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Az új közlekedési csomópont megnyitá-
sával felgyorsul a környék, ezzel Óbuda
közlekedése is a Bécsi út irányából.

Gyermekek vagyunk – Hõsök vagyunk -
mottóval a jövõ szezonban is tematikus kon-
certsorozattal jelentkezik a Danubia Zenekar.

Megnyílt a Budai Ügyfélszolgálati Központ:
a II. Fõ utca 47. szám alatt öt helyett egy
helyen intézhetik ügyeiket a polgárok.30

Közszolgáltatások egy helyen

6
Átadták az ürömi körforgalmat

12
Danubia Zenekar: tematikus koncertek

LGT-dalok szimfonikus hangszerelésben

Az Óbudai Egyetem
Bécsi úti Kandó Kál-

mán Kollégiumát 2007
szeptemberében zárták be,
azóta férõhelyek bérlésé-
vel gondoskodnak a hall-
gatók elhelyezésérõl. Az
egyetemen július 2-án tar-

tott sajtótájékoztatón Var-
ga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, országgyû-
lési képviselõ bejelentette:
a kormány úgy döntött,
1,6 milliárd forintot bizto-
sít a kollégium felújításá-
ra. RÉSZLETEK A 11. OLDALON

Megújul a Kandó kollégium

A ‘70-es, ‘80-as évek egyik legkiemelkedõbb, legmeghatározóbb hazai együttesének, a Locomotiv GT-nek a dalai csendültek fel eddig sosem hal-
lott, egyedi elõadásban július 4-én a Zichy udvarban, az Óbudai Nyár kulturális programsorozat egyik csemegéjeként. A zenekar a kiváló éneke-
sekkel és szólistákkal arra a különleges feladatra vállalkozott, hogy kizárólag szimfonikus hangszerelésben, a rock-alap teljes mellõzésével szó-
laltassa meg a népszerû dalokat. A különleges hangzást az Óbudai Danubia Zenekarral, énekesekkel, gyermekkórussal érték el. Karácsony János
és Somló Tamás mellett Malek Andrea, Feke Pál volt a sztárvendég

Minden évben nagyon sok látogatót
vonz június utolsó hétvégéjén a

kétnapos Óbudai Búcsú.
Jónéhány éve az Óbu-
dai Nyár rendezvény-

sorozatában tartja a Né-

met Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület az önkormány-
zat támogatásával. KÉPRIPORT A 2-3. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ szá-

ma július 31-én, pénteken jelenik meg.

Óbudai Nyár augusztus 30-ig • www.obudainyar.hu

Fergeteges Óbudai Búcsú a Fõ téren
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Az egykor messze földön híres Óbudai Búcsú, a
„Kirschen kiritog” (Cseresznyés búcsú) közel 300 éves
múltra tekint vissza. Eredetileg a Szent Péter és Pál Fõ-
plébánia-templom védõszentjeinek a búcsúja volt, és a
templom körül tartották. Nagyon sok látogatót vonz az
évekkel ezelõtt „feltámasztott” színes és népszerû ese-
mény, melyet idén június 27-én és 28-án rendeztek Óbu-
da szívében, a Fõ téren. 

Fergeteges Óbudai Búcsú a Fõ téren

Désiné Németh Éva önkormányzati képviselõ, bizottsági el-
nök nyitotta meg a kétnapos búcsút június 27-én a Fõ téren

Jubileumi szentmise a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templomban, ahol a fõcelebráns
dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek volt

Német nemzetiségi tánc- és kórustalálkozó

Iskolások és óvodások a színpadon

Operettvarázs: Oszvald Marika, Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színésznõ, operetténekes és Csere László, Jászai
Mari- és Nívó-díjas színmûvész népszerû szerzemények-
kel szórakoztatta a közönséget 
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Kovács Kati koncertje most is nagy sikert aratott

Az Alma együttes koncertje a Fõ téren

Gájer Bálint és együttese is fellépett az eseményen

A színpadon a Budapest Ragtime Band

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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H orgas Eszter nem elõször
lépett fel az Óbudai Nyár

programsorozatában. Piazzolla-
estje, a Talamba Ütõegyüttessel
tartott közös koncertje, vagy a
Carmen show a városrész egyik

legkedveltebb fellépõjévé tette.
„Best of Horgas” címmel a júli-
us 3-ai koncertjén válogatást
adott az elmúlt évek legsikere-
sebb dalaiból a Class Jazz Band
közremûködésével

Ír, skót tradicionális dallamok, balladák, kocsmadalok alkotják a re-
pertoárt a M.É.Z. koncertjein – többszáz év népzenei kincseibõl merít-
ve. A közel 30 éves múlttal rendelkezõ zenekar eredeti felállásban lé-
pett színpadra július 5-én a Csobánka téren, a Tér-Zene programjában 

Válogatás az elmúlt évek
legsikeresebb dalaiból

Csobánka Tér-Zene

Három hete, hogy elindult az Óbu-
dai Társaskör nyári sorozata,
máris több száz nézõ látogatta
meg a kerti eseményeket.

M usicamérgezés címmel
Gombos Kata, Bardóczy

Attila és Domahidy Attila a leg-
híresebb musical-szerzõk sláge-
reibõl állított össze egy váloga-
tást. A rossz idõ miatt a kamara-
show-t a nagyteremben mutatták
be, ez azonban mit sem vont le
az est sikerébõl. A közönség sze-
retettel fogadta egyebek mellett
a Cabaret, a Hello, Dolly!, a
Macskák, a La Mancha lovagja,
a Bicska Maxi és a My Fair La-
dy legismertebb dalait.

A korábban a nagyterembe
több alkalommal is látható „Da-
lok a Kispipából” címû Seress-est
szinte újjászületett a gesztenyefák
árnyékában. Június 25-én és júli-
us 2-án Fesztbaum Béla az általa
szerkesztett elõadásban a Kék

Duna Koncert-Szalonzenekar kí-
séretében elevenítette meg Seress
Rezsõ életét anekdoták és híres
szerzeményei elõadásával.

Az Óbudai Társaskör rezidens
zenekar, a Liszt Ferenc Kamara-
zenekar június 29-ei hangverse-
nyére a szokásos módon már az
estet megelõzõ napokban elfogy-
tak a jegyek. Ez alkalommal a
trombitáé volt a fõszerep. ARolla
János hegedûmûvész vezette
együttes Tóth László (Lecsó) és
Devecsai Gábor trombitamûvé-
szeket hívta vendégül, akikkel
Neruda, Telemann, Bonincini,
Vivaldi és Nino Rota egy-egy
szerzeményét mutatták be.

Július elsõ napján a Grencsó
Kollektív Árnyalat várta a kö-
zönséget. A Kollektíva legin-
kább kompromisszumoktól
mentes szabad zenét játszott, ez-
úttal is kiváló zenészekkel. A
magyar avantgarde egyik ki-
emelkedõ alakja, Grencsó István

(tenorszaxofon, basszusklarinét,
fuvola) mellett Pozsár Máté
(zongora), Benkõ Róbert (nagy-
bõgõ) és Miklós Szilveszter
(dob, ütõhangszerek) muzsikált.

A nyári sorozat folytatásaként
július 15-tõl Egressy Zoltán
„Halál Hotel” címû krimiko-
médiája lesz látható tíz alka-

lommal Õze Áron rendezésé-
ben. Ezt követõen augusztus
elejéig színpadra lép még a Bu-
dapesti Vonósok, a Budapest
Ragtime Band, az Anima
Musicae Kamarazenekar, illetve
két estén látható a tavaly bemu-
tatott Carmen-filé Fehér András
rendezésében.

Musical, klasszikus 
és jazzmuzsika a kertben

A 2-4. oldalt összeállította Klug Miklós

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Semmelweis-napon a
Szent Margit Rendelõintézet
orvosai és Óbuda-Békásme-
gyer Védõnõi Szolgálatának
dolgozói részesültek kitün-
tetésben, dicséretben.

Kelemen Viktória alpol-
gármester elmondta,

hogy a panaszok mellett
szerencsére számos pozi-
tív visszajelzést is kap az
önkormányzat a prevenci-
ós és egészségmegõrzõ
programjai kapcsán. Az
idõsebbeket célzó rend-
szeres szûrõvizsgálatok
alkalomszerû rendezése
éppoly fontos - hangsú-
lyozta -, mint a fiatalab-
bak egészséges táplálko-
zását ösztönzõ iskolabüfé-
program, vagy a Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft.
egész testet megmozgató
eseményei. „Az egészség
nem egyetlen tett, hanem
szokásaink összessége.
Azzá válunk, amit rend-
szeresen teszünk.” Arisz-
totelész szavait idézve
utalt arra, hogy a rendez-
vények résztvevõit az ön-
kormányzat is rossz szo-
kásaik elhagyására igyek-
szik bátorítani, és a külön-
bözõ közösségteremtõ
szabadidõs tevékenysé-
gek felé orientálja.

Megköszönte Óbuda-
Békásmegyer vezetése ne-
vében az egészségügyi
dolgozóknak, hogy szak-
mai kötelességükön túl is
szerepet vállalnak Óbuda-
Békásmegyer lakóinak
egészségvédelmében, s ez-
zel hozzájárultak ahhoz,
hogy egyre többen érezhe-
tik a mindennapokban is,
hogy a III. kerületet való-
ban gondoskodó város.

Dr. Petrik Róbert, a
Szent Margit Rendelõinté-
zet ügyvezetõ-igazgatója
szintén köszönetet mon-
dott a dolgozóknak, hogy
az évi közel 1 millió fõ be-
teg ellátását maximális
szakértelemmel végzik.
Beszédében hangsúlyozta,
hogy a rendelõintézet dol-
gozói eltökéltek abban,

hogy teljes odaadással és
empátiával végezzék mun-
kájukat.

Schadek-Bíró Éva, Óbu-
da-Békásmegyer Védõnõi
Szolgálata vezetõje ki-
emelte, hogy az idén 100
éve mûködõ prevenciós
szolgálat, mely struktúrá-
ját, képzési tartalmát és az
ellátandók körét tekintve is
a világon egyedülálló ellá-
tási formában található
meg Magyarországon,
mindenki számára ingye-
nesen elérhetõ. Ama védõ-
nõi munkája igen összetett
- tette hozzá -, majd meg-
köszönte a kerületben dol-
gozó 42 területi védõnõ és
a 14 iskolavédõnõ egész-
ségmegõrzõ munkáját.

Falusi Krisztina vé-
dõnõ ünnepi visszaem-

lékezésével idézték fel a
Magyar Örökség-díjas
Magyar Védõnõi Szol-
gálat 100 éves múltját.
A Semmelweis-napi ün-

nepséget a budaörsi
Latinovits Színház mû-
vészeinek „Musica pro
causa bona” címû elõ-
adása színesítette.

Elismerések
2015-ben több évtizedes, kiemelkedõ szakértelem-
mel végzett gyógyító munkájának elismeréseként
Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat vehe-
tett át dr. Tóth Andrea belgyógyász, nephrológus,
radiológus szakorvos, akit számos elismerése mel-
lett 2014-ben a Szent Margit Rendelõintézet dolgo-
zói az Év Orvosának választottak.
Óbuda-Békásmegyer polgármestere dicséretben ré-
szesítette dr.Antal András felnõtt háziorvost, aki 35 éven
át gyógyította a csillaghegyi betegeket, élvezve bizalmu-
kat, megbecsülésüket és szeretetüket. * Szabó Miklósné
dr. Terpitkó Erika szakgyógyszerészt, aki 40 évig dolgo-
zott gyógyszerészként, ebbõl 33 éven keresztül gyógy-
szertárvezetõként a III. kerületben. * Pintér Miklósné vé-
dõnõt, aki már 39 éve dolgozik Óbudán területi védõnõ-
ként. * Dr. Suhajda Kornéliát, a Szent Margit Rendelõin-
tézet Bõr- és Nemibeteggondozó Szakrendelésének
osztályvezetõ fõorvosát, aki 11 éve vezeti a Szent Mar-
git Rendelõintézet bõrgyógyászati szakrendelését.
A Szent Margit Rendelõintézet vezetõsége igaz-
gatói dicséretben részesítette Kocsis Péterné te-
rületvezetõ asszisztenst, aki a reumatológiai és fizi-
koterápiás osztály szakmaiterület-vezetõ asszisz-
tense, szakmai elhivatottsága példaértékû a jelen
és a jövõ asszisztensei számára is.
15 éves munkaviszony után hûségjutalmat ve-
hetett át Kissné Littmann Zsuzsa, Kaizerné Király
Edit, Németh Edit, Szita Jánosné.
Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálatának veze-
tõje intézményvezetõi dicséretben részesítette
Wolherr Márta védõnõt, aki aktívan részt vesz az intéz-
mény közösségi egészségfejlesztésében. Okleveles
babamasszázs oktató védõnõként rendszeresen tart
csecsemõmasszázs tanfolyamokat a kerületi kisgyer-
mekes családoknak az Óbudai Kulturális Központban.

Kitüntetett gyógyítók 

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és Avcilar-Isztam-
bul nevében a két polgár-
mester együttmûködési
szándéknyilatkozatot írt alá
a hosszú távú baráti és
együttmûködési kapcsolat
támogatása érdekében.

Hat tagú delegáció
látogatott Törökor-

szágba, Isztambul-Av-
cilar kerületébe a török
fél meghívására június
végén. A cél, hogy Ma-
gyarország és a Török
Köztársaság közötti ba-
ráti kapcsolat alapján,
szándéknyilatkozatban
rögzítsék a két település
lakosai közötti helyi
szintû kapcsolatfelvétel,
valamint a kölcsönös ta-
pasztalatcsere érdeké-
ben megvalósuló part-

neri együttmûködés elõ-
segítését.

A látogatás során az
óbudai delegációt tagjait
Avcilar polgármestere,
Handan Toprak asszony
és az önkormányzat
munkatársai fogadták.
Az aláírás napján Ma-
gyarország ankarai
nagykövete Kiss Gábor,
valamint a Török-Ma-

gyar Baráti Társaság
képviselõi is részt vettek.

A testvérvárosi kapcso-
lat alapjait a következõ te-
rületeken való együttmû-
ködés határozhatja meg:
kultúra és sport területén
való együttmûködés: kul-
turális programok (amatõr
és professzionális szintû)
megvalósítása (kiállítás
rendezés, néptánc/népdal

csoport fogadása, kamara-
zenekari elõadások szerve-
zése), sport rendezvények
lebonyolítása; gazdasági
téren történõ együttmûkö-
dés: az üzleti és vállalko-
zói szféra képviselõi kö-
zötti kapcsolatteremtés és
együttmûködés elõsegíté-
se; összekötõ szerepet
játszva a szféra képviselõi-
nek egymásra találásában;
egészségügy terén: egész-
ségügyi szakemberek kon-
zultációja és az egészség-
ügyi szolgáltatások javítá-
sát elõsegítõ tapasztalatok
megosztása; egyéb, köl-
csönösen alkalmasnak tar-
tott területeken (pl.: szociá-
lis terület) projektek meg-
valósítása.

A szándéknyilatkozat
aláírásától számított egy
év múlva a felek értéke-

lik a szándéknyilatkozat
szerinti együttmûködést,
konkrétan meghatároz-
zák a jövõben kölcsönö-
sen megvalósítani kívánt
programokat annak ér-
dekében, hogy az egyes
együttmûködési terüle-
tekre vonatkozóan meg-
állapodást írjanak alá.

A hat tagú küldöttség,
Bús Balázs polgármester,
Kiss Anita jegyzõ, Theisz
Bálint kabinetvezetõ, Bor-
bély Rita fõtanácsadó,
Sztamenits Adrienn fõta-
nácsadó és Kobzos-Kiss
Tamás, az Óbudai Népze-
nei Iskola igazgatója ven-
déglátói kíséretében felke-
resték a Rodostói Rákóczi
Emlékházat, Múzeumot,
majd a közeli emlékpark-
ban megkoszorúzták Rá-
kóczi szobrát.

Testvérvárosi kapcsolat körvonalazódik Isztambul-Avcilar kerületével 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Az Ürömi és a Bécsi
út keresztezõdésé-

ben gyakori torlódást
okozó lámpás kereszte-
zõdést a Strabag három
hónap alatt építette át, ez-
zel felgyorsult a környék
közlekedése - mondta
Becsey Zsolt, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium
közlekedésért felelõs he-
lyettes államtitkára a
körforgalom átadásán a
július 3-ai eseményen.

Hozzátette: augusztus
végén elindul a forgalom
Pilisvörösvár és Buda-
pest között az új, kétvá-
gányú vasútvonalon,
ahol új megálló létesül
Ürömnél, autó és kerék-
pár parkolóval.

A felújítás alatt álló Bu-
dapest-Esztergom vasút-
vonalon több helyen lesz
a vasútállomások mellett
autó és kerékpár parkoló,
hogy ezzel is a vasút felé

irányítsák az utazókat. A
teljes vonal a jövõ év vé-
gére készül el, de a kap-
csolódó közúti fejleszté-
sek már 2016 elejére
megvalósulnak - ismertet-
te Becsey Zsolt. Uniós tá-
mogatással a 2014-2020

közötti költségvetési idõ-
szakban több hasonló elõ-
városi projekt javítja majd
a közlekedést.

Az esztergomi vasút-
vonal komplex felújítá-
sának a költségvetése 44
milliárd forint, melynek

85 százaléka az uniós tá-
mogatás - mondta Lop-
pert Dániel, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ
(NIF) Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója.

Akörforgalom átépítése
700 millió forintba került.

Augusztus közepéig torló-
dásokkal járó helyreállítá-
si munkákat végeznek a
Tímár utcai HÉV-állomás
közelében. 

V árhatóan augusztus
19-ig a H5-ös HÉV

Tímár utca állomásának
környékén, a Slachta
Margit rakparton mun-
kanapokon a reggeli és a
délutáni csúcsidõszak-
ban sebességkorlátozás-
ra, a csúcsidõszakon kí-

vül és hétvégén pedig
félpályás útlezárásra kell
számítani, mert a BKV
Zrt. a 2013-as dunai ár-
víz által megrongálódott
megállóhely helyreállí-
tását végzi. 

A munkavégzés miatt
július 18-tól július 31-
ig változik a H5-ös
HÉV közlekedése is: a
szerelvények Szentend-
rérõl, illetve Békásme-
gyertõl csak a Szentlé-
lek térig közlekednek. 

A munkaterület mel-
lett: munkanapokon a
reggeli és a délutáni
csúcsidõben két irány-
ban, azonban szûkített
forgalmi sávban haladhat
a közúti forgalom, 30 ki-
lométer/órás sebesség-
korlátozás mellett; hét-
köznap a csúcsidõszakon
kívül (körülbelül 9.30 és
14.30 között), valamint
hétvégente (az említett
idõszakban minden héten
pénteken 20 órától hétfõn

5 óráig) félpályás útlezá-
rás lesz. A váltakozó irá-
nyú közúti forgalmat ek-
kor jelzõõrök irányítják. 

A BKK kéri, aki tehe-
ti, kerülje el a budai alsó
rakpart ezen szakaszát,

mert a munkavégzés
ideje alatt - elsõsorban a
csúcsidõszakon kívüli
és a hétvégi, félpályás
útlezárás ideje alatt - je-
lentõs forgalmi torlódá-
sok várhatók.

Az oldalt összeállította Klug Miklós

Helyreállítás a Tímár utcai HÉV-megállónál 

Megtekinthetõ 
Kerületi Szabályozási Tervek

• Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy 2015. július 17-tõl augusztus 1-
jéig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási
idõben a hivatal épületében a fõépítészi és
várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.)
a Bp., III. ker. Remetehegyi út-Kolostor utca-
Tégla utca-közpark 
által határolt terület (Angol Iskola) Kerületi
Szabályozási Tervének módosítása megtekinthetõ.
• Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy 2015. június 26-tól július 27-ig a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a
hivatal épületében, a fõépítészi és várostervezési
irodán (Hídfõ utca 18.), 
a Pünkösdfürdõ utca-Királyok útja-kerülethatár-
Duna folyam 
által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve
(KSZT) megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Átadták az ürömi körforgalmat
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A Mustármag Keresztény
Óvoda Általános Iskola és
Gimnázium hosszú távú
tervei között szerepel a
megújuló energiaforrások
minél nagyobb arányú
hasznosítása. 

A z épületfenntartási
költségeinek csök-

kentésére pályázatot
nyújtott be napelemes

rendszer kiépítésére. A
nyertes pályázat a Szé-
chenyi 2020 program-
ban 17,93 millió forint
vissza nem térítendõ tá-
mogatásban részesült.

A közbeszerzési eljá-
rásban nyertes kivitele-
zõ (Renergy Bt..) 23,52
kW összteljesítményû
áramtermelõ napelemes
rendszer tervezését és
telepítését valósította
meg. 

A rendszer úgyneve-
zett háztartási méretû
kiserõmû, amely a villa-
mos közüzemi hálózatra
csatlakozik. Lényege,

hogy a Nap sugárzását
fényelektromos jelenség
segítségével villamos
energiává alakítja át,
amit saját fogyasztásra
termel meg. 

Az elnyert európai
uniós támogatás nem-
csak az épület energia-
fogyasztásának csökke-
nését segíti elõ, hanem
annak környezetbarát
mûködését is. A beruhá-
zás ezért környezetvé-
delmi szempontból is je-
lentõs, mivel az energia
megtermelése során a
környezetterhelés nagy
mértékben csökken.

Az oldalt összeállította Klug Miklós

Európai uniós beruházás a Mustármagban

Napelemes rendszert építettek 
Az elsõ fontos lépés

megtörtént ahhoz,
hogy a LADA márka is-
mét azt jelenthesse Ma-
gyarországon, amit egy-
kor: tömegek számára el-
érhetõ mobilitást. A JSC
AVTOVAZ-zal kötött
szerzõdés aláírásával a
Duna Autó Zrt. elnyerte a
LADA márka magyaror-
szági disztribútori jogát. 

A Duna Autó Zrt. tu-
lajdonosi köre egy szer-

vezetileg független új
céget alapít a LADA
márka képviseletére
LADA Hungary Disztri-
búció Kft. néven. A cég
tapasztalt hazai szakem-
berek csapatával indul
neki az egyedülálló fel-
adatnak. Az új disztribú-
tor vezetésére Markó
Zoltánt kérték fel. Az ér-
tékesítés elkezdését
2015 negyedik negyed-
évében tervezik. 

Óbudai cég forgalmazza 
a Ladákat Magyarországon

Forgalomkorlátozások 
• Június 16-tól várhatóan július 22-éig a III. kerületi
Bécsi út Aranyvölgy utca és Szõlõvész utca közötti
részén a forgalmi sávok 2x3 méter szélességûre
szûkülnek, és az útszakaszon 30 kilométer/órás se-
bességkorlátozás, valamint elõzési tilalom lép élet-
be a Budapest-Esztergom vasútvonal építési mun-
káihoz kapcsolódó közmûmunka miatt.
• Június 22-tõl augusztus 20-ig a Törökkõ utcában
is közmûmunkákat végeznek, ekkor az utcát a Csil-
laghegyi út felé egyirányúsítják, mert a munkaterü-
let mellett csak 3 méter széles sávban haladhat a
forgalom. Az egyirányú szakasz vége a Csillaghe-
gyi úti becsatlakozásnál lesz. A munkavégzés ide-
jén a Csillaghegyi út a Bojtár utca felõl zsákutcává
válik. Az egyirányúsított útszakaszt a Bojtár utca fe-
lõl a Kunigunda útja-Keled út-Pomázi út vagy Bojtár
utca-Bécsi út-Pomázi út útvonalon lehet elkerülni.

A Magyar Kerékpá-
rosklub idén is

„reggeliztetett” a Szent-

lélek téren, de most el-
sõsorban az autótulajdo-
nos kerékpárral közle-

kedõket várták. A Ke-
rékpárosklub korábbi
mérései szerint a bringá-
ra ülõk 14 százaléka au-
tóról váltott, emellett a
rendszeresen kerékpáro-
zók több mint 60 száza-
léka jogosítvánnyal is
rendelkezik. A Magyar
Kerékpárosklub célja,
hogy a kerékpározás to-
vábbi terjedésével csök-
kenjenek az autóvezetõk
és kerékpárral közleke-
dõk közti vélt és valós
ellentétek, különbségek,
ezzel is jobbá váljon a
közlekedés minden
résztvevõ számára.

Bringás reggeli autósoknak

Próbajárat az 1-es villamosvonal Vörösvári úti szakaszán

Az új idõszaki tárlat 1900-tól 1989-ig ismerteti a ha-
zai automobil- és motorkerékpár-kereskedelem

múltját az Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeumban. A kiállításon bemutatják a hazai gépjármû-ke-
reskedelem múltját a XX. század elején létesített elsõ ke-
reskedésektõl az 1989-es rendszerváltásig. Feltárul egy
érdekes, izgalmas szakma múltja, szó esik budapesti és
vidéki kereskedésekrõl, az autókereskedelem szociológi-
ájáról, a reklám és az autók kapcsolatáról. Külön részt
szentelnek az autó- és motorkerékpársport históriájának,
amely számos ponton kapcsolódott a kereskedelemhez.
(A kiállítás szeptember 27-ig látható. Cím: Korona tér 1.)

A Meseautótól a Merkurig

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pingpongasztal és más
sporteszközök beszerzésé-
hez adott támogatást Kövér
László, az Országgyûlés el-
nöke a Hatvany Idõsek
Klubjában július 10-én.

Az idõsklub néptánc
csoportja mûsorral

fogadta a házelnököt.
Husz Márta, az Óbudai
Szociális Szolgáltató In-
tézmény Hatvany Idõsek
Klubjának vezetõje el-
mondta, számos ingyenes
és hasznos szabadidõs te-
vékenységet kínálnak a
városrészben élõ nyugdí-
jasoknak. Közösségépítõ,
kikapcsolódást, szórako-
zást nyújtó programokkal
várják az érdeklõdõket. Je-
lentõs szerepet kap a kor-
osztály fizikális adottsága-
ihoz igazított testedzés.
Ebbe beletartozik a
gyógytorna, az aqua-fit-
nesz, a népi és a társastánc,
a meridián torna, a chi-

kung gyakorlása, a termé-
szetjárás és a kirándulás is.

Kövér László a mozgás-
hoz fûzõdõ viszonyáról el-
mondta: focizni szokott,
ha jut rá ideje. - És mindig
is szeretettem volna meg-
tanulni népi táncolni, ami
eddig nem sikerült, de
önöket elnézve még nem

késtem le semmirõl - utalt
a szép korú hölgyek és
urak fittségére. Örömét fe-
jezte ki, hogy egy kis se-
gítséget tudott nyújtani a
klub tagjainak sportos
életmódjához. Az idõs-
klub alapítványán keresz-
tül juttatott támogatásból
pingpongasztalt és más

sporteszközöket vásárol-
tak. A házelnök pingpong-
meccsre nem vállalkozott,
elmondása szerint azért,
mert ebben a sportágban
alulmaradt volna ellenfe-
lével szemben. Egészen
pontosan Erõss Tamás fo-
cis társával, az idõsklub
tagjával szemben, aki vé-

gül Puskás Péter alpolgár-
mesterrel avatta fel az új
sporteszközöket. 

A program további ré-
szében Kövér László át-
látogatott a közeli békás-
megyeri Közösségi Kert-
be is, melynek mûködé-
sét tavasszal eszközbe-
szerzéssel támogatta. sz

Békásmegyeri idõsklubba látogatott a házelnök

Támogatás sportszerekhez 

Kovács Bélánét, Ami nénit
Bús Balázs polgármester
100. születésnapja alkal-
mából köszöntötte. Csoki-
tortával és kedvenc dalával
ünnepelt a születésnapos.

A polgármester virág-
gal, miniszterelnö-

ki emléklappal köszön-
tötte Ami nénit az Ányos
utcai Idõsek Otthonában.
Az ünnepelt életérõl,
emlékeirõl mesélt.

Ami néni elsõ gyer-
mekként született a csa-
ládba, öt évvel késõbb
született László testvére.
Devecserben éltek, édes-
apja Ajkán, Devecserben
és Kolontáron körjegyzõ,
édesanyja háztartásbeli
volt. Az elemi és polgári
iskoláit Devecserben vé-
gezte, aztán édesapja be-
íratta Grazba egy keres-
kedelmi iskolába, hogy
németet tanuljon. Az is-
kola elvégzése után ha-
zaköltözött.

Balatonfüreden he-
lyezkedett el, hajópénz-
tárosként dolgozott, ahol
számtalan híres emberrel
(például Czimbrik Rozá-
lia - Páger Antal édes-
anyja, Károlyi Amy -
Weöres Sándor késõbbi
felesége, Edvi - Illés
Aladár festõ) ismerke-

dett meg, néhányukkal
életre szóló barátságot is
kötött. Budapestre ke-
rült, a Magyar Siemens
Mûveknél dolgozott,
ahol kereskedelemmel,
áruforgalommal foglal-
kozott, német levelezé-
seket bonyolított. Köz-
vetlen felettese volt Ko-
los Richárd, Móricz
Zsigmond veje. A II. vi-
lágháború kezdetéig te-
vékenykedett itt.

Balatonfüreden 1943-
ban ismerkedett meg a fel-
vidéki születésû Kovács
Bélával, 1944-ben házas-
ságot kötöttek. 1944 kará-
csonyán utaztak Érsekúj-
várra férje szüleihez,
azonban innen már nem
térhettek haza. Elõbb a

férjét, késõbb õt is Komá-
romba internálták, ahol
egy olajüzem helyreállítá-
sán dolgoztak hónapokon
keresztül.

Ezt követõen Kapos-
várra kerültek, leteleped-
tek, 1989-ig itt éltek. Elsõ
gyermekük Andrea 1947-
ben született, majd 1951-
ben Lívia. Férje pénzügyi
vonalon dolgozott, Ami
néni pedig elõször az álla-
mi gazdaságban könyvelt,
majd az Ásványolajfor-
galmi Rt.-nél (ÁFOR-nál)
dolgozott nyugdíjazásáig.
A gyermekei nevelésében
sokat segített Ami néni
édesanyja, aki együtt élt
velük. Ami néni rengete-
get dolgozott, könyvelõi
munkája mellett földet

mûvelt, ahol mindent
megtermelt, amire a csa-
ládnak szüksége volt. Így
vészelték át a háború utá-
ni nehéz idõszakot.

Dunakeszire 1989-ben
költöztek férjével, hogy a
már Budapesten élõ
gyermekeik közelében
lehessenek. Ami néni
mindennapjait családja
töltötte ki, segítette õket,
rendszeresen vigyázott
három unokájára. Szere-
tett utazni, kirándulni,
mindig nagy baráti körük

volt, akikkel együtt töl-
tötték el szabadidejüket.

2010 õszén kerültek a
Fõvárosi Idõsek Ottho-
na Ányos utcai részlegé-
be, mivel férje egészsé-
gi állapota idõközben
jelentõsen romlott; 2013
nyarán elhunyt. 

Ami néni korához ké-
pest megfelelõ egészsé-
gi állapotnak örvend.
Szabadidejében szíve-
sen olvas mind magyar,
mind német nyelven. Is-
ten éltesse sokáig!

Ami néni 100. születésnapja

Lapzártakor érkezett: 9
megye 13 nyertes intézmé-
nye, 23 ezer beteg gyer-
mek gyógyulását segítõ or-
vosi eszközök 20 millió fo-
rint értékben - ezek a K&H
Gyógyvarázs országos pá-
lyázata 12. díjátadójának
legfontosabb számai. 

A Szent Margit Kór-
ház Fejlõdésneurológiai
Osztálya az oxigénhiá-
nyosan és vérzéses agyi
károsodással született cse-
csemõk hallásvizsgálatá-
hoz szükséges, 1,5 millió

forintos készüléket nyert a
K&H Gyógyvarázs pályá-
zatán. AMargit kórházban
mûködõ fejlõdésneuroló-
giai osztályon az ország-
ban egyetlenként foglal-
koznak idegrendszeri sé-
rülés gyanújával újszülöt-
tek, koraszülöttek, fiatal
csecsemõk kivizsgálásá-
val és terápiájával. A pá-
lyázat eredményhirdetését
és az orvosi eszközök át-
adását július 14-én tartot-
ták a Szent László Kórház
dísztermében. 

Orvosi eszközöket
nyertek pályázaton

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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M ély fájdalommal és meg-
rendüléssel értesültünk

arról, hogy életének 86. évében
elhunyt Bejczy Antal fizikus,
az Amerikai Ûrkutatási Hiva-
tal, a NASA Jet Propulsion
Laboratory magyar származású
vezetõ kutatója, a California
Institute of Technology pro-
fesszora, a Washington Uni-
versity in St. Louis professzo-
ra, a nemzetközi ûrkutatás és
robotika kiemelkedõ személyi-
sége, az Óbudai Egyetem tisz-
teletbeli doktora, az egyetem
Robottechnikai Központjának
névadója.

Ercsi község egyik pusztájá-
ról származó tudós középisko-
lai tanulmányait Kalocsán, a
jezsuitáknál végezte, ezt köve-
tõen a Budapesti Villamos For-
gógépgyárban szakmunkás-
ként, majd diszpécserként dol-
gozott. Tanulmányokat folyta-
tott a Budapesti Mûszaki
Egyetem Villamosmérnök Ka-
rán. Az 1956. november 4-ei
események az ország elhagyá-
sára késztették. Magyarország-
ról Ausztrián át Norvégiába
emigrált, ahol 1957 õszén -
norvég nyelvtudással - meg-
kezdhette tanulmányait az Os-
lói Egyetem fizika szakán.

Az egyetemi diploma meg-
szerzése után Bejczy Antal az
atomreaktorok szakértõjeként
még három évig tanított az
egyetemen. 1963-ban az alkal-
mazott fizika doktorává avat-
ták. 1966-ban - már norvég ál-
lampolgárként -
NATO/Fulbright-ösztöndíjjal
az Amerikai Egyesült Álla-
mokban tanult tovább a
California Institute of Tech-
nology egyetemen. Kutatásai
középpontjában a kibernetika
állt. 

1969-tõl nyugdíjazásáig, 32
éven át dolgozott a Kármán
Tódor alapította világhírû kali-
forniai NASA Jet Propulsion
Laboratory kutatójaként. 1971-
tõl a Jet Propulsion Laboratory
kutatási fókuszába azon robo-
tok fejlesztése állt, melyek ké-
pesek a Mars felületének feltá-
rására. Robotintelligenciával
kapcsolatos eredményei felkel-
tették a Johnson Space Center
érdeklõdését, és megbízást ka-
pott az ûrkompon használatos
robotkéz technológiájának ki-
dolgozására. Kifejlesztette töb-
bek között a Marsjáró, a
Pathfinder ûrjármûrobot távirá-
nyítási technikáját is, elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett a tele-
robotikai rendszer kifejlesztése
terén. Késõbbiekben érdeklõ-
dése a robotika mozgásszervi
rehabilitációban történõ alkal-
mazása felé irányult.

Bejczy Antal professzor ala-
pító elnöke volt a 350 ezer ta-
got számláló Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) keretén be-
lül mûködõ, mintegy 7 ezer ta-
got tömörítõ Robotics and
Automation Society-nak. A
Society vezetésében 14 éven át
vállalt feladatokat.

Bejczy Antalnak 6 szabadal-
mat és több mint 40 újítást kö-
szönhetett az ûrkutatás. Emel-
lett 150 tudományos cikk szer-
zõje, 10 szakmai könyv társ-
szerzõje, és több tucat tudomá-
nyos konferencia elõadója volt. 

Tudományos munkásságát
számos magas rangú díjjal jutal-
mazták. Ezek közül is kiemelke-
dik az AIAA Space Automation
and Robotics Award (2007) és
az IEEE Robotics and Automatics
Sociaty Award (2009) szakmai
díjak, a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tiszti Keresztje (2008),
a Magyar Örökség-díj (2010), il-
letve az Óbudai Egyetem által
adományozott Doctor Honoris
Causa (2012) kitüntetõ cím.

Az Óbudai Egyetem saját
halottjának tekinti. Halálával
pótolhatatlan veszteség érte a
hazai és nemzetközi mérnök-
társadalmat, a nemzetközi ûr-
kutatást és telerobotikát.

A kitûnõ tudós emlékét szí-
vünkben örökre megõrizzük!
Nyugodjon békében!

Dr. Gáti József
intézményfejlesztési fõigazgató 

Elhunyt Bejczy Antal fizikus
(1930. január 16.-2015. június 25.)

Az Emberi Erõforrások Minisztéri-
umának támogatásával, a HAT-14-
01-0103 számú Határtalanul! címû
pályázattal 1 millió 362 ezer 850
forintot nyert a Dr. Béres József
Általános Iskola. 

E nnek köszönhetõen 2015.
május 31-e és június 5-e

között a hetedik évfolyamos di-
ákok 5 tanár kíséretében elláto-
gattak Székelyföldre, ahol a
gyerekek megismerkedhettek a
nevezetességek mellett a szé-
kely emberek humorával és
észjárásával is. A hat nap alatt 6
városba, 3 faluba és egy tanyá-

ra jutottunk el: Nagyvárad,
Bánffyhunyad, Kolozsvár,
Székelyudvarhely, Csíkszereda,
Torda, Zeteváralja, Korond,
Farkaslaka és Székelyvarság te-
lepülésekre.

A természeti látványosságok
mindannyiunkat lenyûgöztek és
örök emléket hagytak bennünk a
régi nagy Magyarországról.
Köztük szerepeltek a Békás-szo-
ros hajtûkanyarjai, a Gyilkos-tó-
ban konzerválódott fák látványa,
a Szt. Anna-tó „misztikuma”, a

Mohos-tó tundrája, a Torjai-bü-
dösbarlang kénes gázai, a tordai
sóbánya lenyûgözõ mélysége és
tizenhétszeres visszhangja.

A lelkünket mégis talán az
érintette meg a legjobban, ami-
kor meglátogattuk a székely-
varsági József Attila Általános
Iskola tanulóit és tanárait, ahol
közös sportolás és történelem
óra után elfogyasztottuk a kö-
zös ebédet. Az iskola udvarán
együtt énekeltük a magyar és a
székely himnuszt és iskolánk
tanulói átadták otthonról hozott
ajándékaikat a helybéli gyere-
keknek. Jó érzés volt látni,

ahogy a fõvárosi gyerekek ösz-
szebarátkoznak a székely ta-
nyasi gyerekekkel. Határok
nélküli barátságok köttettek.

Június 4-én részt vettünk
Farkaslakán, a trianoni megem-
lékezés ünnepélyes mûsorán.
Az itt elhangzott versek, éne-
kek, ünnepi beszédek megható-
ak és szívhez szólóak voltak.

Kívánjuk, hogy az utánunk
következõ évfolyamok diákjai
is részesüljenek ezekben a szép
élményekben!

Határtalanul Székelyföldön 

A Fodros Általános Iskola 50 tagú gyermekkórusa mûsorral kedveskedett
a Makovecz Bölcsõdébe járó kicsiknek gyermeknap alkalmából

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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A beruházással a magyar mûszaki
felsõoktatás egyik legnépszerûbb
intézményének kollégiumi férõ-
helygondjait segít megoldani a
kormány. 

Számos hazai felsõoktatási
intézmény került nehéz

helyzetbe a 2010 elõtt alkalma-
zott PPP-konstrukció miatt.
„Megállapítható, hogy a szerzõ-
dések egyértelmûen hátrányosak
voltak a közszféra számára” -
idézte a magánszféra bevonásá-
val létrejött PPP-szerzõdéseket
áttekintõ állami számvevõszéki
vizsgálat eredményét a nemzet-
gazdasági miniszter. 

- Tizennyolc felsõoktatási in-
tézmény esetében az elõzõ kor-
mányzat összesen 54 ilyen
szerzõdést kötött 20 éves fu-
tamidõvel. Az Országgyûlés ál-

tal már elfogadott 2016-os költ-
ségvetési törvényben forrást
különítettünk el a legnehezebb
helyzetben lévõ intézmények
PPP-projektjeinek kiváltására. 

Varga Mihály hangsúlyozta,
hogy Magyarországon egyre
jobban erõsíti egymást az ipar
és a tudomány, ez pedig külö-
nösen fontos a hazánkban mû-
ködõ külföldi nagyvállalatok
esetében, amelyek közül egyre
többen már nemcsak a termelé-
si, de a kutatásfejlesztési tevé-
kenység egy részét is orszá-
gunkba hozzák. 

Fodor János, az egyetem
rektora elmondta: az épület,
amely nyolc éve áll üresen, az
1970-es években készült, és
csaknem 500 diák lakott benne.
Az Óbudai Egyetem hallgatói-
nak száma az elmúlt öt évben

évrõl évre nõtt, a 2014-2015-ös
tanévben 13 ezer hallgatója
volt. A hallgatók több mint 10
százaléka lakik kollégiumban.
Tavaly szeptemberben 1657 fi-
atal nyújtott be kollégiumi ké-

relmet, 1310 hallgatót tudtak
elhelyezni, sokukat bérelt laká-
sokban. A jövõre megújuló Bé-
csi úti Kandó kollégiumban
404 férõhelyet biztosítanak
majd a diákoknak. Sz. Cs. 

1,6 milliárdból újul meg az Óbudai Egyetem kollégiuma

A TÁMOP 3.1.4. B-13/1-
2013-0001 számú, „Közne-
velés az iskolában projekt”
támogatta a Zipernowsky
iskola által szervezett kö-
zösségi programokat.

M ég sohasem volt
olyan fontos sze-

repe a valódi együttlét-
nek, mint napjainkban.
Ma, amikor a családi va-
csoráknál a telefonok

ülnek az asztalfõnél,
amikor chat-en üzen
gyermekünk a másik
szobából, hogy kész a
leckéjével, amikor a kö-
zös sportot a playsta-
tion-ön vívott futball-
csaták jelentik, égetõ
szükség van arra, hogy
élõ, hús-vér közösségek
mutassák meg: az igazi

együttlét utánozhatatlan
örömforrás. 

A Zipernowsky Károly
Általános Iskola célkitû-
zéseiben éppen ezért az
egyik legfontosabb elem:
közösséget építeni a gye-
rekekkel, szülõkkel, isko-
lákkal. Segíteni a „digitá-
lis nemzedéket” abban,
hogy ismerjék és javukra

fordítsák a technikai vív-
mányok vitathatatlan elõ-
nyeit, de közben meg-
õrizzék magukban a va-
lódi közös idõtöltés élmé-
nyeit, érezzék annak pó-
tolhatatlan erejét. 

S hogy mindez nem is
olyan lehetetlen feladat,
jól mutatja a közelmúlt-
ban a Zipernowskyban
megvalósított családi
sportdélután vagy a med-
gyessys diákokkal tartott
közös éneklés, ahol igazi
mosolyok ragyogtak és
igazi kalandoktól pirultak
ki az arcok. Elég csupán
belekóstolni az együtt töl-
tött idõ örömeibe, hogy ne
kattintani, hanem kezeket
összefonni akarjunk. 

A Zipernowsky ezért
építi új, közösségi tereit,

szervezi szülõk, csalá-
dok, kortársak együttléti
lehetõségeit: hogy ne
csupán iskola, hanem „A
Zipi” legyen, ahol közös
élmények, célok, örömök
kötik össze az embere-
ket. Hiszen jól tudjuk,
két ember között a legrö-
videbb út egy mosoly –
és nem egy szmájli.

Horváth Orsolya

A közösségekben látják a jövõt a Zipernowskyban 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Gyermekek vagyunk – Hõsök vagyunk: az Óbudai Danubia Zenekar meghirdette 2015/2016-os bérletsorozatait.
Az elõzõ évadhoz hasonlóan a jövõ szezonban is tematikus koncertsorozatokkal jelentkezik a zenekar. 

A Zeneakadémián idén is folytatódik a kétszer négy koncertbõl álló koncertsorozat. Az õszi
évad négy koncertjének szlogenje: Gyermekek vagyunk. 

Minden mûvészettel foglalkozó ember megõriz valamit a gyermekkorból, a programválogatás
célja, hogy a közönség magára ismerjen abban a tükörben, melyben a zenemûvek segítségével a fel-
nõttkor gyermeki gyökereivel szembesülhetnek a hallgatók. Az egyes koncertek a gyermekkor
alapélményeit járják körbe, olyan hívószavak mentén, mint a Szabadság, Könny, Játék és a Mese.

A tavaszi négy koncert kapcsolódik az õszi évadhoz, hiszen itt a gyermek szemszögébõl ismer-
hetik meg egy ideális felnõttkor álmát, ahol minden gyermekbõl igazi hõs válhat. Ezért a sorozat
mottója: Hõsök vagyunk. Hõsök kicsit maguk a mûvészek is, akik foggal-körömmel igyekeznek
elmúlt korok értékeit átörökíteni a jövõnek, és hõsként ismerhet magára a közönség is, amikor
azonosul a koncertek fõszereplõivel, akik akár Forradalmárként, vagy Teremtõként, a Gyászt
legyõzve vagy épp a Szerelem erejében megtisztulva válnak az egyetemes emberi kultúra pél-
daadó hõseivé.

Haydn portrésorozat
Az elõzõ évek újító kezdeményezését folytatva az új évadban is három részbõl álló zeneszerzõ-

portré sorozatokkal szeretné a Danubia Zenekar becsalogatni a mûvek hátterére, és keletkezésük
kontextusaira nyitott közönséget a Budapest Music Center nagytermébe. 

Az õszi szezonban a sorozat középpontjában Joseph Haydn személye és életmûve áll, amelyet
nem csupán szimfonikus, de kamarazenei és vokális alkotásokkal is igyekszik közelíteni a hall-
gatósághoz a sorozat állandó házigazdája, Eckhardt Gábor. 

Színes, vetítéssel és anekdotákkal átszõtt vezetésével kerülnek új megvilágításba a szerzõk
ismert, vagy éppen árnyékban hagyott remekmûvei. Az õszi sorozat Haydn korai éveitõl a viharos
szerelmeken át egészen a világsikerig ível, színes, ám korántsem teljességre törõ keresztmetszetét
nyújtva az életmûnek. A koncerteken elhangzó mûvek kitûnõ lehetõséget nyújtanak a Danubia
Zenekar zenészeinek, hogy kamarazenészként is bemutatkozhassanak. 

Tematikus koncertek az Óbudai Danubia Zenekarral 
A Medgyessy Ferenc Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általános Iskola
immár ötödik alkalommal kortárs
képzõmûvészeti kiállításnak adott
otthont június 1-jén. A kiállításon
szereplõ mûvészek többsége Óbu-
dán él és alkot.

A 2011 óta rendezett esemény
elindítója az iskola nevelõ-

testülete által hozott döntés, mely
szerint minden iskolaév végén, a
tanévzáró elõtti héten teret ad a
kortárs képzõmûvészek alkotása-

inak, így ápolva az iskola név-
adójának, Medgyessy Ferencnek
az emlékét.

A kiállítás célja, hogy az iskola
tanulóit és a környezõ intézmé-
nyek diákjait, valamint a felnõtt
érdeklõdõket megismertesse a
köztünk élõ képzõmûvészek ki-
emelkedõ alkotásaival.

Az idei kiállítás is - mint az el-
múlt években mindig - igen ran-
gos lett, nagyszerû alkotásokat
tekinthettünk meg. Blastik Fe-
renc, Gábor István, H. Varga Ág-
nes, Horváth László Xavér, Kõfa-
ragó József, Külüs László Ákos,
Létai Gábor, M. Gémes Katalin,
Magurszky Norbert, Markolt
György, Németh Géza, Pajger
Lilla, Pázmándi Antal, Petrás
Mária, Sebeõ Ágnes, Szalontai
Tamás, Takács Klára, Tenk Lász-
ló, Turcsán Miklós, Zombori An-
na alkotásaiban gyönyörködhet-
tünk.

Immár harmadik éve az iskola
tehetséges diákjainak munkái is
helyet kaptak a kiállításon.

Dr. Bertókné Daróczi Marian-
na igazgató üdvözlõ szavai után
Kelemen Viktória alpolgármester
nyitotta meg a kiállítást, méltatta
a mûvészeket. Az estet a Kincsõ
Néptáncegyüttes produkciója tet-
te még gazdagabbá.

Kortárs kiállítás 
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A Sziget Fesztivál ideje
alatt (augusztus 10-tõl 16-
ig), a Volt színpad közelé-
ben lévõ információs pult
mellett felállított, éjjel-
nappal nyitva álló könyv-
szekrénybõl idén is bõség-
gel választhatnak olvas-
mányt a kikapcsolódni vá-
gyó szigetlakók. 

A napernyõvel felsze-
relt babzsák olva-

só-kuckóban kényelme-
sen végiglapozhatják a
kiválasztott könyvet, il-
letve hozott könyvért
cserébe akár el is vihetik.

A KönyvMegállóban
- az Óbudai Platán
Könyvtár által biztosí-

tott - folyamatosan fris-
sülõ könyvállományban

megtalálható a kortárs, a
klasszikus és a szóra-

koztató irodalom, vala-
mint az Óbudáról szóló

kiadványok is. Külföldi
fesztiválozók angol, né-
met és egyéb nyelven
kiadott könyvekbõl vá-
laszthatnak kedvükre
valót.

A fesztiválra látogatók
az éjszaka folyamán is
használhatják a Könyv-
Megállót, amit környezet-
barát megvilágítással lát-
nak el. Az energiaszükség-
letet napelemek biztosít-
ják, a fényt kisfogyasztású
ledfüzérek adják.

Azaz minden adott
ahhoz, hogy: Válassz,
huppanj, olvass! idén is
a Szigeten (www.face-
book.com/obudai.konyv
megallok).

Válassz, huppanj, olvass! - Óbudai KönyvMegálló a Szigeten is

Válogatás Karlócai Mariann
játékgyûjteményébõl a Ma-
gyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumban jú-
lius 3-tól november 22-ig.

A múzeum „Életünk
a játék” címmel

idõszaki kiállítással
tiszteleg Karlócai Ma-
riann óvodapedagógus,
játékgyûjtõ elõtt, aki
idén ünnepli 90. szüle-
tésnapját. Egyben meg-
emlékeznek Kiss Áron
pedagógusról, a Ma-
gyar Játék Társaság
névadójáról is, mivel
idén van születésének
170. évfordulója. A tár-
laton Karlócai Mariann
gyûjteményének leg-
szebb és legkülönlege-
sebb darabjait mutatják
be. A legkisebbek, a
csecsemõk játékaitól
jutunk el egészen a fel-
nõttkori játékokig. Lát-
ható a tárlaton többek
között egy-egy szoba-
belsõ a lányok, illetve a
fiúk játékaival, megte-

kinthetõ egy parkrész-
let is szabadtéri játé-
kokkal. Sok kipróbál-
ható játékkal várják a
látogatókat a játszóház-
ban, sõt, magával a ki-
állítás megtekintésével
is egy játékra invitálják
az érdeklõdõket. (Cím:
Korona tér 1. Nyitva:
keddtõl vasárnapig 10-
tõl 18 óráig.) 

Játékgyûjtemény 

Békásmegyeren rendezték június 6-án a Bolgár, Gö-
rög, Román és Szerb Nemzetiségi Önkormányzat-

ok kulturális bemutatóját „Balkán Csokor” címmel.

Nemzetiségek bemutatója 

Gyimesi új kötete
A helyi szellemi élet egyik szervezõje, a májusban
„Pro Óbuda”-díjjal kitüntetett Gyimesi László költõ,
a Magyar Írószövetség tagja új kötettel jelentkezett
az idei könyvhéten. A „Pannon szabadtér” címû
könyv négy drámát, egy csokor aquincumi verset és
néhány egyéb írást tartalmaz. Nem új mûvek, van
köztük 1967-ben keletkezett is.

Két hangverseny egy napon
Kovács Viktória gitárestje július 27-én 17 órakor,
Fellegi Ádám zongoraestje pedig 19 órakor kez-
dõdik a békásmegyeri Megbékélés Házában.
Utóbbin Bach: Tizenkét prelúdium és fúga a
Wohltemperiertes Klavier I. kötetébõl hangzik el.
(A belépés díjtalan. Cím: Újmegyeri tér, a
Hadriánus utca-Királyok útja sarka, a 34-es, 134-
es busz végállomása.) 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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- Fiatalként önálló, híres cuk-
rászdáról álmodott. Sikerült va-
lamit megvalósítani terveibõl?

- Amikor elkezdtem cukrászati
tanulmányaimat, valóban azt sze-
rettem volna, hogy híres cukrász-
ként saját üzletem legyen. Sze-
rencsére családi összefogással és
rengeteg munkával 1997-ben si-
került beindítani Csillaghegyen a
Cserfalvi cukrászdát. Ekkor már
szakmailag felkészült voltam, hi-
szen elõtte a németországi Göp-
pingenben egy jó nevû cukrász-
dában tökéletesítettem tudásomat
és hasznos tapasztalatokat sze-
reztem az angyalföldi, majd a
csillaghegyi üzletben.

- Sima volt az út a megnyitá-
sig, vagy adódtak nehézségek a
fejlesztés során?

- Nehézségek mindig akad-
tak, egy romos épületet újítot-
tunk fel, melyet saját elképze-
lésem szerint alakítottunk át.

Ez az épület most csak a cuk-
rászda céljait szolgálja, minden
feltétel adott a helyben készí-
tett termékek elõállításához.

Ami belevaló, 
bele kell tenni!

- Mitõl népszerû a csillaghe-
gyi üzlet?

- Az a célunk, hogy tökéletes
terméket hozzunk létre, ami ha el-
jut a vendégek asztalára, mindenki
megelégedésére szolgáljon. Aspó-
rolás veszélyes dolog, nem szabad
egyetlen készítménybõl sem ki-
hagyni, amit bele kell tenni, amitõl
minõségileg kifogástalanná válik.
De önmagában a jó anyag sem
elég, a jót is el lehet rontani. Hoz-
záértõ szakemberekre, motivált
csapatra is szükség van. 

- Melyek a legkedveltebb ter-
mékeik?

- Szerencsére sok olyan van,
amit szeretnek a vendégek. Ked-

veltek a friss gyü-
mölcsbõl készült
idényjellegû és
nosztalgikus süte-
mények, a saját fõ-
zésû fagylaltok, a
házi készítésû li-
monádék, kréme-
sek, vagy saját ta-
lálmányunk, a
csillaghegyi torta.
Egy cukrászda si-
kerét nagyban be-
folyásolja, tud-e
haladni a korral:
egyrészt vissza
kell nyúlni a ha-
gyományokhoz,
de ismerni kell a legújabb, kor-
szerû táplálkozást segítõ cukor-
és gluténmentes készítési módo-
kat is. Nagyon sok - köztük év-
százados - recept van a birto-
kunkban, így nem jelent gondot
a változatos kínálat biztosítása.

- Sokan keresik fel a cukrászdát?
- Szerencsére jó híre van az üz-

letnek, sok a törzsvendégünk, fõ-
leg a kerületbõl, aminek nagyon
örülök, mert született csillaghegyi
lévén jó érzéssel tölt el, ha felis-
mernek az utcán és néha megdi-
csérnek, hogy finomat ettek, vagy
ittak az üzletben. A környékre is
eljutott a hírünk, sokan nem saj-
nálják a hosszabb utazást egy-egy
kulináris élmény reményében.

Ösztönzõ elismerés
- Mit jelent önnek a „Pro

Óbuda”-díj?
- Mindenképpen nagyon nagy

megtiszteltetés számomra hogy a
kiválasztottak között lehettem.
Mindig igyekeztem jó termékeket
készíteni és megpróbálom úgy ki-
szolgálni a vendégeket, hogy
mindenki elégedetten távozzon
az üzletbõl és ha ezt mások is ész-

reveszik, sõt ezzel
a díjjal jelzik, hogy
jó úton haladok,
akkor ez minden-
képpen jó érzés és
egyben ösztönzõ is
számomra. Ilyen
ösztönzés egyéb-
ként sokat segít
más területen te-
vékenykedõ szak-
embernek abban,
hogy hosszú távon
folyamatosan ma-
gas színvonalon ál-
lítsa elõ termékeit. 

- A jövõben las-
sul az üzleti tempó,

vagy újabb fejlesztés várható?
- Folyamatban van egy másik,

valamivel nagyobb, még moder-
nebb cukrászda építése, amely
egy látványpékséggel kombinált
üzlet lesz. Remélem, még ebben
az évben megnyithatjuk. Mivel
nagyon vonzanak a tészták, két
éve elvégeztem a pékmesteri kép-
zést is, így mindkét területen kellõ
tudással rendelkezem. Németor-
szágban tapasztaltam, hogy a cuk-
rászat és a pékség jól megfér egy-
mással, a két ágazat húzza egy-
mást. Bizakodom, az új üzlet be-
váltja a hozzá fûzött reményeket.
A tervekbõl kitûnik, nem ülünk a
babérjainkon, távlatokban gon-
dolkodunk. Jóllehet, korom még
nem indokolja, de már gondos-
kodtam az utódlásról is. Húszéves
Bence fiam elvégezte a cukrász
szakiskolát, tetszik neki ez a pá-
lya, én pedig igyekszem bevezet-
ni õt az üzleti élet és a szakma rej-
telmeibe. Emellett mindenben se-
gítem, hogy egyszer majd átvegye
tõlem a stafétabotot és tovább
öregbítse a Cserfalvi cukrászda jó
hírét.  Kép és szöveg: 

Lovas Albert

„Pro Óbuda” - díj 2015

A családi hagyomány folytatódik a Cserfalvi cukrászdában
Évek óta folyamatosan magas szintet képviselõ cukrásztermékei elis-
meréseként, a vendégeknek nyújtott kulináris élvezetek biztosításáért
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2015-ben „Pro Óbuda”-díjjal tün-
tette ki a 44 éves Cserfalvi Ákos cukrászmestert.
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Tisztelt Polgármester Úr! 
A közelgõ parkolás bevezetésével kapcsolatban

szeretném a segítségét kérni. Több mint 30 éven át
óbudai lakosként a Mókus utcában található Andor
Ilona Ének-Zenei Általános Iskolába írattam be kis-
lányomat, mikor arra került a sor három évvel ez-
elõtt. Idõközben Ürömre költöztünk, de továbbra is
ebbe az iskolába kívánunk járni, mert nagyon szeret-
jük és minden szempontból elégedettek vagyunk ve-
le. Fel sem merült bennünk egy ürömi iskolába való
átjelentkezés és nem is fog. A közelgõ fizetõs parko-
lás bevezetése az iskola környékét is érinti és sajná-
lattal tapasztaltam azt, hogy erre vonatkozó kedvez-
ményes parkolási lehetõség csak budapesti lakosok
számára érhetõ el (vagy legalább is mi ezt a tájékoz-
tatást kaptuk). Úgy vélem, hogy ilyen kedvezményes
lehetõséget biztosítani más budapesti kerületi lakos-
nak, ellenben pest környékinek pedig egyáltalán
nem, egy kicsit diszkriminatív. Azt sem értem, hogy
ilyen kedvezmény igénybevételéhez miért a két ön-
kormányzatnak kell bármiben is megállapodnia? Az
ürömi önkormányzattól azt a felvilágosítást kaptam,
hogy nem tudnak Önökkel megállapodni, mert olyan
térítési összeget kellene fizetniük (?), ami nem áll az
önkormányzat rendelkezésére. Nem nagyon értem
ezt az egészet, de ezek szerint szeptembertõl minden
alkalommal parkolási díjat kell fizetnünk arra a kb.
kétszer 10 percre, amíg az iskolánál megállunk, hogy
bemenjen a gyermek és hazahozzuk, amennyiben to-
vábbra is III. kerületi iskolába szeretnénk járatni õt?
Õszintén szólva nekem ez egy kissé abszurdnak tûnik
és nem mellesleg felháborító!

Kérem, legyen szíves tájékoztatni arról, hogy
a fenti problémára milyen megoldás létezik és
kihez kell forduljak?

Várom szíves válaszát. Segítségét elõre is kö-
szönöm! Üdvözlettel: M. Zs.

Tisztelt M. Zs.! 
Az óbudai fizetõparkolás bevezetésével kap-

csolatban 2015. június 30-án írt elektronikus le-
velét megkaptam.

A levele tartalma és hangvétele miatt talán az
indokoltnál részletesebben válaszolok Önnek,
annak érdekében, hogy az Ön által is bevallott tá-
jékozatlanságán - „Nem nagyon értem ezt az egé-
szet” - tudjak segíteni.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kénytelen
volt a fizetõparkolás bevezetése mellett dönteni a
kerület belsõ területein, mert az elmúlt években je-
lentõsen felerõsödtek a lakossági panaszok a kaoti-
kus parkolási állapotok miatt. A kerületi lakosok
azzal szembesültek, hogy ügyeik intézésénél nem
találnak parkolóhelyet, illetve a munkából hazatér-
ve is problémás autóikat otthonuk közelében leállí-
tani. Mindennek oka, hogy a II. és a XIII. kerület
egészen a III. kerület határáig kiterjesztette a fizetõ-
parkolást, valamint hogy a városhatáron nem épül-
tek meg azok a P+R parkolók, melyek az agglome-
rációból érkezõ gépjármûforgalmat csillapíthatnák,
így mindezen autósok Óbuda-Békásmegyer déli

részét használják P+R parkolóként. A rendszer be-
vezetésével az önkormányzat célja, elsõsorban en-
nek az állapotnak a felszámolása, az új rendszerre a
városvezetés forgalomtechnikai eszközként, nem
pedig forrásteremtõ lehetõségként tekint. 

Az önkormányzat tehát a fentiekben említett
szempontok mentén alakította ki azt a kedvezmény-
rendszert, amely biztosítja, hogy a kerületi lakossá-
got legkisebb mértékben terhelje a fizetõparkolás.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a fizetõ
övezet nagyobbik részén a fõvárosban legalacso-
nyabb, 175 Ft/óra díjtétel került meghatározásra,
így más fõvárosi fizetõ övezetekkel összehasonlít-
va nem kell túl nagy parkolási költséggel számol-
ni a gépjármûhasználóknak. Különösen akkor, ha
Önhöz hasonlóan csak kétszer 10 percre kívánnak
megállni, nem beszélve arról, hogy az iskolát lá-
togató gyermekek szülei jellemzõen 8 óra elõtt ér-
keznek az intézményekhez, amikor még nem kez-
dõdött meg a díjfizetési idõszak. 

Az említett kedvezményrendszernek meghatá-
rozó eleme az Ön által is hivatkozott gyermek-
szállítási kedvezmény, amely egy sajátos kedvez-
ménytípus, hiszen nem csak a III. kerületi és fõ-
városi, hanem bizonyos feltételek megléte esetén
az agglomerációból érkezõk számára is elérhetõ.

A nemzeti köznevelésrõl szóló, 2011. évi CXC. tör-
vény értelmében az önkormányzatok 2013. január 1-
tõl már csak mûködtetõi a tulajdonukat képezõ ingat-
lanokban mûködõ oktatási intézményeknek. Ennek
keretében az önkormányzatoknak kell biztosítani a
köznevelési feladatok ellátásához szükséges tárgyi, il-
letve az ingó és ingatlan vagyon mûködtetésével
összefüggõ személyi feltételeket, de az iskola életével,
a gyermekek intézménybe történõ felvételével, a pe-
dagógusok munkájával, egyszóval semmilyen okta-
tással összefüggõ kérdésben nincs illetékességünk.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata teljes
körûen fölmérte az agglomerációból érkezõ diá-
kok száma alapján a rájuk esõ azon költségeket,
amelyeket önkormányzatunk az általuk látogatott
oktatási intézmények mûködtetésére fordít.

A 2014-2015-ös tanév létszámadatai alapján
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által mû-
ködtetett nevelési és oktatási intézményekbe ösz-
szesen 13.561 gyermek jár, melybõl 1.535 gyer-
mek más településrõl jár be, amely az összlétszám-
hoz viszonyítva 11,32%. AIII. kerület nevelési-ok-
tatási intézményeibe más településrõl összesen be-
járó 1.535 gyermek 20%-a - azaz 307 gyermek -
Ürömrõl jár be. Ürömrõl látogatják tehát legna-
gyobb számban a kerületi intézményeket.

A 2014/15-ös tanév adatai alapján önkor-
mányzatunk - éves szinten - közel 217 millió fo-
rintot fordít a bejáró gyermekek után az említett
intézmények mûködtetésére, úgy hogy ehhez sem
az államtól, sem a gyermekek állandó lakóhelye
szerint illetékes településektõl semmilyen hozzá-
járulást, anyagi segítséget nem kapunk!

Üröm esetében a ráfordításunk 45,5 millió forint,
ami az agglomerációból a kerületi intézményekbe
bejáró gyermekek összköltségének 21 %-át teszi ki.

Mindezek alapján elmondható, hogy a szegé-
nyebb békásmegyeri családok pénzébõl kell a
III. kerületi önkormányzatnak a gazdagabb

agglomerációs és a volumenadatok alapján, el-
sõ helyen az ürömi illetékességû családok gyer-
mekeinek iskoláztatása után keletkezõ mûköd-
tetõi költségeket finanszírozni.

Ha valami felháborító ebben az egész törté-
netben, akkor pont ez az!

Sajnos az érintett önkormányzatok jogszabá-
lyi kötelezés híján nem járulnak hozzá ezekhez
a költségekhez, amelyek, ha nem egy sajátos
agglomeráció-nagyváros viszonyrendszerben
lévõ településekrõl beszélnénk, õket illetnék,
hiszen akkor az ott élõ családok gyermekei
helyben járnának óvodába, iskolába, nem pedig
a szüleikkel együtt a fõvárosba ingáznának.

Üröm például, költségvetési okokra hivatkoz-
va évek óta elzárkózott a hozzájárulás megfize-
tésétõl, ezért döntött úgy önkormányzatunk,
hogy a természetesnek egyáltalán nem vehetõ
gyermekszállítási kedvezményt csak akkor biz-
tosítjuk az agglomerációban élõ szülõk számára,
ha a lakóhelyük szerint illetékes önkormányzat
vállalja, hogy hozzájárul a gyermekeik után ná-
lunk keletkezõ mûködtetõi költségekhez. 

Úgy gondolom, hogy a III. kerületi adófizetõk
pénzével való felelõs gazdálkodás elve pontosan ezt
a gyakorlatot követeli meg tõlünk.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelen esetben
nem egy törvényileg elõírt kötelezõ szolgáltatásról,
hanem egy helyi rendeletben szabályozott kedvez-
mény biztosításáról van szó. Egy olyan kedvezmény-
rõl, amely elsõsorban a III. kerületi családoknak szól,
de amelynek elérésébõl az agglomerációs települése-
ken élõket sem akartuk kizárni. Itt tartom szükséges-
nek megjegyezni azt, hogy a fõvárosi kerületek és az
agglomeráció ilyen tekintetben történõ külön kezelé-
se egyáltalán nem diszkriminatív. Teljesen más hely-
zetben vannak Budapest kerületei, ahová kölcsönö-
sen járnak a fõvárosi családok gyermekei óvodába,
iskolába, és amely önkormányzatokat a fõvárosi két-
szintû közigazgatás számos ponton összekapcsolja.

A Pest megyei agglomerációs települések eseté-
ben ez nincsen így. Ott a viszonyrendszer semmi-
képpen sem nevezhetõ kölcsönösnek, hiszen az agg-
lomerációból érkezõk egyoldalúan használják a fõ-
városi infrastruktúrát és veszik igénybe a kerületi
szolgáltató-rendszert, úgy hogy ezért cserébe sem-
milyen viszonosságot nem biztosítanak, és a költség-
vetésükben sem kell olyan kiadásokkal számolniuk,
mint amilyen az általam már említett több százmillió
forintra tehetõ intézmény mûködtetési költségek.

Mindezek alapján a kérdésére azt a választ tu-
dom adni, hogy az Ön által jelzett problémára a
megoldás kulcsa egyedül Üröm önkormányzatá-
nak kezében van. Amennyiben vállalják az emlí-
tett mûködtetõi megállapodás és hozzájárulás
megfizetését a településrõl a III. kerület által mû-
ködtetett nevelési-oktatási intézményekbe járó
gyermekek után, akkor semmilyen akadálya nem
lesz annak, hogy Önök is igénybe vegyék az igé-
nyelt gyermekszállítási kedvezményt.

Kérem a levelemben foglaltak szíves tudo-
másulvételét!

Óbuda-Békásmegyer, 2015. július 2.
Üdvözlettel: 
Bús Balázs 

A polgármester postaládájából 

Kérdés-válasz a parkolási kedvezményrõl 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� 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 Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Azonnali konténerszállítás. Kerületi kedvez-
mények. Bobcat földmunka. Tel.: 06(30)948-4000
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmónikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.: 06(20)321-0601
� Víz-fûtés Gyorsszolgálat: csap, szifon,
WC-tartály, radiátor, elzáró csere javítás. Mo-
sógép, mosogatógép bekötés, 06(70)642-7526
� 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
� 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
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Középkorú, leinformálható hölgy takarí-
tást, fürdetést, bevásárlást vállal. Tel.: 06-20-
36-76-368
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Társasházak közös képviseletét vállaljuk
kettõs aláírással, személyes, egyedi ügyfélfo-
gadással. Cégünk a III. kerületi Önkormány-
zatnál regisztrált. Tel.: 0630/268-2265, ale-
comteam@t-online.hu
� Mérnökiroda vállalja épületek építész,
statikus, gépész, elektromos, tûzvédelem,
munkavédelem, biztonságtechnika tervezését,
szakértését, mûszaki ellenõrzését kivitelezés-
sel is, referenciával. Tel.: 06(20)544-9911
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Villanyszerelést vállal, Elmû minõsített
vállalkozás: hibaelhárítás, óraszerelés, kiépí-
tés. Bódi József. Tel.: 06(20)921-4114
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,

kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Vásárolok mindennemû régiséget, órákat,
érméket, porcelánokat, könyveket, bizsukat,
festményeket, bútorokat, ezüst nemûket,
hanglemezeket, teljes hagyatékok kiürítéssel.
Díjtalan kiszállással. Molnár Enikõ. Tel.:
06(20)365-1042
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Kertépítés, tereprendezés, bozótirtás, ka-
szálás, fakivágás, füvesítés, sziklakert és tér-
burkolat építés. Tel.: 06(20)376-6255
� 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
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Vízvezeték-fûtésszerelés. Ingyenes kiszál-
lás, helyszíni felméréssel Hencz Péter. Tel.:
06(70)397-3869
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelõben
(Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön otthonában. Csi-
pak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.: 06(20)595-3057
� Magán jóga órák harmóniáért, gyógyulá-
sért, a gerinc rugalmasságáért a Vályog utcá-
ban vagy az Ön otthonában. Személyre szabott
megoldások. Sprok Andrea, 06(70)978-0022

� Súlyos betegek Szentlélek meditációs gyó-
gyítása ingyen a Csúcshegyen. Elõtte egy órás
kiscsoportos gyógykezelés 1500 Ft/óra. Érdek-
lõdni: 387-9756; ymichaelducit@freemail.hu
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Talp-, testmasszázs okleveles reflexológus,
gyógymasszõrnél. Nyugdíjasoknak, diákok 20%
kedvezmény. Tel.: 06(30)290-265; 316-3423
� 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
� Kineziológiai módszerek kölcsönös gya-
korlásához társat keresek. E-mail:
gmkinez@gmail.com
� Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás
rendelése: Dunamed rendelõ, III. ker. Kisko-
rona u. 20. Tel.: 387-1508

� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
�Pótvizsgára felkészít tanárnõ általános is-
kolásokat matematika, fizika, kémia tantár-
gyakból Békásmegyeren. Ár: 2000 Ft/óra.
Tel.: 06(30)334-3433
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� 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
�Angol-német nyelvvizsga-felkészítõ: július
27-aug.13-ig, intenzív, napi 400/500 Ft/tan-
óra. Jelentkezés: 387-9756; 06(31)321-0625
�Angol, olasz, orosz korrepetálás, társalgás,
nyelvtani összefoglalás minden szinten. Tel.:
06(30)587-8329
�Matematika, fizika, kémia tanítás Önnél,

általános-középiskolásoknak. Ingyenes pró-
baóra! Tel.: 06(70)647-2243

�Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel.
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron!
Bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, órákat,
porcelánokat, bizsukat, könyveket, zongorát,
írógépet, varrógépet, szõrmét, hagyatékot. Díj-
talan kiszállással. Tel.:. 06(30)308-9148
� Autóját megvásárolom! Lehet az régi
vagy akár roncs. Forgalomból ingyenesen ki-
vonom. Kiszállási díj nélkül a hét minden
napjan! 06(70)622-0123
�Elektromos betegágy decubitus matraccal, tar-
tozékokkal sürgõsen eladó. Tel.: 36(20)934-4231
� Ikeás emeleteságy olcsón eladó. Emeletes
ágy alsó részében íróasztal,  szekrény is elfér.
Tel.: naponta 9-17 óráig, 06(30)303-4721
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
�ÓBUDAANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. 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, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67. 06(1)789-1693, 06(30)382-7020
� Borostyán-korall ékszer felvásárlás
20.000-200.000 Ft-ig. Mindenféle régiséget,
órákat, Herendi-Zsolnay-Gorka, arany-ezüst,
teljes hagyatékok készpénzért. Díjtalan ki-
szállás, értékbecslés. Üzlet: V. ker. Szent Ist-
ván krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150
� Kiemelt árat fizetek mindennemû régisé-
gért, apróságtól a bútorig, hagyatékok megvé-
tele teljes kiürítéssel, díjtalan kiszállással.
Szegvári Mónika. Tel.: 06(20)265-6769
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949

� 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
� Videókazetta, magnószalag, szuper-8-as
film átírása dvd-re, pendrive-ra. www.film-
masolda.hu, tel.: 630-21-30
� Molly Kutyakozmetika és Terápiás kutya-
masszázs Óbudán, Kerék u. 28. Tel.: 06(30) 854-
5554, 06(30)460-6841. Folyamatos akciók!
� Álom Meditáció. Tanuld meg álmaidat tu-
datosan értelmezni, felhasználni. www.face-
book.com/AlomMeditacio, 06(20)313-5355
� Mindenféle masszázs egyéneknek, pároknak

Egyéb

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

Kiadó

� Számítógépének javítása, operációs
rendszer telepítése, vírusirtás, töredezettség-
mentesítés stb. Tel.: 06(30)303-4721

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Német beszédcentrikus nyelvoktatás kül-
földi- és Goethe Intézetekben megszerzett
szakmai tapasztalatokkal. 25 éves nyelvészeti-
oktatói gyakorlat van. Bármely korosztálynak,
10 éves életkortól. E-mail: szamoca5@citro-
mail.hu Tel.: 06(30)609-9151

Oktatás

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

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben).
Gyermekbõrgyógyászat is. Melanóma szû-
rés. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

� Dr. Czeiner Béla nõgyógyász fõorvos
magánrendelése: kedd délután Szõlõ utca,
minden páros hét péntek délutánján
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ
munkanapokon: 06(20)480-3953

� 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, napellenzõ stb. szerelése
nagyker. áron, garanciával! Ajándék szúnyog-
háló minden redõnyhöz! Óbudai redõnyös.
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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képzett masszõröktõl Lajos utcai szalonunkban.
Akciók! Bérlet! Ugyanitt 30 nm-es üzlethelyiség
kiadó. 30-781-4828, massage4you.szalon@
gmail.com

� Duna House ingatlanértékesítõ hálózat III.
kerületi csapatába értékesítõ kollégát keresünk.
06(70)238-2883, jablonszky.bea@dh.hu
� Békásmegyeren élõ 91 éves édesanyám-
hoz, közelében lakó gondozónõt keresek,
szombat-vasárnapra, 1-1 órára, 1000 Ft/óra
díjazással. Tel.: 06(30)575-5726
� Víz-gáz-fûtésszerelõ szakembert keresek
hosszú távra. Tel.: 06(20)423-5812

� II. Árpád fejedem útján (Komjádi mel-
lett) 70 m2-es üzlethelyiség 19,9 MFt-ért el-
adó. Tel.: 06(20)498-4847
� Mátyáshegyen családi ház emelete (130
m2 + tetõtér) eladó 58 MFt-ért. Tel.: 06(70)
540-5501 
� Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat
keres ügyfeleinek. Újságban/neten is hirdet-
jük, jutalék 3%. Ajánljon ismerõsének-jutalé-
kot kap. Laurus.ingatlan.com, 06(20)960-0600
� Tahiban eladó 1500 nm telek háromszobás
házzal, garázzsal. 12 MFt. Tel.: 06(20)331-7727
� Panorámás telek (2200 nm) Ezüsthegyen, 40
nm-es kétszintes kõházzal, melléképülettel, gon-
dozott gyümölcsössel eladó. Tel.: 06(20)548-9720
� Diósdi 184 négyszögöles, 32 nm-es, gázzal

fûthetõ nyaraló, szõlõvel, gyümölcsfákkal,
teljes berendezéssel és felszereléssel eladó,
7,1 millió. Érd.: 06(20)542-8688

� 19-20. századi magyar és régi külföldi
festmények, mûtárgyak vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés. Tel: 06(30)949-2900.
E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu  Ne-
mes Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

� Nyaralás a hegyekben! Mátrában, magasla-
ti erdõszélen, kis ház kiadó. Csend, jó levegõ,
pihenés, kirándulás, 4-6 fõ részére: 40.000
Ft/hét. Tel.: 06(20)984-2485; 06-26-340-752

Üdülés

Festmény

�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

Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

Ingatlan

Állás
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Pályázati felhívás kulturális intézmények 
és emlékhelyek látogatásának támogatására
Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a kulturális intézmények
és emlékhelyek látogatásának támogatására pá-
lyázatot hirdet a kerületben mûködõ nevelési és
oktatási intézmények részére.
A pályázók köre: a Budapest Fõváros III. kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közigaz-
gatási területén mûködõ óvoda, általános vagy
középiskola. Az önkormányzati fenntartású óvo-
dák tagóvodái külön-külön is pályázhatnak.
Pályázati feltételek: a támogatás kizárólag a
programokon résztvevõ gyermekek és az õket
kísérõ pedagógusok alábbi kiadásaira számol-
ható el: helyi utazás; vonat- és buszjegyek; au-
tóbuszbérlés; hajó menetjegy; belépõjegy (kul-
turális intézmények, emlékhelyek).
A pályázatok elbírálásánál elõnyt élvez a kerü-
leti kulturális intézmények látogatása.
Kerületen kívüli kiemelten támogatott emlék-
helyek: Terror Háza; Holokauszt Emlékköz-
pont; Recski Nemzeti Emlékpark.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térí-
tendõ. A támogatás mértéke: a pályázónként el-
nyerhetõ legmagasabb összeg: 150 ezer forint. A
támogatás felhasználási ideje: az oktatási és kör-
nyezetvédelmi bizottság döntésének idõpontjától
2015. december 31-ig. A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. augusztus 14. (péntek) 12 óra.
Az adatlap hozzáférhetõ: az önkormányzat inter-
netes honlapján (www.obuda.hu); a polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2.); a polgármesteri hivatal
oktatási osztályán (1033 Budapest, Fõ tér 4.).
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékozta-
tást ad Szathuryné Ruszthi Nóra a 437-8614-es
telefonszámon vagy a szathury.nora@obuda.hu
e-mail címen.

Pályázat civil szervezeteknek
Budapest Fõváros III. Kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata pályázatot hirdet „Ci-

vil mûködési pályázat - 2015. év második fél-
év” címmel.
A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez
és létesítõ okiratában lefektetett alaptevékeny-
ségéhez való hozzájárulás, mind eszköz és infra-
struktúra, mind humán-erõforrás tekintetében.
Apályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2014.
január 1-je elõtt bejegyzett, és ott ténylegesen tevé-
kenységet folytató civil szervezetek, illetve azok a
szervezetek, amelyek ugyan nem III. kerületi szék-
hellyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységüket
Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érde-
kében fejtik ki, és amelyeket a bíróság 2014. janu-
ár 1-je elõtt jogerõsen nyilvántartásba vett és az
alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak
megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázaton elnyerhetõ maximális támogatási
összeg: 300 000 forint.
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthetõ a
www.obuda.hu internetes oldalról, vagy beszerez-
hetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodá-
ján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a
civil referensnél (1033 Budapest, Fõ tér 4.). 
A pályázatról további információt nyújt: Csikósné
Mányi Júlia civil referens a 437-8645-es telefonszá-
mon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.
A beadás határideje: 2015. július 31. (péntek)
12 óra.

Óvodapedagógusok felvétele
• ACseresznyevirág Mûvészeti Óvoda pályázatot
hirdet 3 fõ óvodapedagógusi munkakör betöltésé-
re. Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony-
ra. Amunkavégzés helye: 1039 Budapest, Pais De-
zsõ utca 2. (2 fõ); 1039 Budapest, Medgyessy Fe-
renc utca 1. (1 fõ). Illetmény, juttatások: a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései alapján. A pályázat elbírálása
során elõnyt jelent: kézmûvességben jártasság. A
pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél
másolata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra
vonatkozólag is), amely 3 hónapnál nem régebbi;

egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: postai
úton (Cseresznyevirág Mûvészeti Tagóvoda - 1039
Budapest, Medgyessy Ferenc utca 1.); e-mailen:
pais-o@kszki.obuda.hu. A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. július 30. A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2015. július 31. A munkakör 2015.
augusztus 24-tõl tölthetõ be.
• Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Százszor-
szép Óvodája (Budapest, 1032 Reménység utca 6.)
1 fõ óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2015.
augusztus 24-tõl, határozatlan idõre hirdet meg ál-
lást. A munkavégzés helye: Százszorszép Óvoda,
1032 Bp., Reménység utca 6. Pályázati feltétel: fel-
sõfokú szakirányú végzettség. A pályázat benyújtá-
sához szükséges okmányok: részletes, fényképpel
ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai vég-
zettséget igazoló okiratok; érvényes egészségügyi al-
kalmasság. A pályázat benyújtásának határideje:
2015. július 31. Az elbírálás határideje: 2015. au-
gusztus 15. A pályázat benyújtásának módja: e-mai-
len, remeny-o@kszki.obuda.hu; személyesen, postai
úton: Százszorszép Óvoda 1032 Bp., Reménység ut-
ca 6.; minden esetben elérhetõség megjelölésével.

Óvodai állások
• A Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 fõ taka-
rítós dajka munkakör betöltésére. A közalkalma-
zotti jogviszony idõtartama: határozatlan idõre.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. Munka-
végzés helye: Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda
Tagóvodája, 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc
utca 1. Ellátandó feladatok: gondozási feladatok
segítése, takarítás. Illetmény, juttatások: a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései alapján. A pályázat része-
ként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz; is-
kolai végzettséget igazoló oklevél másolata (kö-
zépiskola, gimnázium); egészségügyi kiskönyv. A
munkakör legkorábban 2015. augusztus 24-én
tölthetõ be. Pályázati feltétel: egészségügyi alkal-
masság. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent a
munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, daj-
kai, szakmai végzettség vagy érettségi. A pályázat
benyújtásának határideje: 2015. július 30. A pá-
lyázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.
• Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 fõ daj-
kai munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jog-
viszony idõtartama: határozatlan idõre. Foglal-
koztatás jellege: részmunkaidõ. Munkavégzés he-
lye: Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda 1039 Bu-
dapest, Pais Dezsõ utca 2. Ellátandó feladatok: a
gyermekek gondozási feladatainak segítése, a
gyermekcsoportban elõforduló technikai felada-
tok ellátása. Illetmény, juttatások: a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései alapján. A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz; iskolai
végzettséget igazoló oklevél másolata (középis-
kola, gimnázium); egészségügyi kiskönyv. A
munkakör legkorábban 2015. augusztus 24-én
tölthetõ be. Pályázati feltétel: egészségügyi alkal-
masság. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent a
munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, daj-
kai, szakmai végzettség vagy érettségi. A pályázat
benyújtásának határideje: 2015. július 30. A pá-
lyázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az iskolá-
sok és nyugdíjasok mellett az Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási Központ gondozottjainak
és dolgozóinak is kedvezményes nyaralásra biz-
tosít lehetõséget. A tavalyi évhez hasonlóan idén
is felejthetetlen napokat tölthettek el az önkor-
mányzat üdülõjében Balatonszabadi-Sóstón.

A természetközeli környezet a változó
idõjárás mellett is számos programle-

hetõséget kínált a
fiataloknak. A
strandolás mel-
lett feltérképez-
hették Siófok
belvárosát, ahol
megtekintették a
Kálmán Imre
szobrot, a Mártí-
rok szoborcso-
portot, a Víztor-
nyot, sétáltak a
kikötõben. A ba-
latonfüredi hajó-
kirándulás alkal-
mával ellátogat-

tak Jókai Mór egykori nyaralójába és a Ba-
latoni Vízivilág Látogatóközpontba is. Az
intézmény ellátottjai a pihenés és kikap-
csolódás mellett számos élménnyel gazda-
godtak a Balaton partján töltött öt nap
alatt, melyért ezúton szeretnének köszöne-
tet mondani Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának.

Sóstói szép napok
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Az élelmiszerlánc-
ról és hatósági fel-
ügyeletérõl szóló,
2008. évi XLVI.
törvény. 17. § (4)
bekezdése kimond-
ja: „A földhasználó
köteles az adott év
június 30. napjáig
az ingatlanon a
parlagfû virágbim-
bójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan fenntartani.”.A június 30-ai idõpont
a törvény értelmében a legvégsõ idõpont, ameddig meg kell aka-
dályozni a parlagfû virágbimbója kialakulását.
A jegyzõ június 30-át követõen, a parlagfû virágbimbó kialaku-
lásától függetlenül köteles hatósági eljárást kezdeni azon föld-
használókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfû elleni
védekezést. A hatósági intézkedéshez (közérdekû védekezés végre-
hajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem - egészségkáro-
sodás - bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezett-
ség elmulasztásának június 30-a után történõ megállapítása.
A helyszíni ellenõrzésrõl az ügyfelet nem kell értesíteni. A hely-
színen felvett jegyzõkönyv szolgál alapul a növényvédelmi bírság
kiszabásához. A növényvédelmi bírságot a Növény- és Talajvé-
delmi Igazgatóság szabja ki. A növényvédelmi bírság alapja a par-
lagfûvel fertõzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen
igen magas, 15.000 forinttól 5.000.000 forintig terjed. 
A parlagfûvel fertõzött lehet mezõgazdasági kultúrnövénnyel borított
terület (Óbudán szõlõs, gyümölcsös, korábbi kaszálók), nem mezõ-
gazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem mû-

velt, elhanyagolt valamikori szõlõk, hétvégi kertek, zártkerti ingatla-
nok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítõ tulajdonos/földhasználó a
bírságon túl a vele szemben elrendelt közérdekû védekezéssel-elren-
deléssel és végrehajtással kapcsolatosan felmerülõ költségmegtéríté-
sére is kötelezett. A költség köztartozásnak minõsül. A közérdekû
védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor, az Élelmiszerlánc felügyeletével összefüggõ
bírságok kiszámításának módjáról és mértékérõl szóló, 194/2008.
(VII. 31.) kormányrendelet alapján. Ezúton tájékoztatjuk Óbuda-Bé-
kásmegyer lakosságát, hogy a türelmi idõ lejártával a kerület köz-
igazgatási területén is megkezdõdik a parlagfû elleni védekezési kö-
telezettség teljesítésének ellenõrzése. 
A fentiek mellett a rendezetlen, gyomos, elhanyagolt telkek tulajdo-
nosai is számíthatnak az önkormányzattól érkezõ felszólító levélre. Ab-
ban a munkák elvégzésére megadott határidõ kijelölés mellett felszólít-
ják az adott terület kezelésére, gondozására. Amennyiben nem tesz ele-
get a hivatal felszólításának, az ügyet további eljárás lefolytatása és bír-
ság mértékének megállapítása céljából megküldjük a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság részére. 
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a hulladékkal borított, gyo-
mos, elhanyagolt területekre nagy eséllyel költözik be a vaddisznó. Mivel
ok-okozati összefüggés van a problémás
telkek és a vadak megjelenése között, a hi-
vatal nem vállal felelõsséget a vaddisznó
okozta kártételért. Ez kiemelten vonatkozik
Csúcshegy, Ürömhegy, Aranyhegy terü-
letére és kisebb mértékben az Ófalu kör-
nyékén lévõ ingatlanokra.  
Kérjük, minden ingatlantulajdonos, bérlõ
vagy kezelõ tegyen eleget a rendbetétellel
kapcsolatos törvényi kötelezettségének. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Parlagfû-mentesítés, gyomirtás

Megkezdték a fõvárosi parkok-
ban, fasorokban a platán-csip-
késpoloska elleni védekezést.

A platánfák permetezése el-
sõsorban a platán-csip-

késpoloska elleni védekezésre
szolgál, mely rendszeresen
minden évben a platán legje-
lentõsebb károsítója. A mint-
egy 3-4 milliméter nagyságú
kártevõ szívogatása következ-
tében a fák lombozata sárgul,
az asszimiláció korlátozódik, a
növények ellenálló-képessége
csökken, hosszabb távon a fák
pusztulásában is jelentõs szere-
pet betölthetnek.

A platán-csipkéspoloska la-
kossági oldalról is problémát
okozhat, mivel a lakóházakhoz
közeli platánfákról a telelésre vo-
nuló egyedek gyakran az épüle-
tek ablakába húzódnak. A kárte-
võ az emberre nem veszélyes, je-
lenléte azonban zavaróvá válhat.

Védekezésre közterületen fel-
használásra engedélyezett rovar-
ölõ szereket használ a FÕKERT,
melyek kontakt és felszívódó ha-
tással rendelkeznek. A permete-
zések során nem csak az áttelelõ
platán-csipkéspoloskák - melyek

a következõ évi fertõzések alap-
ja -, hanem a platánfákon az
utóbbi idõben nagymértékben
megtalálható amerikai lepkeka-
bócák számát is jelentõsen csök-
kentik a szakemberek.

Figyelembe véve az egyre
több helyen megjelenõ liszthar-
mat, valamint apiognomóniás
fertõzéseket is, a rovarölõ sze-
res permetezéssel egy menetben
gombaölõ szert is kijuttatnak a
FÕKERT munkatársai.

A permetezés helyszínei (jú-
lius): Hajógyári-sziget; Keve
utca; Rozgonyi Piroska utca;
Dósa utca; Gázgyári lakótelep;
11. számú fõút; Szentendrei út;
Országút; Emõd utca.  

Irtják a platánfa kártevõjét 

A fõváros parkjaiban lévõ fákban hatalmas károkat okozott a kánikulát
követõ, lehûlést hozó vihar július 8-án. Sok fa kidõlt, kettészakadt,
ágakat szakított le a szél. A szakemberek megkezdték a több mint 4
millió négyzetméter zöldfelület, közel 97 ezer parki fa és 26 ezer 526
fasori fa átvizsgálását. A kidõlt fák, leszakadt ágak feldolgozása, el-
szállítása folyamatosan történik

Súlyos viharkárok Budapesten

TILOS A FARAKÁSOKRA FELMÁSZNI. A Pilisi Parkerdõ Zrt. te-
rületén az utóbbi idõben megsûrûsödtek az olyan esetek, mikor a
kirándulók - akár egész családok is - az erdészetek munkatársai
által összeállított farakásokra másznak fel és fotózkodnak. A fara-
kások, akár tûzifarakatról, úgynevezett sarangról van szó, akár
vastag rönkökrõl, ha stabilnak is tûnnek, valójában nem azok, te-
herbírásra nem képesek, könnyen elmozdulhatnak. Felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy a farakatokra felmászni életveszélyes és tilos! 

Reménység utca
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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• Bp., III. ker. Boglár u. 6. fsz. 1., 64057/13/A/300 hrsz. üzlethelyiség, alapterü-
lete: 59  m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep Duna felõli oldalán, panelépület földszintjén
található, két utcai bejárattal rendelkezik. 
Bevezetett közmû: víz, villany, csatorna, távhõ.
Irányár: 7.470.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 750.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Boglár u. 12. fsz. 1., 64057/13/A/304 hrsz. iroda, alapterülete: 59  m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep Duna felõli oldalán, panelépület földszintjén
helyezkedik el.
Közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, távhõ.
Irányár: 7.270.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 730.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Folyamõr u. 4. földszint, 18229/7/A/120 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 25 m2.
A 10 emeletes panelépület, melyben a helyiség található, az óbudai lakótelep Du-
na felõli oldalán, a Szentendrei út és a budai alsó rakpart között helyezkedik el,
közvetlen két utcai bejárattal rendelkezik. 
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, távhõ.
Irányár: 3.760.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Hollós K. L. u. 4. földszint, 62321/7/A/3 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 24 m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep hegy felõli oldalán, 10 emeletes panelépület
földszintjén található, közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közmûvek: víz, villany, csatorna, gáz, távhõ.
Irányár: 3.360.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 340.000 Ft .
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Jendrassik Gy. u. 1. fsz. 1., 62321/66/A/1 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 118 m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep hegy felõli oldalán, 10 emeletes panelépület
földszintjén található, a korábban irodaként funkcionáló helyiségcsoport közvetlen
utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közmûvek: víz, villany, csatorna, távfûtés.
Irányár: 13.500.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.350.000 Ft .
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Pacsirtamezõ u. 26. pinceszint, 17632/0/B/1 hrsz. raktár, alap-
területe: 77 m2.
A raktár, mely a Belsõ-óbudai hagyományos szerkezeti kialakítású lakóépület pin-
ceszintjén helyezkedik el, közvetlen utcai bejárattal rendelkezik. 
Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik. Felújítandó állapotú.
Bevezetett közmûvek: víz, villany.
Irányár: 4.690.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 470.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Tímár u. 15. alagsor, 17629/0/A/1 hrsz. mûhely, 
alapterülete: 85 m2.
Belsõ-óbudai, hagyományos szerkezeti kialakítású lakóépület alagsorában helyez-
kedik el a mûhely. 
Közvetlen utcai bejárattal rendelkezik. 
Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik. Felújítandó állapotú.
Bevezetett közmûvek: víz, villany.
Irányár: 3.790.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Tímár u. 26. pinceszinti, 17621/0/A/41 hrsz. iroda, alapterülete: 197 m2.
A hagyományos szerkezeti kialakítású épület, melyben a helyiség található, az
Amfiteátrum melletti részen helyezkedik el. 
Az épület sarkán lévõ helyiség közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
A falak vizesek, salétromosak, teljes felújítást igényel.
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, gáz.
Irányár: 10.910.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.100.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaznia kell a pá-
lyázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a
pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a
pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb
2015. augusztus 31. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033
Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. augusztus 31-én 12 órakor a Bp., III. kerület Mo-
zaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül
sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük
zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanokra 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 adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Ön-
kormányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érde-
kében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpót-
lásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség- és te-
lekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3465-ös telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

Óvodapedagógus felvétele
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Hétpettyes Óvodája
pályázatot hirdet 1 fõ óvodapedagógus munkakör betöltésére,

2015. augusztus 12-tõl, határozatlan idõre. A munkavégzés he-

lye: Hétpettyes Óvoda, 1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. Pályá-

zati feltétel: felsõfokú szakirányú végzettség. A pályázat benyújtá-

sához szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellátott önélet-

rajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okiratok;

érvényes egészségügyi alkalmasság. A pályázat benyújtásának

határideje: 2015. augusztus 4. Az elbírálás határideje: 2015. au-

gusztus 12. A pályázat benyújtásának módja: e-mail-en,

kiss.anita@kszki.obuda.hu; postai úton: Hétpettyes Óvoda 1033

Budapest, Harrer Pál utca 7.; minden esetben elérhetõség meg-

jelölésével.
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Ezúttal is változatos
programokkal várták

az idõskorúakat. A meg-
nyitót követõen, amelyet
Müller Istvánné, az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató
Intézmény vezetõje és
Csiki Attila, az Óbudai
Sport Nonprofit Kft. cég-
vezetõje tartott, a Budai
Akrobatikus Sportegye-
sület növendékeinek tor-
nabemutatóját láthatták.
A tematikusan összeállí-
tott sportprogramokon a
résztvevõk megismerked-
hettek a jógával, a gerinc-
tornával és a gyógytorná-
val. Sokakat megmozga-
tott a zumba és a 3-1-2
Meridián egészségmegõr-
zõ torna. A programok
közt helyet kapott az
ÓSZSZI idõsek klubjai

tánccsoportjainak bemu-
tatója. 

A közönség együtt
táncolt és énekelt a mû-
sorvezetõ Pintácsi Vik-
tória által elõadott tánc-
dalokra. A vidám ope-
rett mûsorban örökzöld
dallamok csendültek fel
Ágoston Katalin és Kö-
kény Pál elõadásában. 

A kiegészítõ progra-
mokon is aktív részvétel-

re számíthattak. Az ér-
deklõdõk örömmel csat-
lakoztak az Óbudai Nor-
dicWalking Klub ez al-
kalomból tartott foglal-
kozásához, a Polaris
Csillagvizsgáló kupolá-

jában pedig megtekint-
hették az égboltot. Olyan
szabadidõs sportokra is
lehetõséget volt, mint az
aqua-fitness, pingpong,
tollaslabda, foci és sakk
valamint az ingyenes

masszázs. Vizes progra-
mok tekintetében már
sokan várták az úszóver-
senyt, ahol újra 10-20
lelkes résztvevõ mérte
össze úszástudását. 

Sport, szórakozás, kikapcsolódás – Óbudai Nyugdíjas Vizes Sportnap

Jótékonysági tombola 
Kiemelt figyelem övezi a jótékonyságot, így a helyszínen megvásárolható tom-
bola teljes összegével ez alkalommal is az Összefogás Óbudáért Egyesüle-
tet támogatták. A sorsoláson értékes ajándékok találtak gazdára: a Szent Mar-
git Kórház két 55.000 forint értékû, teljes körû szûrõvizsgálata; páros belépõje-
gyek a Római Kalandparkba; páros belépõjegyek az Óbudai Strandra; Mókus
Sörkert étkezési utalványok 5.000 forint értékben; a Toyota Sakura ajándékcso-
magja; sporteszközök. Az ÓSZSZI által készített strand totó szelvényeit helye-
sen kitöltõk is ajándékokkal térhettek haza.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy az idõseknek is lehetõsége legyen a
szabadidõs programokon való részvételre. Az Óbudai
Sport és Nonprofit Kft. az Óbudai Szociális Szolgáltató
Intézménnyel (ÓSZSZI) közös szervezésben, ebben az év-
ben már hagyományosan negyedik alkalommal június
19-én szervezte meg az Óbudai Nyugdíjas Vizes Sportna-
pot a Laborc utcai strandon. 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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A III. kerületben, Csillaghegy-Békásmegyer határában, a Duna felõli oldalon L4-
III-O/A övezetbe tartozó, 35 százalék beépítési lehetõséggel rendelkezõ, önkor-
mányzati tulajdonú, mélyfekvésû építési telkek eladók! Az övezet területén leg-
feljebb egy, kétlakásos lakóépület helyezhetõ el. Az Árpád utcában elektromos
áramellátás, vízvezeték és csatornahálózat kiépített.  
Pályázható ingatlanok:
1. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/1 hrsz. alatti telek.
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.
2. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/2 hrsz. alatti telek. 
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.
3. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/3 hrsz. alatti telek. 
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.
4. Bp., III. ker. Árpád utca 63904 hrsz. alatti telek.
Terület: 321 m2.
Irányár: 8.088.189 Ft + 27% áfa, bruttó: 10.272.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.000.000 Ft.
A telekalakítás során kialakult 63904 hrsz-ú ingatlanra, a Sinkovits Imre utca fe-
lõl az út egy része rálóg a telekre, illetve annak elõkertjébe. A burkolt felület a te-
lek zöldfelületi arányát csökkentheti. Az út alatt feltételezhetõen közmûvek is fut-
nak, éppen ezért ezek helyzetérõl tájékozódni szükséges. Az ingatlan-nyilvántar-
tás szerint az ingatlant 37 m2 területre ELMÛ vezetékjog terheli.  
A telkek beépíthetõségének paramétereit az ÓBVSZ 70 § 11. sz. táblázat tartalmaz-
za. A fenti adatok tájékoztató jellegûek, ezeknek az építési engedélyben történõ érvé-
nyesíthetõségéért a kiíró nem vállal felelõsséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az
irányadók.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés mód-

ját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek
elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve
van. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték
befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015. augusztus 31. (hétfõ) 12
óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és
Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatal-
mazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. augusztus 31-én 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik ut-
ca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiíró-
ja fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbon-
tást követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értel-
mében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes állami tu-
lajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXI-
II. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulaj-
donviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazság-
talanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak elidegení-
tésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség- és telekhaszno-
sítási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os telefonszámain 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 fó-
rumokra: 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, Árpád utcáról nyíló 4 db telekingatlan értékesítésére

Képviselõ neve Önkormányzati Fogadóóra idõpontja Helyszín
körzet

Dr. Demeter Gellért 1.vk. július elsõ csütörtökén 16-18 között, Árpád Gimnázium
augusztusban szünetel

Csapó Harold Gábor 2.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Désiné Németh Éva 3.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Farkas Balázs 4.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap elsõ péntek 17-tõl 18 óráig Nagy László Általános Iskola
Dóra Csaba 7.vk. július elsõ hétfõjén 16-18 között, Fidesz iroda, Kaszásdûlõ utca 7.

augusztusban szünetel
Rácz Andrea 8.vk. július második csütörtökén 17-18 között, Táborhegyi Népház, Toronya utca

augusztusban szünetel
Bulla György 9.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Baumann Irén 10.vk. júliusban, augusztusban szünetel A 06-20-945-8471-es telefonszámon, 

illetve e-mailen 
(iren.baumann1956@gmail.com) elérhetõ

Török Ferenc 11.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Puskás Péter 12.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Kemény Krisztina 13.vk. július elsõ szerdáján 17-18 között, Békásmegyeri Közösségi Ház, augusztusban 

augusztusban szünetel a kemenykriszta8@gmail.com e-mail 
címen elérhetõ

Kelemen Viktória 14.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. helyszín és idõpont telefonos egyeztetés alapján: 

437-8930, augusztusban szünetel
Laukonidesz Lilla 16.vk. júniusban, júliusban, augusztusban szünetel

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk nyári 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.fe-
renc@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) július utolsó hetében hétfõn 16-tól 17 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Elõzetes bejelentkezés alapján: 368-9464. Augusztusban szünetel.
Dr. Simonka Csaba (MSZP) júliusban, augusztusban szünetel.
Szanyó Miklós (Jobbik) telefonos egyeztetés alapján: 06-30-377-1857.

Fidesz-KDNP-s képviselõk nyári fogadóórái

MSZP-s képviselõ 
fogadóórája

Czeglédy Gergõ, a 6. számú
egyéni választókerület önkor-
mányzati képviselõje július el-
sõ hetében, szerdán 16.30-tól
17.30 óráig az MSZP III. kerü-
leti irodájában: Mókus utca 1-3.
Tel.: 368-9464. Augusztusban
szünetel.
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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
• Varga Mihály, a 4. választókerület országgyûlési képviselõjének meg-

bízásából dr. Kõvári Béla és dr. Tósoky Balázs ügyvédek által szervezett

ingyenes jogsegély júliusban és augusztusban szünetel. Legközelebb

szeptember hónapban várjuk az érdeklõdõket. (Érdeklõdni a 20-200-0017-

es telefonszámon lehet.)

• A Demokratikus Koalíció jogsegély-tanácsadása júniustól szeptemberig

nyári szünetet tart.

• 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 fogadó-

órát tart, melynek keretében minden második csütörtökön dr. Hecsei Pál

ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

• Solymosi Imre (MSZP), társasházi kérdésekben minden hónap elsõ he-

tében, hétfõn 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus ut-

ca 1-3. Tel.: 368-9464). (Júliusban és augusztusban szünetel.)

• 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). (Júliusban

és augusztusban szünetel.)

• 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).(Júliusban és augusztusban szünetel.)

• Dr. Orbán László Tibor ügyvéd ingyenes jogi és Jánosi János építész in-

gyenes építési tanácsadása minden hónap második csütörtökén 18-tól 19

óráig a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél (Mátyás király út 13-15. Be-

jelentkezés legkésõbb két nappal a tanácsadást megelõzõen a 06-70-967-

1493-es telefonszámon, vagy e-mailen: liebekati@gmail.com címen.)

Ingyenes tanácsadások a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél

Gyermekpszichológiai tanácsadás: minden hónap második szerdáján

17-tõl 19 óráig. Jelentkezés dr. Léder Rózsánál. Tel.: 06-30-883-2123.

Természetgyógyászati tanácsadás: minden hónap elsõ szerdáján 18

órától. Jelentkezés Bóni Hilda Imola természetgyógyásznál. Tel.: 06-30-

905-9175.

Családjogi tanácsadás: minden hónap második csütörtökén 17 órától.

A tanácsadást dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja. Jelentkezés: a 06-70-

967-1493-as telefonszámon. (Augusztusban szünetel.)

(A tanácsadások helyszíne: a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

Zsámboki mûhelye: Lehel utca 14., a katolikus templom jobb oldali épü-

letszárnya.)

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)

A II. kerület, Fõ utca 47. szám alat-
ti Budai Ügyfélszolgálati Központ
július 1-jén nyitotta kapuit az ügy-
felek elõtt. A közös ügyfélszolgálat
elõnye, hogy öt helyett egy helyen
intézhetik ügyeiket a polgárok
többszöri sorban állás nélkül.

Az FKF Nonprofit Zrt. a
FÕTÁV-val, a Fõvárosi

Vízmûvekkel, a Díjbeszedõ
Holding Zrt.-vel és a DHK Zrt.-
vel együttmûködésben közös,
integrált ügyfélszolgálattal várja
ügyfeleit a kényelmes és gyors
ügyintézés érdekében a II., Fõ
utca 47. szám alatti Budai Ügy-
félszolgálati Központban. Az
egyes szolgáltatók egységes
nyitva tartási idõvel fogadják az
ideérkezõket, hetente egy mun-
kanapon késõbbi zárással. A kö-
zös ügyfélszolgálat elõnye,
hogy az ügyfelek egy helyen in-
tézhetik ügyeiket többszöri sor-
ban állás nélkül. Az irodában
készpénzfizetésre nincs mód, ki-
zárólag bankkártyával történõ

pénzügyi tranzakciók végrehaj-
tására van lehetõség.

Szeneczey Balázs városfej-
lesztésért felelõs fõpolgármes-
ter-helyettes kiemelte, hogy a
családbarát városfejlesztésben
kulcskérdés az idõtényezõ. Ah-
hoz pedig, hogy a családok mi-
nél több idõt tölthessenek
együtt, elengedhetetlen az ügy-
intézésre fordítandó idõ mini-
malizálása. Ennek jeles példája
a Budai Ügyfélszolgálati Köz-
pont, ahol három közszolgáltató,
valamint díjbeszedõ és díjhátra-
lék-kezelõ cég várja egy fedél
alatt a budapestieket. Az FKF, a
FÕTÁV, a Fõvárosi Vízmûvek,
a Díjbeszedõ és a DHK közös,
korszerû, európai színvonalú
budai ügyfélszolgálati irodájá-
ban ezentúl kényelmesen és ha-
tékonyabban intézhetik közszol-
gáltatásokkal kapcsolatos ügyei-
ket, mely nagyban hozzájárul az
ügyfél-elégedettség növeléséhez
és ezáltal egy élhetõbb, család-
barátabb fõváros kialakításához.

Megnyílt a Budai Ügyfélszolgálati Központ 

Közszolgáltatások egy helyen 

Budai Ügyfélszolgálati Központ (fiókiroda): 1027 Budapest,
Fõ utca 47. Tel.: 459-6700. Fax: 459-6860. Kékszám: 06-40-353-
353 (FKF-FKF). E-mail: fkfzrt@fkf.hu WEB: www.fkf.hu
Nyitva tartás: hétfõn 8-tól 16-ig, kedden 10-tõl 18-ig, szerdán,
csütörtökön 8-tól 16-ig, pénteken 8-tól 14 óráig.
Megközelítés: a tömegközlekedési eszközöket használó ügyfe-
lek a 2-es metróval, a 11, 111, 17, 39, 86, 260, 260A jelzésû bu-
szokkal, valamint a H5 jelzésû HÉV járattal juthatnak ide.
Idõpontfoglalás (online)
A telefonos ügyfélszolgálat hétfõn 8-tól 20 óráig, keddtõl-csütör-
tökig 8-tól 18 óráig, pénteken 8-tól 15 óráig hívható.

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete a követ-
kezõ idõpontokban és helyszíneken szervez véradást. Július 31-
én 15-tõl 19 óráig: az Auchan Óbuda áruház parkolójában, a
vérvételi kamionban (Szentendrei út 115.). * Augusztus 4-én
14.30-tól 18.30 óráig: a Szent Margit Kórházban (Bécsi út 132.).
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be
a 60. életévét (rendszeres véradóknál a 65. életévet) és úgy érzi,
hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra!
Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

obuda_2015_13.qxd  2015.07.16.  13:50  Page 30



2015. 13. szám 31Hirdetés

obuda_2015_13.qxd  2015.07.16.  13:50  Page 31



2015. 13. számMozaik – Hirdetés32

Olyan betegek kerülhet-
nek a Margit kórház új
osztályára, akiknél több
betegség diagnosztizálha-
tó, vagy akik mûtét elõtt
állnak és belgyógyászati
illetve mozgásszervi álla-
potuk javítása a cél.

A Szent Margit Kór-
ház fontosnak tart-

ja, hogy ne hagyja magá-
ra az aktív belgyógyá-
szati osztályokról távo-
zó, még nem teljesen
gyógyult betegeket.
Ezért új, szép környezet-
ben indította útjára a Re-
habilitációs Medicina

Osztályt, dr. Tomkó Éva
fõorvosnõ vezetésével.
Tevékenységük lényege,

hogy a mozgásszerveket
is érintõ metabolikus be-
tegségeket, mint a cukor-

betegség, elhízás, csont-
ritkulás, illetve az orga-
nikus és funkcionális
emésztõszervi eltérése-
ket is kezeljék, a betegek
életminõségét javítsák.

Az osztályra olyan be-
tegek kerülnek, akiknél
több betegség diagnosz-
tizálható, belgyógyászati
betegségük élvez elsõbb-
séget, de mozgásszervi
gyógyító ellátásban is ré-
szesülnek. A felsõ és alsó
végtagokat érintõ perifé-
riás verõér betegség
(rendszerbetegség része)
okozta funkció károso-
dások miatt rehabilitáci-

ót igénylõ betegek ellá-
tásával, az egyszerre
több betegségben szen-
vedõ, tervezett mûtét
elõtt álló betegek bel-
gyógyászati és mozgás-
szervi státuszának javítá-
sával is foglalkoznak az
osztályon. Ide kerülnek
olyan idõskorú, egyszer-
re több betegségben
szenvedõ betegek is,
akiknek a rehabilitáció-
ját különbözõ belgyó-
gyászati kórképek szö-
võdményeibõl eredõ
funkciókárosodások,
mozgászavarok határoz-
zák meg.

Új osztály a Szent Margit Kórházban 

A Védõszárny Sportkör
Eszki-Móka segítséget ad
a vakáció hasznos eltölté-
séhez a III. kerületi isko-
lás gyerekeknek az idei
nyári vízi idényben is. A
sportkör a nyár végéig
várja a jelentkezõket a ke-
nuzás vízitúrázó szinten
való elsajátításához.

Szombatonként 13 órá-
tól tartják az oktatáso-

kat a római-parti vízite-
lepen. A felkészültebb
gyerekeknek vasárna-
ponként 10 órától kisebb
túrákat ajánlanak a Szent-
endrei-sziget irányába.

Felkészült 16 éven fe-
lülieknek kínálják a kaja-

kozás oktatását, ahol
egyénileg evezhetnek a
résztvevõk, akiktõl
ugyanúgy elvárják az
együttmûködést a vízi-
rendészeti elõírások be-
tartásával kapcsolatban.
Az oktatásokon rendsze-
resen résztvevõknek nyár
közepén hétköznapi fog-
lalkozásokat is tartanak. 

Tematikus
programok 

A nyár folyamán te-
matikus programokat is
szerveznek, melyeket
elõdlegesen a facebook
oldalukon: Védõszárny
Sportkör Eszki-Móka
Kajak/facebook.com

hirdetnek meg. Az
egyéb meghirdetési mó-
dok esetlegesek. Példá-
ul: hód-nap, vízimentés
bemutató, raftingos-nap,
kézmûves foglalkozá-
sok, kukták napja stb.

Kerületi gyermekkö-
zösségeknek kisebb tú-
rákat bonyolítanak le
megfelelõ együttmûkö-
dés betartása mellett.

Minden evezéssel kap-
csolatos programhoz
elõzetes bejelentkezés
szükséges és az alapvetõ
felszerelések megléte
elengedhetetlen. Ezek
szokványos dolgok: pa-
pucs, sapka a nap ellen,
fürdõruha stb.

Sportos nagyik
Keresnek olyan III. ke-

rületi sportszeretõ nagyi-
kat, akik szeretnék elsajá-
títani a kajakozás és a ke-
nuzás fogásait vízitúrázó
szinten. Nem profikat
várnak, hanem tehetsé-
ges, érdeklõdõ kezdõket.

A profiknak igényeikhez
megfelelõ egyesületet
tudnak ajánlani.

(Eszki-Móka Kajak
Védõszárny/facebook.co
m; Vizitelep: Kossuth La-
jos üdülõpart 19. Telefon
az esti órákban: 06-30-
572-2311, 240-2627.) 

J ó hangulatban, tét
nélküli kosarazással

fejezték be az idényt a
Kaszások mini csapatai.
A szülõk is pályára lép-
tek, gyerekeikkel együtt
vidám játszadozással,
vetélkedõkkel múlatták
az idõt a szabadtéri pá-
lyán. Az Óbuda Mini

Kupában részvevõ csa-
patok izgalmas bajnok-
ság félidején vannak túl.
A nyolcaddöntõ állása:
1. Római Sólymok 25
pont. 2. Békási Rókák
24 pont. 3. Békási Kob-
rák 22 pont. 4. Békási
Párducok és Dûlõi Titá-
nok 21-21 pont.  

Mini csapatok családi napjaVakáció kenuban a Dunán

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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