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A negyedévente megjelenõ új kulturális
magazin minõségi tartalmat kínál. A la-
pot az önkormányzat adja ki.

Belsõ-Óbudán a hónap utolsó napján in-
dul a fizetõparkolás. A tesztidõszak au-
gusztus 31-ig tart.

A Szent Margit Kórház 1,5 millió forin-
tos készüléket nyert a K&H Gyógyvarázs
pályázatán.8

Orvosi eszközöket nyertek

3
Megjelent az Óbudai Anziksz

5
Fizetõparkolás július 31-tõl

Idén a Sziget látogatói mû-
faji zónák alapján választ-
hatnak programot augusz-
tus 10-e és 17-e között. A
rendezvény legnagyobb do-
bása Robbie Williams mí-
nusz egyedik napi (augusz-
tus 10-ei) koncertje lesz. 

Asztárfellépõk ma már
nem elegendõek egy

fesztivál vonzóvá tételé-
hez. A szervezõk tovább

fejlesztik a látványvilágot,
az infrastruktúrát, a higié-

niát, a közvilágítást, szá-
mos helyszín új területre
kerül, elõrébb jön a nagy-
színpad is, így a nézõtér
befogadóképessége meg-

nõ. Tereprendezés is tör-
tént a sziget jelentõs részén
és javítottak a fesztivál te-
rületének csapadék-elve-
zetésén. ELÕZETES A 12. OLDALON

Közel 19 kilométernyi új szenny-
vízcsatorna épült Óbudán a Bu-

dapest Komplex Integrált Szenny-
vízelvezetése (BKISZ) projektben. A
III. kerület eddig csatornázatlan terü-
letein európai uniós támogatással

megépített csatornát az alapberuhá-
zás összes szakaszán üzembe helyez-
ték, így a háztartások megkezdhetik
csatlakozásukat a korszerû rendszer-
re. Tájékoztatónkban a legfontosabb
információkat gyûjtöttük össze a

szennyvízcsatornára való csatlako-
záshoz. INFORMÁCIÓK A 6-7. OLDALON

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

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk követ-
kezõ száma augusztus 14-én,pén-
teken jelenik meg.

Szennyvízcsatornázás: kezdõdhetnek a lakossági rákötések

Kortárs alkotók tárlata a Budapest Galériában

A Sziget Európa legjobb fesztiválja

A Fellini Római Kultúrbisztróval közös, „Római P’Art 14.” címû képzõmûvészeti pályázat legjobb alkotásaiból nyílt kiállítás a Lajos utcai galériában.
A zsûri 64 pálymûvet értékelt, ebbõl 28,  tárlaton és pályázaton még nem szerepelt alkotás látható a Budapest Galériában              FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Radák Eszter „Hajóvonták találkozása tilos” címû mûve lett az elsõ a képzõmûvészeti pályázaton

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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2015. 14. számÖnkormányzat – Emlékezés2

Botlatóköveknek nevezett
apró réztáblákat építettek
a járda felszínébe, hogy így
emlékezzenek a holokauszt
óbudai áldozataira is.

Budapest 18 külön-
bözõ helyszínén

építi a holokauszt helyi
áldozatainak emlékköve-
it Gunter Demnig német
képzõmûvész. Ezekkel a
miniatûr emléktáblák-
kal, az egykori zsidó ál-
dozatok utolsó, önma-
guk által szabadon vá-
lasztott lakhelyük kapu-
ja elõtt találkozhatnak
az arra járók. Óbudán
két helyszínen, a Szõlõ
utca 12. és a Pacsirtame-
zõ utca 32. számú ház-
nál. Egy embert csak ak-
kor felejtenek el végleg,
ha nevét is elfelejtik -
vallja a mûvész.

A Szõlõ utcában lakott
Hölzl József (1875-1944)
nyugalmazott postai el-
lenõr, akit 1944 nyarán a
Tímár utca 28. szám alat-
ti csillagos házba költöz-
tettek. Október végén a
nyilasok kényszermunká-
ra vitték, majd novem-
berben, az Ausztria felé

indított gyalogmenetben
halt meg Ásványrárónál.

A Pacsirtamezõ utcában a
kõ Schiller Erzsébetre

(1898-1944) emlékeztet,
akit 1944 decemberében
Bergen-belsenbe depor-
táltak, ahol agyonverték,
mert nem volt munkaké-
pes.

A Magyar Zsidó Kul-
turális Egyesület által
koordinált akciósorozat-
ban a hozzátartozók ké-
résére, illetve a kutatá-

sok alapján biztosan tud-
ható, utolsó lakcímek
elõtti helyre kerülhet
botlatókõ. Budapesten
32 helyszínen összesen
44 bevésett név hirdeti a
holokauszt tragédiáját,
Európa-szerte közel 50
ezer hasonló emlékpont-
ról tudnak már.

A holokauszt össze-
foglaló fogalma elfedi
az egyes és egyedi törté-
neteket. Ezek a bot-
latókövek épp azt a célt
szolgálják, hogy a járó-
kelõk erre haladva bele-
botlanak egy konkrét
névbe, ez által talán ész-
reveszik az akkor élt
családok személyes tra-
gédiáját - monda Takáts
Annamária, a Magyar
Zsidó Kulturális Egye-
sület koordinátora.

Az eseménysorozat
III. kerületet érintõ ré-
szén a városrész vezeté-
sét Kelemen Viktória
alpolgármester képvi-
selte július 20-án.

Emlékezés a holokauszt óbudai áldozataira

Botlatókövek az aszfaltban

Civil kezdeményezésre újult
meg Békásmegyer 1956-os
hõsi halottjának, Herhoff
Györgynek az emléktáblája
a róla elnevezett utcában.

Herhoff György ne-
vét 1997 óta utca

viseli Békásmegyer-
Ófaluban, ahol emléktáb-
lát is avattak a tiszteleté-
re. A tábla azóta megko-

pott, környezetét benõtte
a növényzet. Az emlék-
tábla állapotára Wittinger
László, a helyi Keresz-
tény Nemzeti Kör elnöke
hívta fel az önkormány-
zat figyelmét, Herhoff
György húgának kezde-
ményezésére. Az önkor-
mányzat a tábla betûit új-
rafesttette, rendbe hozat-
ta annak környezetét.

Herhoff György, az
1956-os forradalom és
szabadságharc békásme-
gyeri hõsi halottja, 1931.
december 4-én született
Tahitótfaluban. 1950-tõl
sorkatonai szolgálatot tel-
jesített, majd összeeskü-
vés vádjával 13 évi bör-
tönbüntetésre ítélték.
1956 júliusában rehabili-
tálták. 1956. október 25-

tõl bekapcsolódott a bé-
kásmegyeri helyi Forra-
dalmi Bizottság munká-
jába. A Széna téri cso-
porthoz csatlakozva,
1956. november 4-én a

szovjet erõk elleni har-
cokban, tüdõ és szívlövés
érte. Nyughelye nem is-
mert. Õrnaggyá léptették
elõ 1992. június 30-án
posztumusz.

A Völgyi Miklós-Skonda Mária házaspár mûgyûjteményé-
bõl négy festõmûvész (Király Gábor, Markovics Gábor,
Radák Eszter, Regõs István) alkotásaiból összeállított
kiállítást mutattak be a San Marco Galériában

Megszépült Herhoff György emléktáblája

Négy festõmûvész

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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A fenti címmel látott napvilágot a városrész
elsõ, negyedévente megjelenõ kulturális ma-
gazinja. A minõségi tartalmat kínáló lapot
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata adja ki. 

„Egy emberi sorstörténet, de egy város
múltja és jelene is megannyi emlékbõl, ese-
ménybõl, emlékezetes pillanatból tevõdik
össze. Ám, ha mélyebben meg akarjuk is-
merni, bizony össze kell gyûjtenünk, és
egymás mellé kell helyeznünk e töredéke-
ket, hogy saját személyes megérzéseinken,
élményeinken túl, szélesebb körû képet
alakíthassunk ki a bennünket érdeklõ vá-
rosról, mûvészetrõl, emberekrõl. Az Óbu-
dai Anziksz e kultúrtörténeti szilánkok ösz-
szegyûjtésében segíti az olvasót, Krúdy
idézett szavaival: súg nekünk valamit, ami-
kor keresni kezdünk...

Egy színes, megújulásra kész város lokál-
patrióta olvasóközönsége megérdemel egy
messzebbre tekintõ periodikát. Az Óbudai
Anziksz ilyen” - írja többek között a magazin
elsõ számának elõszavában Bús Balázs pol-
gármester. 

A kiadványban irodalom, képzõmûvé-
szet, helytörténeti írások, zene és a kultúra
legkülönbözõbb ágai jelennek meg. A kö-
tet szerzõi - többségükben maguk is a ke-
rület lakói - Óbuda múltjából, és jelenébõl
idéznek fel érdekes történeteket, bejárva a
városrész különbözõ pontjait. 

Olvashatunk többek közt az Óbudai Tár-
saskör épületérõl, ahol már a római korban
is tekintélyes villa állt, és az egykori Kis-

faludy Színház, Óbuda elsõ kõszínházának
történetérõl is. 

A magazinban szakavatott  szerzõk írnak
elemzõ ajánlást két, az Óbudai Múzeum
kiadásában megjelent életrajzi kötetrõl. Az
egyik Goldberger Leó sorsát mutatja be,
aki Európa leghíresebb textilipari vállalko-
zója volt a két világháború között, mégis
koncentrációs táborban fejezte be életét. A
másik könyvajánló Örlõs Endre, a kiváló,
és szintén tragikus sorsú óbudai orvos éle-
tén keresztül mutatja be, hogyan érintette a
városrészt a második világháború és az öt-
venhatos forradalom.

Az Óbudai Anziksz interjúiban közelebb-
rõl megismerhetjük Hámori Mátét, az Óbu-
dai Danubia Zenekar mûvészeti vezetõjét, a
Skonda Mária-Völgyi Miklós mûgyûjtõ há-
zaspárt, akik a magyar kortárs képzõmûvé-
szet kiemelkedõ fontosságú mecénásai. Be-
szél munkájáról, Lõrincz Edina,, az Óbudai
Kulturális Központ igazgatója, az országos
hírû Óbudai Nyár rendezvénysorozat fõ
szervezõje, és Békefi Anna, az Esernyõs –
Óbudai Turisztikai, Kommunikációs és In-
formációs Pont vezetõje is. 

A magazin bemutatja Minyó Szert Ká-
roly óbudai tematikájú különleges techni-
kával készült fényképeit, és megismerhet-
jük a mûvész rendhagyó életének néhány
szeletét  is. 

A „Halál Hotel” címû, kifejezetten az
Óbudai Társaskör számára készített ab-
szurd krimi-komédia színrevitelének ku-
lisszatitkairól a szerzõ, Egressy Zoltán, és
a rendezõ, Õze Áron mesélnek

Udvaros Dorottya arról beszél, hogyan vált
óbudai lokálpatriótává, és megismerhetünk
egy kevésbé ismert Óbuda rajongót, Erdélyi
Bélát is, akinek már a dédszülei is itt éltek. 

Kiváló képes anyagokat böngészgethe-
tünk a magazinban az olyan emblematikus
helyekrõl is, mint a Csillaghegyi Strandfür-
dõ- és Uszoda és a Római-part. Szó esik
sportról, kultúráról, különleges, az eddigiek-
tõl eltérõ aspektusokból. Az Óbudai Anziksz
tartalmas, érdekes, szórakoztató nyári olvas-
mány, melybõl kiderül, miért nevezhetjük
méltán Óbudát a kultúra városának. sz.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Óbuda már meglévõ
gyûjteményei és számos
múzeuma alapján akár
óbudai múzeumi negyed
kialakulásáról is lehetne
beszélni - mondta Bús
Balázs polgármester a
július 22-ei eseményen.
Úgy fogalmazott, a for-
málódó struktúrában he-
lye és fontos szerepe
kell, legyen a kortárs
mûvészek munkáinak.
Az Esernyõs mögötti új
kiállítótér létrehozásá-
val azt szeretnék hang-
súlyozni, hogy a valódi
értéket képviselõ képzõ-
mûvészet ne csupán
múltidézés, hanem na-
gyon is jelen idejû, ha
tetszik trendi tevékeny-
ség legyen. A alkotók
köztünk járó emberek,
akik saját véleménnyel,
stílussal és eszközökkel
reflektálnak mindarra,

ami bennük vagy körü-
löttük zajlik. Személyes
jelenlétük szerencsés
esetben azt is lehetõvé
teszi, hogy ne csak a ké-
peiken keresztül mesél-
jenek nekünk inspiráci-
óról, értékteremtésrõl,
sajátos látásmódról - tet-
te hozzá. 

Éppen 100 évvel ez-
elõtt élte virágkorát az az

új formanyelven megmu-
tatkozó avantgárd törek-
vés, melynek kiemelkedõ
képviselõi késõbb a Nyol-
cak néven, a magyar mû-
vészettörténet fontos fe-
jezetévé vált. Utalva a
századelõ újító alkotóira,
reményét fejezte ki, hogy
ezzel a kiállítással is vala-
mi új dolog veszi kezde-
tét Óbudán.

- A rendszerváltással
megszûnt a kortárs kép-
zõmûvészet támogatott-
sága - ismertette a kö-
zelmúlt történéseit Ga-
rami Gréta mûvészet-
történész. Több száz
kvalitásos mûvész dol-
gozott Magyarországon
a kilencvenes években,
munkáik mégsem voltak
láthatók a múzeumok-
ban. Késõbb ugyan lét-
rejöttek az elsõ mûke-
reskedelmi galériák,
megjelentek az elsõ ma-
gángyûjtõk, de az ezred-
fordulóig ez csupán né-
hány szervezetet jelen-
tett. A kortárs alkotások
iránt 2000 után mutat-
kozott csak komolyabb
érdeklõdés a galériák,
nagyobb cégek, magán-
gyûjtõk részérõl. Az el-
sõk között említve mél-
tatta az 1990-ben, festõ-
mûvészek önszervezõ-

désével létrejött Tenk-
Art Alapítványt, mely a
konceptuális és nyugati
igazodású mûvészei és
gyûjtõ munka fontos
szereplõje lett. Ebbe a
sorba illeszkedik azon-
ban a Völgyi-Skonda
gyûjtemény, vagy a Sym-
bol mûvészetpártoló tö-
rekvése is. Egyfajta ön-
kormányzati CSR, azaz
önként vállalt társadal-
mi felelõsségvállalás-
ként jellemezte a III. ke-
rületi helyhatóság szán-
dékát, mely egy önkor-
mányzati fenntartású,
kortárs gyûjtemény lét-
rehozását vállalta.

A zsûri korábban 64
pályamûvet értékelt. A
kiállításon 28, egy
négyzetméternél nem
nagyobb, más kiállítá-
son és pályázaton még
nem szereplõ alkotás
látható.  

Kortárs alkotók tárlata a Budapest Galériában

Új kulturális magazin – megjelent az Óbudai Anziksz 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer gazdag kulturális kínálatának
egyik legizgalmasabb szelete a népszerû Óbudai Nyár
kulturális rendezvénysorozat. Az elmúlt két hétben tör-
tént feledhetetlen pillanatokat idézzük fel.

Az Óbudai Nyár nagyszerû pillanatai

Lajkó Félix a magyar világzene nemzetközi sztárja a júli-
us 18-ai estére különleges programmal készült a Zichy
udvarban és a Kobuci kertben

GHYMES: zenéjük magyar, közép- és kelet európai gyökerekbõl táplálkozik. A népzenei
alapok a saját alkotó elképzelések és improvizációk alapján kialakult az egyedi hangzás-
világuk, a Ghymes-zene, melyet a Fõ téren hallhatott a közönség július 17-én. A zenekar
alapító tagjai a Szarka-testvérek: Gyula és Tamás, akik megosztott Kossuth-díjat kaptak

AFõ téri ingyenes koncertsorozat a Benkó Dixie-
land Band-del folytatódott július 24-én. Az 1957-

ben alakult zenekar a világon az egyik legjobb, hazánk-
ban a legnépszerûbb jazz-együttes. Már elsõ albumuk
aranylemez lett. Fesztiválok és versenyek sorát nyerték,
számos kitüntetést mondhatnak magukénak. Évente
200-250 koncertet adnak itthon és külföldön. Eddig 10
ezer 620 fellépésük volt, ami mûfajukban rendkívüli
teljesítmény – ebbõl évente egyet az Óbudai Nyár prog-
ramsorozatban, a Fõ téren hallhat a közönség 

SZÍNHÁZ A KERTBEN. Egressy Zoltán: Halál Hotel krim-
ikomédiáját az Óbudai Társaskör kertjében mutatták be
Kútvölgyi Erzsébet és Cserna Antal fõszereplésével, Õze
Áron rendezésében. A hotel igazgatónõjének szerepé-
ben Losonczi Katát láthatták

Nagy sikerrel mutatták be egy úri penzió történetét két felvonásban „Te csak pipálj,
Ladányi!” címmel a Karinthy Színház elõadásában, július 25-én a Zichy udvarban.
Fõszereplõk: Mikó István és Zsurzs Kati. Rendezõ: Kõváry Katalin

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A bevezetést követõ elsõ hónap tesztüzem lesz, ekkor a parkoló-
õrök már ellenõrizni fogják a parkolási övezeten belül tartózkodó
gépjármûvek várakozási engedélyét, azonban pótdíjazásra még
nem kerül sor, csupán tájékoztatják a jogosulatlanul várakozó
gépjármûvek tulajdonosait, használóit. 
A teszt idõszak vége: 2015. augusztus 31.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ideiglenesen felállított San
Marco utcai Kulturális Központban lévõ ügyfélszolgálati irodánk
2015. július 31-én bezár, azonban a Mozaik utcai állandó közpon-
tunkban továbbra is intézhetik a parkolással kapcsolatos ügyeiket.
Telefonon, a helyi tarifával hívható ügyfélszolgálaton (06-21-
208-8002) keresztül célszerû elõzetesen idõpontot foglalni a gör-
dülékenyebb ügymenet érdekében.

FONTOS INFORMÁCIÓK!
A parkolási díj mértéke

4. övezet: 265Ft/óra
5. övezet: 175Ft/óra

Díjfizetés módjai
1. Mobiltelefonnal:
Hívja, vagy küldjön SMS-t a parkoló automatákon lévõ informá-
ciós táblákon található telefonszámra, mellyel elindíthatja a vára-
kozást! A parkolást egy újabb telefonhívás elindításával, vagy a
STOP szó SMS-ben való elküldésével leállíthatja. Így éppen any-
nyi perc várakozást fizet, mint amennyit igénybe vett. Figyelem!
A mobiltelefonnal indított várakozási díjon felül a szolgáltatók
egy egyszeri tranzakciós díjat számítanak fel!

2. Fizetés érmével:
A kihelyezett parkoló automaták segítségével két féle módon tör-
ténhet:

Fizetés érmével: dobja be az érméket, majd nyomja meg a zöld
gombot és vegye el a parkolójegyet.
Fizetés idõbeállítással: a kék gomb megnyomásával állítsa be a
parkolás idõtartamát, dobja be a beállított idõtartamnak megfele-
lõ összegû érméket, majd vegye el a parkolójegyet.

3. Óbuda Kártya használatával:
Idáig 3600 darab Óbuda Kártya-igénylés érkezett, melynek fel-
dolgozása folyamatosan történik. A kártyák több mint a felét már
kiküldték, várhatóan augusztus közepéig valamennyi kártya
eljut a címzettekhez.
Amennyiben jogosult a napi 90 perces parkolási kedvezményre,
abban az esetben a parkolás elindítása a következõ módon tör-
ténhet:

Parkolás Óbuda Kártyával: a kék gomb megnyomásával állítsa
be a parkolás idõtartamát (az intervallumot 15 perces egységek-
ben tudja beállítani), nyomja meg a zöld gombot, érintse hozzá az
Óbuda Kártyáját az automata erre szolgáló - piktogrammal jelölt
- felületéhez, várja meg a hangjelzést, majd vegye el a parkolóje-
gyet.
Parkolás gazdálkodói kedvezménnyel: a narancssárga gomb
megnyomása után érintse a kártyáját az automata erre szolgáló -
piktogrammal jelölt - felületéhez, várja meg a hangjelzést, dobja
be a megfelelõ összegû érméket, majd a zöld gomb megnyomása
után vegye el a parkolójegyet.

További információk az Óbuda Kártyáról
Az Óbuda Kártya segítségével a napi 90 perces parkolási, illetve a
gazdálkodói kedvezmény érvényesítése lehetséges. Az Óbuda Kár-
tya igénylése parkolási funkcióval ingyenes, azonban (az ügyfél-
szolgálati pontokon történõ), az
igényelt parkolási kedvezmény
regisztrációnak a kedvezmé-
nyenkénti költsége: 2000 Ft+
áfa (bruttó 2540 forint). 
További bõvebb információért
keresse fel a www.obudaipar-
kolas.hu honlapunkat, illetve
hívja a helyi tarifával hívható
telefonos ügyfélszolgálatun-
kat: 06-21-208-8002 (hétfõ-
péntek 9.00-17.00).

Munkalehetõség!
Az Óbudai Parkolási Kft. munkatársakat keres

parkolási ellenõr munkakörbe július végi kez-

déssel.

Követelmények: középfokú végzettség, meg-

bízhatóság, jó kommunikációs képesség, ter-

helhetõség, nyelvismeret elõny.

Magyar nyelvû, fényképes önéletrajzát az

allas@obudaiparkolas.hu e-mail címre várjuk.

Július 31-én indul
a fizetõparkolás Belsõ-Óbudán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2015_14.qxd  2015.07.30.  12:06  Page 5



2015. 14. számBeruházás6

A szennyvízberuházás Az utcához tartozó szakaszhatárok
által érintett utcák
21751 hrsz. utca Újvár utca - 21752/1 hrsz.
Ádámföldi utca Aranyalma utca - Ádámföldi utca 5.
Ádámföldi utca Aranyalma utca - Zsófia utca
Ádámföldi utca Ringató utca - Zsófia utca
Álmos utca Árpád utca - Álmos utca 5.
Álmos utca Szent István utca - Álmos utca 4.
Apátkút utca Csikóvár utca - Apátkút utca 22815/16 hrsz.
Apátkút utca Hajlékos utca - Apátkút utca 22815/9 hrsz.
Apátkút utca Lepence utca - Apátkút utca 22815/5 hrsz.
Apátkút utca Lepence utca - Apátkút utca 22815/8 hrsz.
Aranyalma utca Rozália utca - Ádámföldi utca
Aranyalma utca Rozália utca - Aranyalma utca 18.
Aranyvölgy utca Bécsi út - Óvár utca
Ármány utca Ármány utca 24. - Naplemente utca
Attila utca Attila utca 64. - Attila utca 82/b
Attila utca Nefelejcs utca - Attila utca 92.
Bajtárs utca Bajtárs utca 54. - Bajtárs utca 56.
Bécsi út Bécsi út 240. - Orbán Balázs út
Bécsi út Bécsi út 407. - Aranyvölgy utca
Bocskai utca Bocskai utca 28. - Kalászi utca
Czetz János köz Czetz János köz 8. - Czetz János köz 61419/2 hrsz.
Czetz János köz Czetz János utca - Czetz János köz 61417 hrsz.
Czetz János utca Attila utca - Czetz János utca 72.
Czetz János utca Czetz János köz - Attila utca
Czetz János utca Czetz János utca 55. - Jókai utca
Csalma utca Attila utca - Csalma utca 9.
Csillaghegyi út Törökkõ út - Csillaghegyi út 19871/2 hrsz.
Dobogókõ utca Hétmalom utca - Dobogókõ utca 22805/5 hrsz.
Dobogókõ utca Rámhegy utca - Dobogókõ utca 22805/30 hrsz.
Domoszló köz Domoszló köz 19. - Domoszló útja
Domoszló lejtõ Domoszló útja - Domoszló lejtõ 20142/2 hrsz.
Emõd utca Anikó utca - Emõd utca 30.
Erdõszél köz Erdõszél köz 5. - Erdõszél utca 6/a
Erdõszél köz Erdõszél köz 5. elõtt
Erdõszél utca Domoszló útja - Erdõszél utca 11/c
Farkastorki lejtõ Farkastorki lejtõ 2/a - Farkastorki lejtõ 6/a
Forrás utca Forrás utca 20084/1 hrsz. - Domoszló útja
Gladiátor utca Ringató utca - Nádszál utca
Gladiátor utca Ringató utca - Zsófia utca
Gölöncsér utca Gölöncsér utca 20346 hrsz. - Gölöncsér utca 20365 hrsz.
Gölöncsér utca Gölöncsér utca 20346 hrsz. - Visszatérõ köz
Gölöncsér utca Gölöncsér utca 2837/2 hrsz. - Kubik utca
Gölöncsér utca Gölöncsér utca 2837/2 hrsz. - Visszatérõ köz
Hajlékos utca Hajlékos utca 8. - Apátkút utca
Halastó utca Kalász utcai keresztezõdés
Haránt köz Haránt köz 14. - Haránt köz 20.
Határ út Rozália utcai keresztezõdés
Héthalom utca Mészkõ utca - Dobogókõ utca
Honvéd utca Mezõ utca - Honvéd utca 13.
Jablonka lejtõ Kisdomb utca - Jablonka lejtõ 18.
Jablonka lejtõ Kisdomb utca - Jablonka út 121/b
Jeles utca Szõlõvész utca - Jeles utca 2.
Jeles utca Szõlõvész utca - Ürömhegyi út
Jeles utca Újvár utca - Jeles utca 155.
Jeles utca Ürömhegyi út - Jeles utca 149.
Julika utca Julika utca 1. - Julika utca 7.
Jutas köz Jutas köz 17. - Jutas utca
Jutas utca Ürömhegyi út - Jutas köz
Jutas utca Ürömhegyi út - Jutas utca 151.
Kalászi utca Bocskai utca - Kalászi utca 14.
Kalászi utca Halastó utca - Kalászi utca 2.
Kalászi utca Kossuth Lajos utca - Kalászi utca 10.
Kapaszkodó utca Domoszló útja - Kapaszkodó utca 20157/6 hrsz.
Királyok útja Mátyás Király út - Királyok útja 134.

A szennyvízberuházás Az utcához tartozó szakaszhatárok
által érintett utcák
Kiscelli utca Kiscelli utca 102-106. - Kolostor út
Kisdomb utca Jablonka lejtõ - Kisdob utca 5.
Kolostor út Kiscelli utca - Kolostor út 23/a
Kossuth Lajos utca Kossuth Lajos utca 31. - Kalászi utca
Kõbánya utca Pince köz - Kõbánya utca 64656 hrsz.
Kõpor köz Kõpor köz 15. - Saroglya utca 22757/7 hrsz.
Körtvélyes köz Körtvélyes köz 4. elõtt
Körtvélyes köz Viharhegyi út - Körtvélyes köz 4.
Körtvélyes utca Körtvélyes utca 19. - Körtvélyes utca 25.
Kubik utca 110,89 f.f. akna - Gölöncsér utca
Lajtorja utca Iglice utca - Lajtorja utca 22417/63 hrsz.
Lepence utca Saroglya utca - Apátkút utca
Margó utca Margó utca 5. - Tûzföld utca
Nádszál utca Nádszál utca 2/a - Gladiátor utca
Naplemenete utca Ármány utca - Naplemente utca 38.
Naplemenete utca Ármány utca - Naplemente utca 6.
Naplemenete utca Margó utca - Naplemente utca 40.
Óarany utca Iglice utca - Óarany utca 22249/3 hrsz.
Orbán Balázs út Orbán Balázs út 10. - Bécsi út
Óvár utca Aranyvölgy utca - Tarhos utca
Öregbükk utca Mészkõ utca - Apátkút utca
Petõfi tér 99,86 f.f. akna - Szentendrei út
Petõfi tér Átemelõ közelében
Rámhegy utca Rámhegy utca 12. - Dobogókõ utca
Remete köz Remete köz 11. - Remete köz 25.
Remete köz Remetehegyi út - Remete köz 25.
Ringató utca Szentendrei úr - Gladiátor utca
Ringató utca Szentendrei út 170. elõtt
Rozália utca Ringató utca - Zsófia utca
Rozália utca Rozália utca 63. - Határ út
Rozália utca Szentendrei út - Rozália utca 16.
Szélfû utca Kõpor köz - Szélfû utca 22757/92 hrsz.
Széltetõ köz Széltetõ köz 9. - Haránt köz
Szent Isván utca Szentendrei út - Szent István utca 12.
Szentendrei út Petõfi tér - Szentendrei út 323.
Szentendrei út Petõfi tér - Szentendrei út 401.
Szentendrei út Ringató utca - Torma Károly utca
Szõlõkert utca 101,37 f.f. akna - Szõlõkert utca 18848/22 hrsz.
Szõlõvész utca Jeles utca - Tarhos utca
Szõlõvész utca Szõlõvész utca 21980/4 hrsz. elõtt
Szõlõvész utca Szõlõvész utca 42. - Szõlõvész utca 22224 hrsz.
Szõlõvész utca Szõlõvész utca 45. - Bécsi út
Táborhegyi lépcsõ Táborhegyi lejtõ - Táborhegyi lépcsõ 9/a
Tarhos utca Óvár utca - Tarhos utca 19.
Tarhos utca Szõlõvész utca - Tarhos utca 21.
Tarhos utca Szõlõvész utca - Tarhos utca 89.
Tarhos utca Újvár utca - Tarhos utca 125.
Tarhos utca Ürömhegyi út - Tarhos utca 123.
Testvérhegyi lejtõ Testvérhegyi lejtõ 42. - Testvérhegyi lejtõ 61/b
Torma Károly utca Szentendrei út 157. elõtt
Torma Károly utca Szentendrei út keresztezõdés
Újvár utca Bécsi út 597. - Újvár utca 29.
Ürömhegyi lejtõ Kõpor köz - 22757/91 hrsz.
Ürömhegyi út Bécsi út 471. - Ürömfû utca
Ürömhegyi út Jutas utca - Ürömfû utca
Ürömhegyi út Jutas utcai keresztezõdés
Valéria utca Róza köz - Botond utca
Verhovina utca Verhovina utca 1. - Verhovina utca 5.
Zsófia utca Ádámföldi utca - Zsófia utca 1.
Zsófia utca Ádámföldi utca - Zsófia utca 7.
Zsófia utca Gladiátor utca - Zsófia utca 18.
Zsófia utca Rozália utca - Zsófia utca 9.

Ó budán közel 1300
család szennyvíz-

problémája oldódik meg
a 2013 szeptembere óta
zajló fõvárosi óriás-
beruházásnak köszönhe-
tõen. A 80 utcát érintõ
munkálatok végeztével
június végétõl az összes
szakaszon biztosítottá
vált, hogy a háztartások
a fejlesztés során meg-
épült korszerû hálózat-

hoz kapcsolódjanak. Az
utcai gerincvezetékhez a
házi bekötõcsatornán
keresztül lehet csatla-
kozni, ahol az ingatlant
és a bekötõcsatornát
összekötõ házi szenny-
vízhálózat megtervezte-
tése, engedélyeztetése
és kiépítése viszont már
az érintett ingatlantulaj-
donosok feladata és
költsége.

Mely utcákban 
köthetünk rá 

az új csatornára?
A kerület összes érin-

tett utcájában sor került a
kiépült szennyvízelveze-
tés mûszaki átadására,
így ezeken a szakaszo-
kon - az üzemeltetõ Fõ-
városi Csatornázási Mû-
vek engedélyének birto-
kában - az érintett ingat-
lanok ráköthetõk a csa-

tornára. A táblázatban
szereplõ szakaszok
üzembe helyezése már
megtörtént, az érintett in-
gatlanok tulajdonosai a
Fõvárosi Csatornázási
Mûvek ügyfélszolgálatá-
tól - személyesen az 1087
Budapest, Kerepesi út 19.
szám (bejárat az Asztalos
S. utca felõl) alatti ügyfél-
szolgálati irodában, illet-
ve telefonon a 06/1-455-

4306-os számon, vagy e-
mailben az ugyfelszol-
galat@fcsm.hu címen
kaphatnak bõvebb tájé-
koztatást a rákötéshez
szükséges teendõkrõl. Az
érintett háztartások az
FCSM szolgáltatói hoz-
zájárulásának birtokában,
az alábbi szakaszokon
köthetnek rá az új szenny-
vízcsatornára.

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Szennyvízcsatornázás: kezdõdhetnek a lakossági rákötések

obuda_2015_14.qxd  2015.07.30.  12:06  Page 6



2015. 14. szám 7Beruházás – Közlekedés

FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL

A rákötés szigorúan sza-
bályozott folyamat,
melynek lépéseirõl az
alábbiakban olvashat-
nak részletesen.

A tervezéstõl 
a csatlakozásig

A házi rákötéshez elsõ-
ként egy megfelelõ vég-
zettséggel és mérnökka-
marai tagsággal rendelke-
zõ szakemberrel meg kell
terveztetni a telken belüli
szennyvízhálózatot. A ter-
vezés megkezdésének
feltétele, hogy megépül-
jön az utcában a közcsa-
torna és az ingatlanhoz
tartozó házi bekötõveze-
ték is, valamint sor kerül-
jön azok mûszaki vizsgá-
latára és az úgynevezett
geodéziai bemérésre. A
geodéziai bemérés és az
érintett utcák mûszaki át-
adás-átvétele a kerület
összes érintett utcájában
megtörtént már. 

A terveket kizárólag
tervezõi jogosultsággal
rendelkezõ - a tervezõi
névjegyzékben szereplõ
(http://mmk.hu/kereses/ta
gok), vízimérnök tervezé-
si (VZ-T), épületgépész-
tervezõi (G-T), illetve te-
lepülésrendezési víziköz-
mû tervezési (TV-T) - jo-
gosultsággal rendelkezõ
szakember készítheti el.
Az elkészült terveket el-
lenõrzésre és jóváhagyás-
ra be kell nyújtani a csa-

tornahálózat üzemeltetõje,
az FCSM részére.

Az FCSM megvizsgálja
a házi hálózat kiépítésére
beadott terveket. Amint sor
került az üzembehe-
lyezésre és a benyújtott do-
kumentáció minden elõ-
írásnak megfelel, akkor ál-
lítja ki az FCSM az érintett
lakosok részére a szolgál-
tatói hozzájárulást, illetve

postázza az érintett lako-
soknak a közszolgáltatási
szerzõdés-tervezetét is. Az
utcai szennyvízrendszer
üzembehelyezése után, a
szolgáltatói hozzájárulás
kézhezvételével építhetjük
ki házi hálózatunkat. 

Ha a telken belüli mun-
kák elkészültek, akkor a
használatbavételi hozzájá-
rulás-kérelem kitöltésével

lehet megkérni az FCSM
hozzájárulását a házi csa-
torna használatbavétel-
éhez. Ennek feltétele, hogy
az érintett ingatlantulajdo-
nos aláírja a közszolgálta-
tási szerzõdést, amelyet a
kérelem beadásáig el kell
küldenie az FCSM részére.

Ne használjuk 
engedély nélkül 
az új csatornát!

A megépült szennyvíz-
elvezetõ hálózatra legko-
rábban akkor lehet csat-
lakozni, azaz a kiépített
házi hálózatunkat akkor
lehet használni, ha a

megépült csatornaszaka-
szok üzembe helyezése
megtörtént. Ezen idõpon-
tig az új rendszer nem
üzemel, az engedély nél-
kül bevezetett szennyvíz
nem folyik el, tehát egy
idõ után - a csatorna
megteltével - akár elön-
tést is okozhat. A pangó
szennyvíz nemcsak erõs
szaghatást, de a kóroko-

zók terjedésével akár
közegészségügyi károkat
idézhet elõ. A még nem
mûködõ rendszerbõl a
szennyvizet ezért min-
denképpen ki kell szip-
pantani, amelynek költ-
sége az érintett ingatlan-
tulajdonosokat terhelheti.
Az illegális rákötések
emellett a kivitelezést is
akadályozzák, hiszen az
elkészült csatornaszaka-
szokból a munkaterületre
folyhat a szennyvíz.

A beruházásról további
információ és tájékozta-
tás: www.bpcsatorna-
zas.hu; Információs e-

mail cím: info@bpcsa-
tornazas.hu; Zöldszám:
06-80-205-412.

A rákötés lépései idõvonalon szemléltetve:

Ütemterv szerint haladnak a H5-ös
HÉV Bem rakpart alatt húzódó
alagútjának, valamint a Batthyány
téri végállomás utascsarnokának
födém-megerõsítési és rekonst-
rukciós munkái. 

A felújítási munkákkal egy
idõben, július 18-tól 31-ig

a BKV Zrt. a 2013-as dunai ár-
víz idején megrongálódott
HÉV-vágányok helyreállítását
végzi, ezért ebben a kisebb for-
galmú idõszakban a H5-ös

HÉV Szentendrérõl, illetve Bé-
kásmegyerrõl rövidített útvo-
nalon, csak a Szentlélek térig
közlekedik. Augusztus 1-tõl 8-
ig, ahogy a BKK korábban is
közölte, a H5-ös HÉV újra a
Margit hídig jár majd. Azzal,
hogy a felújítási munkákat egy
idõben végzik, nem kell ugyan-
azt a közlekedési útvonalat - ez
esetben a H5-ös HÉV vonalát -

több különbözõ idõpontban le-
zárni, ezzel sikerül jelentõs

idõt és pénzt megtakarítani a
budapestieknek.

Újra a Margit hídig jár augusztus 1-tõl a HÉV

Közlekedés a H5-ös HÉV vonalán 
augusztus 1-tõl 8-ig

Augusztus 1-tõl 8-ig, azaz a Sziget Fesztivál kezdetéig a H5-ös
HÉV Szentendrérõl, illetve Békásmegyerrõl újra a Margit híd budai
hídfõig jár, a június 6-án bevezetett ideiglenes forgalmi rend szerint.
A Batthyány tér M+H és a Margit híd budai hídfõ között HÉV-pótló
busz, valamint a 17-es, a 86-os, a 160-as, a 260-as és a 260A busz
viszi az utasokat. Az augusztus 1-je és 8-a között érvényes forgal-
mi rend részletesen a BKK korábbi közleményébõl ismerhetõ meg.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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9megye 13 gyermek-
egészségügyi intéz-

ménye kapott intézmé-
nyenként maximum 4
millió, mindösszesen pe-
dig 20 millió forint érték-
ben mûszereket a K&H
Gyógyvarázs gyermek-
egészségügyi pályázat
12. fordulója alkalmából.
A felhívásra 69 kórház il-
letve mentõállomás nyúj-
totta be pályázatát, az or-
szág 40 településérõl. 

- A K&H Csoport 11
éve elkötelezetten támo-
gatja a gyermekegészség-
ügyet, hogy korszerû esz-
közök révén járuljunk hoz-
zá a jelen és a jövõ társa-
dalmának teljesebb életé-

hez - mondta Horváth
Magyary Nóra, a K&H
Csoport kommunikációs
ügyvezetõ-igazgatója a
július 14-én a Szent Lász-
ló Kórház dísztermében
tartott díjátadón. - 2004
óta összesen 302 kórház
és mentõállomás gazda-
godott összesen 531 mil-
lió forint értékû mûszer-
rel, így az ott dolgozó or-
vosok, ápolók korszerû
eszközök segítségével
hozhatnak okos, a gyer-
mekek mielõbbi fel-
gyógyulását segítõ dönté-
seket. Ma újabb 13 nyer-
tessel és 20 millió forinttal
nõttek ezek a számok, és
ezzel együtt újabb 18 000

beteg gyerek gyorsabb,
hatékonyabb kezeléséhez,
mielõbbi felépüléséhez já-
rulhatunk hozzá.

A K&H Gyógyvarázs
szakértõ zsûrije idén 10
kórházat és 3 mentõállo-
mást választott nyertes-
nek. A legnagyobb érté-
kû támogatást az Egye-
sített Szent István és
Szent László Kórház
kapta, ami egy EEG ké-
szüléket vehet magának,
míg a legkisebbet a
bonyhádi mentõállo-
más, ami 269 ezer forint
összegben gazdagodik a
gyermekek mentését se-
gítõ eszközökkel. A
nyertesek közül 2 buda-
pesti, 11 pedig vidéki
intézmény, közülük 7
hátrányos helyzetû kis-
térségben mûködik.

Budapesten az elmúlt
11 év alatt 52 gyermek-
egészségügyi intézményt
támogatott a K&H
Gyógyvarázs, amelynek
eredményeképp összesen
170,8 millió forint érték-
ben vásárolhattak a régi-
óban elhelyezkedõ, gyer-
mekek ellátásával foglal-
kozó kórházak, mentõál-
lomások orvosi mûszere-
ket. Idén a K&H Gyógy-
varázs jóvoltából a Szent
László Kórház 3 millió
614 ezer 420 forintot, a
Szent Margit Kórház
pedig 1 millió 511 ezer
300 forintot fordíthat
eszközbeszerzésre.

- A jelenlegi, megszorí-
tásokkal terhelt idõben,
az eszközpark fejlesztése
szinte kizárólagosan pá-
lyázatok útján valósul

meg. Köszönet illeti a
K&H Gyógyvarázs prog-
ramját, hogy adománya-
ikkal segítik az egészség-
ügyi intézmények mûkö-
dését. A pályázati összeg-
bõl vásárolt eszköz osztá-
lyunk diagnosztikus tevé-
kenységének színvonalát
tovább emeli. Az agyi ká-
rosodást szenvedett új-
szülöttek, koraszülöttek,
fiatal csecsemõk hallásfi-
gyelmi vizsgálatához, ki-
egészítõ vizsgálóeszköz a
fül mûködését vizsgáló
objektív mûszer, mely-
nek beszerzését biztosítja
a gyógyvarázs program
adománya - mondta Prof.
Dr. Berényi Marianne, a
Szent Margit kórház Fej-
lõdésneurológiai osztá-
lyának osztályvezetõ fõ-
orvosa.

Új gyermekgyógyítási eszközöket nyertek pályázaton
Mint arról elõzõ számunkban már hírt adtunk, 10 kórház
és 3 mentõállomás, köztük a Szent László és a Szent
Margit Kórház is részesült a K&H Gyógyvarázs gyermek-
egészségügyi program országos pályázatának összesen
20 millió forint értékû támogatásában. Ezzel 315-re nõtt
azon támogatott intézmények száma, amelyek az elmúlt
12 évben összesen 550 millió forint értékben kaptak új
eszközöket a  gyermekek hatékony gyógyításának elõse-
gítéséhez. Budapesten az elmúlt 11 év alatt 52 gyermek-
egészségügyi intézményt támogatott a K&H Gyógy-
varázs, összesen 170,8 millió forint értékben.

A K&H Gyógyvarázs országos pályázatának nyertesei és zsûritagjai

S ikeresnek bizonyult
az együttmûködés a

Medilearn Akadémia és
a Szent Margit Rendelõ-
intézet között. Az aka-
démia egészségügyi asz-
szisztensi és szakasz-
szisztensi képzésén 23-
an vettek részt nemrégi-
ben. A leendõ asszisz-
tensek az egészségügyi
intézményben töltötték
el a kötelezõ szakmai

gyakorlati idõt. A szóbe-
li és a gyakorlati vizsga
a rendelõintézet falai
között zajlott, ezt köve-
tõen osztották ki a bizo-
nyítványokat. Az egész-
ségügyi asszisztensi
képzés a járóbeteg-ellá-
tás alapképzése, mely-
nek elvégzését követõen
szakrendelõkben he-
lyezkedhetnek el a szak-
emberek.

2 015. augusztus 28-ig a Csobánka téri
szakrendelõ sebészeti rendelése, vala-

mint a Laktanya utcai Tüdõgondozó Intézet
egymûszakos munkarendben fogad pácien-
seket. 

A Csobánka téri sebészeten a fenti idõ-
szakban hétfõn, szerdán és pénteken dél-
elõtt (8.00-14.00), kedden és csütörtökön
pedig délután (14.00-20.00) lesz rendelés.
A Vörösvári úti szakrendelõben a fenti idõ-
szakban is egész nap, 8.00-20.00 között
lesz sebészeti szakrendelés.

A Laktanya utcai Tüdõgondozó Intézetben
július és augusztus hónapokban hétfõn és
szerdán délután (14.00-20.00), kedden, csü-
törtökön és pénteken pedig délelõtt (8.00-
14.00) lesz rendelés. A Tüdõszûrõ állomás
munkarendje a fenti idõszakban is változatlan. 

(A további rendelésiidõ-változásokról, szabadságolásokról a www.obudairen-
delok.hu weboldalon vagy a facebook.com/SzentMargitRendelo oldalon tájéko-
zódhatnak.)

Asszisztens-képzés
a szakrendelõben

Rendelésiidõ-változások
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Fennállásának 30 évforduló-
ján a Szérûskert Nyugdíjas-
ház lakói, a klub tagjai és a
munkatársak ünnepi mûsor-
ral tették emlékezetessé a
jubileumot július 15-én.

- Már senki sem él
azok közül, akik az intéz-
mény 30 évvel ezelõtti
megnyitásakor lakóként
beköltöztek, ezért az ott-
hon legidõsebb lakója
osztja majd meg gondo-
latait az ünneplõ egybe-
gyûltekkel - mondta
Müller Istvánné, az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató
Intézmény vezetõje meg-
nyitójában. „Akinek
nincs múltja, annak
nincs jelene és nem lehet
jövõje sem” - idézte az
ismert mondást, hozzáté-
ve, hogy ez az intézmény
megõrzi a múlt értékeit, a
szolgáltatások minõségé-
ben éppúgy, mint az itt
lakókhoz fûzõdõ történe-
tek által. Már most is mû-
ködik a 0-24 órás nõvér-
szolgálat; a jövõben is
olyan személyi, tárgyi
környezet kialakítására
és fenntartására töreked-

nek, mellyel minden lakó
elégedett lehet.

- 30 év sok vagy ke-
vés? - tette fel a kérdést
Bús Balázs polgármes-
ter. - Ez a múltbéli távol-
ság egy gyermek számá-
ra felfoghatatlanul hosz-
szú idõnek tûnik, miköz-
ben a legidõsebbek már
könnyebben emlékez-
nek vissza a 30 évvel ez-
elõtti eseményekre, mint
arra, ami a múlt héten
történt. Az idõ múlásá-
nak érzékelése szem-
pontjából azonban fon-
tosabb, hogy kinek mi-
lyen tervei és elérendõ

céljai vannak még, ho-
gyan és mivel tölti nap-
jait. Úgy folytatta: ön-
magában egy intézmény
történetérõl fennállásá-
nak és mûködésének ko-
ra nem sokat mond el. A
Szérûskert utcai ház
múltját sem a falainak
felépítése, és a felújítási
munkák jellemzik pon-
tosan. Sokkal inkább az
itt élõ emberek közössé-
gének mindennapjai te-
szik élõvé és felidézhe-
tõvé. Azok a közösségi
pillanatok, ünnepek és
együtt átélt izgalmak,
melyekre kortól függet-

lenül mindenki szívesen
emlékszik, legyen szó
sportprogramokról, kon-
certekrõl, közös kirán-
dulásokról, fürdõ látoga-
tásokról, egy-egy bala-
toni nyaralásról.

Seress Rezsõ szavait
idézte: nem az a fontos,
az ember hány éves, ha-
nem az, hogy mennyire
érzi jól magát a családjá-
ban vagy abban a helyi
közösségben, mely kö-
rül veszi õt. Képes-e kel-
lõ nagyvonalúsággal ke-
zelni az életkorral járó
helyzeteket, tud-e még
nevetni a helyzetkomi-
kumon.

Mint fogalmazott, az
ember legfontosabb szük-

séglete a többi ember
társasága. Ezért az ön-
kormányzat legfõbb fel-
adata, hogy megteremt-
se és fenntartsa a helyi
közösségek különbözõ
színtereit. Köszönetét
fejezte ki mindazoknak,
akik az elmúlt évek, év-
tizedek során alakították
és szerethetõvé tették a
Szérûskert utcai intéz-
ményt.

Az ünnepi program-
ban Pfaff Erika fuvola-
mûvész elõadását hall-
gathatták meg az egybe-
gyûltek, majd Mohácsi
Attila színmûvész zenés
mûsorával ünnepelték a
ház lakói és a klub tagjai
a 30 éves jubileumot.

Négy gyermekétõl 6 unokája
és 6 dédunokája született.
Tokai Lászlónét 103. szüle-
tésnapja alkalmából köszön-
tötte az önkormányzat.

1 912. július 20-án
született Kassán To-

kai Lászlóné, Ica néni,
akit 103. születésnapja

alkalmából Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata nevében Bús Balázs
polgármester köszöntött
július 20-án.

Ica néni a négy gyer-
mekes család elsõszülött
gyermeke kilencéves

volt, amikor édesanyja
meghalt, ezután édesap-
ja egyedül nevelte a
gyerekeket. Édesapjá-
nak Kassán egy haris-
nyakötõdéje volt, ahol
Ica néni gyerekként is
sokat segített.

A 4 elemit és a 4 polgá-
rit Kassán végezte el, majd
orvos asszisztensként dol-
gozott 30 éves koráig.
1944-ben költözött Buda-
pestre, itt ismerkedett meg
Tokai Lászlóval, akivel
házasságot kötöttek.

Házasságukból négy
gyermek született: 1946-
ban Róbert, 1948-ban
György, 1951-ben Ágnes
és 1953-ban Éva. Közö-
sen nevelték férje elõzõ
házasságából született
két gyermeket is: Aran-
kát és Lászlót. Házasság-
kötésük után Csillaghe-
gyen éltek, majd nem
sokkal ezután az Árpád

utcába költöztek, ahol je-
lenleg is lakik, a gyerme-
kei már itt születtek.

Ica néni otthon nevelte
a hat gyermeket, háztar-
tásbeli volt, férje pedig
rendõrként dolgozott.
Férje korán szívbeteg lett
és emiatt leszázalékolták.
Ica néni otthon ápolta be-
teg férjét 1965-ben bekö-
vetkezett haláláig.

Nagyon szeretett fõzni,
kertészkedni és olvasni.
Tíz éve romlott meg jelen-
tõsen egészségi állapota,
négy agyembólián van túl,
azóta ápolni kell õt. Ágnes
lánya gondoskodik róla.

Ica néninek hat uno-
kája és hat dédunokája
született.

30 éve nyitották meg a nyugdíjasházat

Idõsek ünnepe a Szérûskert utcában

Ica néni 103. születésnapja

1 % 1 % 1 %
A csillaghegyi Csigaház Alapítvány köszönetet
mond azoknak, akik a 2012. évi adójuk 1 száza-
lékát, 105 ezer 245 forintot az alapítványnak aján-
lották fel. A fenti összeget az alapítvány felhasznál-
ta. (Adószám: 18106730-1-41).FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Dr. Sasvári Edit mûvészettörténészt, a Kassák Mú-
zeum vezetõjét az intézmény megújítása, a kerü-
let kulturális életébe való bekapcsolása, magas
szintû kultúraközvetítõ tevékenysége, a közös-
ségszervezés terén kifejtett munkája elismerése-
ként Óbuda Kultúrájáért-díjjal tüntette ki Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata a kerület napján.

A z elismerés méltó személyre talált.
Dr. Sasvári Edit felkészült, sokolda-

lúan képzett mûvészettörténész. Tanulmá-
nyait Budapesten, Pécsett és Bécsben vé-
gezte, 1988-tól múzeumi területen dolgo-
zik, 2010-tõl a Kassák Múzeum vezetõje.
Kutatásai középpontjában a mûvészetirá-
nyítás kérdései a hatvanas években, vala-
mint a történelmi modernizmus és avant-
gard kérdései állnak.

Az én múzeumom 
- Amikor elõször foglalkozott komolyabban

a „Mi leszek, ha nagy leszek?” kérdéssel,
azonnal a mûvészettörténész pályára esett a
választása, vagy voltak más kedvencek is?

- Egészen korán kezdett el érdekelni a kép-
zõmûvészet. Kisgyerekkorom óta szívesen
festettem, rajzoltam, otthon kiállításokat ren-
deztünk a munkáinkból a testvéremmel.
Rengeteg albumunk volt, de amit a legjob-
ban szerettem, az „Az én múzeumom” volt.
Talán még sokan emlékeznek erre a füzet-so-
rozatra, amiben különbözõ híres mûvek rep-
rodukcióit kellett beazonosítani a füzetben
található leírásokkal. Viszonylag korán kör-
vonalazódott, hogy a képzõmûvészet, a mú-
zeum világa az, ami leginkább foglalkoztatja
a fantáziámat. De ennek ma már nincs igazán
jelentõsége számomra. Annak viszont igen,
hogy az embernek ezen a kérdésen egy éle-
ten át kell gondolkodnia.

- Három felsõfokú intézményben is ta-
nult, gazdag ismeretanyaggal vértezte fel
magát. Melyik iskolában kapta a legtöbb
útravalót? 

- Pécsett magyar és történelem szakon ta-
nultam, Budapesten, az ELTÉ-n mûvészettör-
ténetet, Bécsben múzeumkurátori posztgra-
duális képzésen vettem részt, jelenleg a disz-
szertációm befejezésén dolgozom, szintén a
Pécsi Egyetem modernkori történelem sza-
kán. Mindenhol fontos útravalót kaptam, de
ami ennél is fontosabb, hogy több terület
szempontjai érvényesülhetnek a munkám-
ban. Kassák sokoldalú mûvész volt. Író, kép-
zõmûvész, lapszerkesztõ, mozgalomszerve-
zõ, akinek a tevékenysége érintkezett a XX.
század nagy eseményeivel. A Kassák-kép
komplexitásának fejlesztéséhez, ahhoz, hogy
egymás mellé tudjuk állítani a képzõmûvész
és az irodalmár Kassákot, hogy a különbözõ
természetû aktivitásai összeolvashatók legye-
nek, jól jön a többirányú háttértudás.

Ha mégis ki kellene emelnem a tanulmá-
nyaim közül egyet, akkor a bécsi képzés ta-

pasztalatait említeném, a konkrét múzeumi
munkám szempontjából az ott tanultakat tu-
dom a legjobban kamatoztatni. Ezen belül is
a szemléletet, komplex látásmódot emelném
ki, ami nélkül ma sokkal nehezebben boldo-
gulnék. Mit jelent ez a komplex szemlélet?
Lényegében azt, hogy egy muzeológus nem
csak a szorosan vett szakterületével foglal-
kozik, hanem azzal is, hogy azt hogyan lehet
társadalmilag hasznosítani. A múzeumi terü-
let világszerte piaci tényezõ, erõs piaci
szemlélettel mûködik. Magyarországon is
ezt a szemléletet kellene erõsíteni, valódi pi-
aci alapokon.

Modern törekvések 
- 2010-tõl eredményesen vezeti a Kassák

Múzeumot. Milyen célkitûzésekkel kezdte
tevékenységét?

- A Kassák Múzeum 1976 óta létezik, a
Petõfi Irodalmi Múzeum része, tehát nagy
múltú intézményrõl van szó, és az elõde-
im munkájára jól tudok építkezni. Mégis,
különleges volt az a szituáció, amikor el-
kezdtem a munká-
mat. A múzeum
üres volt, szépen
fel volt újítva és ez
a kis szerény hely
óriási teret adott a
képze le t emnek .
Lényegében ez
volt a legizgalma-
sabb része a mun-
kának. Elképzelni,
hogy milyen intéz-
mény jöhetne itt
létre, Kassák sze-
mélyére építve.

Kassák a magyar-
országi moderniz-
mus legfõbb és

nemzetközileg is ismert képviselõje. Kézen-
fekvõnek tûnt tehát, hogy a minden szem-
pontból aktuális modernizmus-kutatás kiin-
dulópontja legyen. Ugyanakkor elképzelhe-
tetlen volt, hogy egy komplex Kassák-kuta-
tás megoldható lenne a tágabb értelemben
vett modernizmus kutatása nélkül. A mo-
dernizmust ma már a XX. századdal lezárult
kultúrtörténeti korszaknak látjuk, ezért újra-
értékelése egyike a nagy aktuális problémák-
nak és a vele foglalkozó kutatási attitûd vál-
tozóban van. Ennek értelmében mind a Kas-
sákkal kapcsolatos kutatási programot, mind
a kiállítási programot a történelmi moderniz-
mus kérdéseinek feldolgozása irányába akar-
tam bõvíteni.

Amásik fontos szempontom az volt, hogy a
magyarországi modernizmus történetének
nincsen önálló kutatóhelye, mint ahogyan
önálló monográfia sem készült ebben a témá-
ban. Kézenfekvõnek látszott egy erre a tema-
tikára profilírozott mûhelyt létrehozni a Kas-
sák Múzeum égisze alatt, amely a Kassákkal
kapcsolatos kutatások információkat gyûjti és
koordinálja. Legfontosabb terveim között sze-
repelt egy kutató központ létrehozása, amely
legfõbb kulcsa lehet a Kassák Múzeum hazai
és külföldi pozicionálása és eredményeit ka-
nalizálni lehet a nemzetközi modernizmus ku-
tatás mûhelyeihez. Mindezekbõl a tervekbõl
mára sok minden megvalósult. 

A Kassák Múzeum korábban földrajzilag
is periférikusnak, lokális kismúzeumnak
számított a hazai közönség szemében. Ezt a
bizonyos tekintetben „helyiértékûnek” el-
könyvelt jellegét az eddigiekben az is felerõ-
sítette, hogy a mûvészet egy viszonylag
szûk szeletének a bemutatására vállalkozott,
és elsõsorban egy rétegízlést kívánt kielégí-
teni. A külföldi közönség szemében érdekes
módon fel sem merül ez a helyiértékûségi
szempont. Számukra Kassák a magyar
avantgárd emblematikus alakja, és aki szere-
ti ezt a mûvészetet, eljön a Kassák Múzeum-
ba. Nagyon sok külföldi látogatónk van és
az elmúlt években megugrott a szakmai ér-

Óbuda Kultúrájáért-díj 2015 • Kassák Múzeum

Kultúraközvetítés, közösségszervezés 
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deklõdés is irántunk. Több kurátor is járt ná-
lunk a New York-i MOMA-ból, kutató Ja-
pánból, volt nálunk amerikai múzeumigaz-
gató és észt igazságügyi miniszter. Azt gon-
dolom, hogy Óbuda szempontjából ez felér-
tékelhet bennünket, hiszen a Kassák a kerü-
let más múzeumaiba is bevonzza a külföldi-
eket. Mindig ajánljuk is nekik az óbudai mú-
zeumokat. 

Kortárs mûvészek
- Az évek óta tartó változatos és igényes

rendezvények közül melyek aratták a leg-
nagyobb sikert?

- Említettem, hogy a múzeumi program
fontos része a történeti modernizmus és
avantgárd kérdéseinek kutatása, bemutatása
Kassák személyén keresztül. De ugyanilyen
fontos a kortárs mûvészet megjelenítése is,
itt elsõsorban azokról a magyar és külföldi
alkotókról van szó, akik gondolkodásukban
közel állnak Kassák szellemiségéhez. A kor-
társ mûvészeti programunkkal elsõsorban a
múzeum társadalmi beágyazottságát szeret-
nénk erõsíteni, és olyan, aktuális kérdésekkel
foglalkozni, amelyek ma világszerte kihívást
jelentenek a múzeumok számára. 

Legutóbb a hajléktalanság kérdéseit tema-
tizáló kiállítást és eseményeket szerveztünk a

bécsi SozialMarie programhoz kapcsolódó-
an, de megemlíthetném mostani kiállításun-
kat is, a „Jelzés a világba, A Tett, háború,
avantgárd, Kassák” címmel, amely Kassák
elsõ lapját a 100 éve megjelent Tett-et dolgoz-
za fel. A kiállítást létrehozó fiatal kurátorok,
Dobó Gábor, Szeredi Merse Pál és egy fiatal
mûvész, Rudas Klára nem a centenáriumi
ürügyet állította a középpontba, hanem a há-
ború természetének sarokköveit, a tömegpro-
pagandát, a nemzetek közötti konfrontációt
tápláló sztereotípiákat és Kassák markáns há-
borúellenes álláspontját. Ez a kiállításunk na-
gyon népszerû és sikeres a friss megközelítés
és az innovatív látvány miatt. 

Arra törekszünk, hogy a programjaink
egymásra épüljenek és áramvonalas legyen
a koncepció. Õsszel a visegrádi országok fi-
atal kutatóknak rendezünk konferenciát az
avantgárd folyóiratok témájában, és progra-
munkba egy francia tudományos szervezet,
a CEFRES is bekapcsolódik. 

Kultúra, mint stratégia
- Milyennek látja az óbudai emberek mû-

vészetek iránti érdeklõdését?
- Erre a kérdésre nehéz felelni. Inkább azt

látom, hogy Bús Balázs polgármester vezeté-
se alatt stratégiai kérdés lett a kulturális terü-

let folyamatos fejlesztése, a civil kezdemé-
nyezések, a sokszínû kultúra támogatása. Ez
a Kassák Múzeumnak inspiráló, pozitív ver-
senyhelyzetet teremt. De itt nem csak arról
van szó, hogy a kulturális intézményeit ápol-
ja és fejleszti a kerület, hanem a kultúraértel-
mezés egy innovációs igénybõl fakadó széle-
sen értelmezett fogalomként jelenik meg.
Kultúra az is, hogy a dolgok hogyan vannak
megszervezve, hogyan kommunikál a kerület
a lakóival, az intézményeivel. Hogy van errõl
a területrõl egy víziója, van hozzá kooperáci-
ós készsége és szervezési tehetsége. 

- Miben lehetne még elõbbre lépni a ke-
rület kulturális életének pezsgõbbé tételé-
ben?

- Úgy látom, hogy Óbuda pezsgõ kulturális
életet él. Van múzeumi negyed, színvonalas
zenei, színházi élet. Van kulturális magazinja,
van kávéháza, az Esernyõs, ami egyfajta kul-
turális-információs központként mûködik.
Fontos, hogy a kerület ne csak a saját lakóira
gondoljon, hanem egy sokkal szélesebb kö-
zönséget kínáljon meg a programjaival. 

Érdemes meghatározni és azt ügyesen
kommunikálni, hogy más kerületekhez ké-
pest milyen speciálisat tud nyújtani ebben a
kínálatban. Kép és szöveg: 

Lovas Albert

Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi
Központ augusztus 10-tõl
14-ig prevenciós gyermek-
védelmi programot szervez.

Atervek szerint 15
veszé lyez t e t e t t

helyzetû gyermek rész-
vételével látogatást tesz-
nek a Hõsök terén, az
esztergomi és a budapes-
ti bazilikába, a budai vár-
ba, a Parlamentbe és a
Margitszigeten. 

Az intézmény a gyer-
mekek nyári vakációja
alatt rendszeresen szer-
vez programokat. Ilyen a
balatoni- és az egyhetes
napközis tábor, kirándu-
lások, indulat-, agresz-
sziókezelési- vagy szoci-
alizációs tréning. Az új
program - az eddigiek ki-
egészítéseként - a hely-
történetre, a hazaszere-
tetre, az állam- és egyhá-
zi ismeretek fejlesztésére
fókuszál.

A programot meg-
elõzte egy szükséglet-
felmérés, amelyet az in-
tézmény tavalyi prog-
ramjain résztvevõ, zöm-
mel veszélyeztetett
helyzetû, többségében
egyszülõs háztartásban
nevelkedõ gyermekek
töltöttek ki. A felmérés

rámutatott arra, hogy
nem ismerik megfelelõ-
en az ország, az állam-
és egyház-, valamint az
óbudai helytörténet
szempontjából fontos
helyeket. Például az
egyik kislány már hal-
lott a Szent István-bazi-
likáról, de már nem tud-
ta megmondani, hogy
pontosan hol is találha-
tó. Találóan úgy fogal-
mazott, hogy: „valahol a
Flórián után”. A kérdõ-
ívet kitöltõ, Belsõ-Óbu-
dán élõ gyermekek átla-
gosan 12, míg a békás-
megyeriek 10 budapesti
helyszínt ismertek a lis-
tán szereplõ 22-bõl. A
felmérés arra is rámuta-
tott, hogy a gyermekek
szívesen vennének részt
különbözõ csoportfog-
lalkozásokon, szabad-
idõs eseményeken. 

Az új program célja,
hogy a gyermekeknek
csoportfoglalkozáson
alternatívákat nyújtson a
szabadidõ hasznos eltöl-
tésére, személyiségük és
állampolgári ismereteik
fejlesztésére, társadalmi

(iskolai) integrációjuk
elõsegítésére és helytör-
téneti ismereteik bõvíté-
sére.

Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma a Gyer-
mek- és Ifjúsági Alap-
programban támogatott
program, a Gyermekjólé-
ti Központtal és az Ösz-
szefogás Óbudáért Egye-
sülettel kapcsolatba ke-
rült gyermekek részvéte-
lével valósul meg.

(Bõvebb felvilágosítás
Szabóné Bánfalvi Kata-
lin programvezetõtõl kér-
hetõ a 06-20-576-9695-
ös telefonszámon vagy a
cstan.info@kszki.obuda.
hu e-mail címen.)

Prevenciós gyermekvédelmi program

Helytörténet kamasz szemmel

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A popzene történetének egyik legsikeresebb
elõadója, Robbie Williams ad koncertet a Szi-
get Fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus
10-én. A brit énekes a „Let Me Entertain You”
címû turnéjával jön Budapestre. Mûsorát két
magyar produkció, a Nagy-Szín-Pad tehetség-
mutató verseny (még ismeretlen) gyõztesei, a
The Biebers és az Ocho Macho, valamint a Szi-
get idei himnuszát jegyzõ Irie Maffia vezeti fel. 

Robbie 11 albuma

Robbie Williams, aki eddigi turnéin
rendszeresen stadionokat töltött meg, most
végre néhány fesztiválkoncertet is bevál-
lalt, így a Sziget közönsége az elsõk közt
élvezheti az énekes legnagyobb slágereit
egy speciális hangulatú közegben. Az elõ-
adónak eddigi szólókarriere során 11 albu-
ma jelent meg, többször nyerte el a Brit
Awardsot, mint bárki más a könnyûzene
történetében: 17 alkalommal. 2006-ban
egy nap alatt 1,6 millió jegyet adtak el
koncertjeire, ami a mai napig rekord. Ne-
véhez fûzõdik a legnagyobb létszámú sza-
badtéri koncert is: három este alatt össze-
sen 375 ezer nézõ látta õt Knebworth-ben.

Nulladik nap
A Gentleman & the Evolution és a

Florence and the Machine mellett a
Quimby is fellép a nulladik napon. A to-
vábbi napok nagyszínpados húzónevei kö-
zé tartozik mások mellett Ellie Goulding,
Avicii, a Kasabian, az alt-J, a Limp Bizkit,
a Foals, a Marina and the Diamonds, a Go-
gol Bordello, a Maccabees vagy az End
Showt prezentáló Martin Garrix.

Újra Európa legjobbja
A Sziget költségvetése tovább nõtt, idén

4,4 milliárd forint. Csak a látványvilágra 1
millió eurót (mintegy 300 millió forintot)
költenek és több mint 1000 program várja
az érdeklõdõket a fesztiválra augusztus
10-tõl 17-ig a Hajógyári-szigeten. Idén
másodszor is megválasztották Európa leg-
jobb nagyfesztiváljának, ami nagy valószí-

nûséggel az egyedi helyszínnek, a minõsé-
gi szolgáltatásoknak, a változatos porg-
ramkínálatnak és nem utolsósorban a lát-
ványvilágnak köszönhetõ. A bérletek csak-
nem 90 százalékát külföldön értékesítik,
de természetesen napijeggyel a hazai láto-
gatók érkeznek (egyre) többen

Mûfaji zónák
Idén mûfaji zónák szerinti „beosztás” is

készült, melynek kialakításával minden bi-
zonnyal még látogatottabbak
lesznek a programok. Erõsö-
dik a KultúrZóna, benne e
Fidelio Színpad, ami az opera,
a komolyzene és a dzsessz ott-
hona lesz, de ebbe a zónába
kerül a színház- és táncsátor, a
vándor vurstli, több kis utca-
színház, az afro-latin-reggae
falu helyére költözõ Hungari-
kum Falu és a táncházak, és
ide költözik a múzeumi ne-
gyed is. A Fidelióban lesz lát-
ható és hallható például a
CrossOper produkció, az
Armel Operafesztivál és a Ze-
neakadémia együttmûködésé-
ben az Opera Sitcom, a Virtu-

ózok tehetségei, a brit hegedûs, Abraham
Brody vagy Harcsa Veronika dzsesszmûso-
ra. A színház- és táncsátor sztárjai között
lesz a világhírû japán táncos-koreográfus,
Hiroaki Umeda, a kubai Danz Abierta cso-
port, a francia Compagnie MimH és az iz-
raeli IdanSharabi & Dancers produkció.

A rendkívül népszerû cirkuszhelyszín, a
Cirque du Sziget nemzetközi produkciói
közé került a francia Akoreaco társulat
„Klaxon” címû mûsora, valamint a cseh
Cirk La Putyka és a magyar Grotesque

Gimnastics újcirkusz-társulat fellépése. A
Nagy Utcaszínház idei szenzációja a Ke-
let-Európában eddigi nem szerepelt argen-
tin FuerzaBruta társulat „Al Globe” címû
mûsora. A Nagy Utcaszínházba 1500 em-
ber fér be, de kívülrõl is lehet élvezni a
mûsort, naponta négy alkalommal az A38
sátor elõtti nagyréten.

Lesz kreatív zóna logikai sátorral, a start-
up vállalkozások és a fiatal tudósokat tö-
mörítõ TEDx-konferencia workshopjaival,
Design Zóna a Design Terminállal és a
WAMP árusaival, ArtZone képzõ- és ipar-
mûvészekkel, Sport Zóna számos sportolá-
si lehetõséggel, Elektronikus Zóna a Colos-
seum és a Telekom Aréna fõszereplõivel. 

A világzenei helyszín ismét költözik, a
korábbi cirkusz helyén lesz, viszont a tava-
lyinál szélesebb programkínálattal és költ-
ségvetéssel, mások mellett a cigányzene
nemzetközi sztárjai, valamint a Mariza, a
LaBrassBanda, a She’Koyokh vagy Noura
Mint Seymali koncertjével.

Ismét lesz Before I Die fal, ahová min-
denki felírhatja vágyait, amit szeretne még
beteljesíteni életében, és elõször lesz egy
óriás, mintegy 4 méter hosszú Jana palack
felállítva, ahová a jövõnek szánt üzeneteit
dobhatják be a látogatók.

Az A38 színpadon zenél például a
Dropkick Murphys, az Enter Shikari, a
Gaslight Anthem, az Infected Mushrooms,
az Interpol és José Gonzalez, a Petõfi Rá-
dió - Telekom VOLT Fesztivál Színpadon
az idei Nagy-Szín-Pad tehetségmutató fel-
lépõi, a Péterfy Bori & Love Band, a Kis-
tehén, a Carbonfools, a Kiscsillag, a Ma-
gashegyi Underground, a Wellhello, a Bin-
Jip Erik Truffazzal, Fábián Juli & Zoo-
hacker, a Vad Fruttik, a hiperkarma vagy a
30Y is játszik.

Robbie Williams, KultúrZóna, Cirkusz és Utcaszínház

A Sziget másodszor Európa legjobb fesztiválja
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A Sziget szervezõi a tavalyi, sikeres gyakorlat-
hoz hasonlóan idén is egy héttel késõbbre
„tolták” a fesztivált, így az most augusztus
10-én indul és 17-én hajnalban ér véget, de
ugyanúgy, mint mindig, 23 órakor elhallgat
majd a zene a szabadtéri Nagyszínpadon. 

A2015-ös Szi-
get sok új-

donságot és válto-
zást hoz idén is.
Színesedik a lát-
ványvilág, új prog-
ramhelyszínek je-
lennek meg, régiek
cserélnek helyet, a
szolgáltatások sza-
porodnak - tudtuk
meg Gerendai
Károlytól, a Sziget Kft. ügyvezetõ igazga-
tójától.

Európa legjobbja
Az év elején a hollandiai Groningenben

jelentették be a 2014-es év legjobb európai
fesztiváljait versenyre hívó
European Festival Awards gyõzte-
seit. A Sziget - 2012 után - ismét
megnyerte a megmérettetés „fõdí-
ját”: Európa „legjobb nagyfeszti-
válja” újra a Sziget lett. Az utóbbi
évek fejlesztései, a szolgáltatások
bõvítése, az izgalmas látványvilág
valamint a kulturális sokszínûség,
a nemzetköziségébõl és a változa-
tos programkínálatból adódó han-
gulat és nem utolsósorban a feszti-
vál egyedi helyszíne mind-mind
hozzájárult ahhoz, hogy a Sziget
megerõsítette pozícióját.

Gazdasági hatások
A szervezõk hangsúlyozták,

hogy az ismét növekvõ hazai láto-
gatók mellett a Sziget már évek
óta Magyarország elsõszámú tu-
risztikai attrakciója, ahová több
mint kétszer annyi külföldi turista
látogat el, mint a Forma 1-es ver-
senyre, és ezáltal Budapestnek és
Magyarországnak is komoly rek-
lámot jelent, valamint a gazdasági
hatásai is egyedülállóak. A rendez-
vényen több mint 9 ezer ember dolgozik
azért, hogy a látogatók felhõtlenül szóra-
kozhassanak és eközben komfortosan és
biztonságban érezhessék magukat. Több
száz vállalkozásnak jelent komoly bevéte-
leket és a központi költségvetésnek is több
milliárd forintos bevétele keletkezik a
fesztivál kapcsán. 

Hangfogó fal - limitált hangerõ
Ugyanúgy, mint korábban, a szervezõk

továbbra is komoly hangsúlyt fordítanak

arra, hogy minél kevesebb zajterhelést
okozzon a rendezvény a környéken élõk-
nek. Mindemellett azt tapasztalják, hogy a
rendezvény közelében lakók mára már
többségükben elfogadták, hogy ez a hét
ugyan van, akik számára kisebb-nagyobb
kellemetlenségekkel jár, de közben mások-
nak meg ez a nyaruk legszebb része. Mint
azt a Sziget Szervezõiroda munkatársai
mondják: sajnos egy ekkora tömegrendez-
vényt teljesen elnémítani nem tudnak.
Tisztában vannak azzal, hogy amíg a sza-
badtéri nagy koncertek szólnak, nemcsak a
színpadok elõtt állók, de a környéken élõk
is hallják a zenét. Ezért is fejezõdnek be a
hangos programok 23 órakor, és utána már
csak limitált hangerõvel, jóval kisebb ese-
mények zajlanak, pont azért, mert igyekez-
nek mindent maradéktalanul megtenni a
környék lakóinak nyugalma érdekében.
Persze idén is lesznek hangfogó sátrak
limiterek, és a tavalyihoz hasonlóan hang-
fogó falat is építenek a legnagyobb sátor
köré. Emellett továbbra is egész éjszakai
járõröket alkalmaznak, akik figyelik, hogy

nehogy túl hangosnak bizonyuljon a fesz-
tivál, illetve a Duna mindkét oldalán, szak-
emberek segítségével folyamatosan méré-
seket végeznek, és azonnal korrigálják, ha
bármilyen problémát észlelnek.

Közérdekû bejelentések
Mivel sajnos egyszerre nem tudnak min-

denhol ott lenni, ezért, ha mégis bármilyen
problémát észlelnek a lakosok, a szervezõk
azt kérik, jelezzék feléjük a lakossagibeje-
lentes@sziget.hu e-mail címen, vagy a 06-

1-920-0676-os telefonszámon! Az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is lesz a rendez-
vény kezdete elõtt egy éjszakai hangmérés,
a környezõ kerületek vezetõ tisztségviselõi
és megbízott szakembereik részvételével. 

Az önkormányzatok a szervezõirodától
függetlenül is méréseket és ellenõrzéseket
végeznek, hogy biztosak lehessenek ab-
ban: betartják a megállapodást.

Parkolás, közlekedés, takarítás
A parkolás és közlekedés évek óta kardi-

nális kérdés, ezért - ahogyan tavaly is - ki-
alakítanak a sziget túlsó oldalán egy na-
gyobb kapacitású, parkolásra alkalmas te-
rületet. Emellett továbbra is mûködnek
majd az eddigi parkolók a környék vállal-
kozói által üzemeltetve, de mindenkinek
így sem jut majd hely, ezért természetesen
az autósok figyelmét most is felhívják,
hogy lehetõleg ne gépjármûvel érkezze-
nek. Minden egyéb közlekedési módot ak-
tívan támogatnak is. Direkt hajójáratot mû-
ködtetnek a belváros és a sziget között, sû-
rítik a tömegközlekedést, a jármûvek

ilyenkor éjszaka is járnak, szer-
zõdésük van taxitársasággal és
ingyenes biciklimegõrzõvel ösz-
tönzik, hogy minél többen kerék-
párral érkezzenek. A környék
biztonságát, a rendõrséggel és a
közterület-felügyelettel karöltve
folyamatosan figyelik, a közvet-
len környék utcáit lezárják és biz-
tonsági õrökkel õriztetik, oda
csak a helyi lakosok juthatnak be
autóval. A takarítást is folyama-
tosan elvégeztetik, nemcsak a
szigeten, hanem a környezõ terü-
leteken is, hiszen a szervezõk
célja az, hogy minél kisebb „nyo-
mot” hagyjanak maguk után.
Kérdésünkre válaszolva Geren-
dai Károly kifejtette: továbbra
sem fogják tudni úgy megvalósí-
tani a fesztivált, hogy azt észre se
vegyék: nehezebb lesz a közleke-
dés, nagyobb lesz a sor a közért-
ben, hallani fogják a nagyszínpa-
di koncerteket és a Sziget is hete-
kig viseli majd a rendezvény
nyomát maga után. Hangsúlyoz-
ta: Ugyan minden tõlük telhetõt

igyekeznek megtenni a békés „egymás
mellett élés” jegyében, de azt fontosnak
tartják elmondani: õszintén hálásak a körü-
löttük élõknek, hogy megértõen, sõt a leg-
többen pozitívan viszonyulnak az õket érõ
kellemetlenségek ellenére a rendezvény-
hez, ugyanis ha a lakosság nem lenne ilyen
toleráns, akkor nem sikerülhetne immár
23-jára megrendezniük az idõközben már
Európa legjobb fesztiváljának kétszer is
megválasztott kulturális eseményt. 
Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Odafigyelnek a lakosok elvárásaira is

Augusztus 10-én kezdõdik a Sziget
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A pályázatot zárt borítékban lehet
benyújtani az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7., földszint,
pénztári órák hétfõnként: 15-tõl
17.30, szerdánként: 8.30-tól 12 és
13-tól 16, csütörtökönként: 8.30-
tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon le-
het, mely letölthetõ a www.obuda.hu
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy
személyesen átvehetõ az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán
(1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilat-
koznia kell a megajánlott bérleti
díjról, a pályázati feltételek elfoga-
dásáról, ezen kívül meg kell adnia
a helyiségben folytatni kívánt tevé-
kenység pontos megnevezését va-
lamint csatolnia kell a pályázati
formanyomtatványon megjelölt
okiratokat és igazolnia kell a pályá-
zati részvétel feltételeként elõírt
bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtására nyitva álló határidõt
(minden hónap utolsó munkanapjá-
nak 12 órája) követõ 60 napig kö-
teles tartani.
A pályázatok benyújtására folya-
matosan van lehetõség, azok bon-
tására minden hónap utolsó mun-
kanapján 12 órakor került sor az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hiva-
talos helyiségében, melynek kiér-
tékelésérõl a pénzügyi, tulajdonosi
és vagyonnyilatkozat-kezelõ bi-
zottság (a továbbiakban: bizottság) az azt követõ ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bér-
be adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/aki-
nek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóható-
sággal szemben adó vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, ki-
véve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, el-
engedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve köz-
üzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy a pályázat benyújtását
megelõzõ öt évben - a bérbeadó felmondása következtében szûnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosult-
ságát nem tudja hitelt érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértéke-
ként elõírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a pályázó ál-
tal megajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûátalánynak) megfelelõ összegû
óvadék megfizetését bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánat-
pénz összegét az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérõk ki-
építését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a dön-
tés. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a bérleti jog biz-
tosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben le-
het letétbe helyezni (pénztári órák hétfõn: 15-tól 17.30, szerdán: 8.30-tól
12 és 13-tól 16, csütörtökön: 8.30-tól 12 óráig). A bánatpénzt helyiségen-

ként kell letenni. Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban
elõírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követõen az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. a pályá-
zókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb
ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt ver-
senytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, rész-
ben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a bizottság dönté-
sérõl történõ írásbeli értesítés kézhezvételét követõ 8 napon belül az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntés-
rõl szóló értesítés kézhez vételét követõ 30 napon belül a bérleti szerzõ-
dést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat kiírója okafogyott-
nak tekinti és a pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az elõzõ évi infláció
KSH által közzétett mértékével emeli.
A helyiség megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3463). A pályázatokkal kap-
csolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege
megjelenik az Óbuda Újságban, fel-
kerül továbbá 2015. augusztus 1-jétõl
a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ
internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Budapest, Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Óriási fehér füst szállt fel a Remetehegy irányából a közelmúltban. A Fõvárosi Kataszt-
rófavédelem tájékoztatása szerint a Perényi útnál 500 négyzetméteren lángolt az avar.
A tûzoltók eloltották a tüzet

M entõautó és egy
kocsi ütközött a

Flórián téren július 21-
én kora délután. A men-
tõ megkülönböztetõ jel-
zést használt. A mentõ-
ápoló a hasán, a másik
autó vezetõje a fején sé-

rült meg, nem életveszé-
lyesen. Kettejüket és a
mentõautó sofõrjét kór-
házba vitték, az utóbbit
csak megfigyelésre. A
mentõautó nem szállított
beteget. A környéken
torlódás alakult ki.

Avar égett nagy füsttel Mentõ „találkozása” autóval

Kézre került a parkolói tolvaj
Egy mit sem sejtõ vásárló éppen az autója csomagtartó-
jába pakolt egy üzletközpont parkolójában, amikor L. Ot-
tó a helyzetet kihasználva igyekezett ellopni az ülésen
hagyott táskát. Egy figyelmes szemtanú azonban meg-
zavarta az elkövetõt, és a nyomába eredt. A gyanúsítot-
tat végül rendõri segítséggel sikerült elfogni. Már az eljá-
rás kezdetén kiderült, hogy további két, hasonló mód-
szerrel elkövetett bûncselekménnyel gyanúsítható. A bí-
róság elrendelte a gyanúsított elõzetes letartóztatását.

Útépítésekrõl lopott
Elfogatóparancs volt érvényben H. János 39 éves bu-
dapesti lakos ellen, aki társával egy teherautó platójá-
ról szerszámokat lopott június 27-én délelõtt.
A III. kerületi Rendõrkapitányság nyomozói lopás bûntet-
te elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak
eljárást. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a
férfi ismeretlen társával egy Bécsi úti parkolóban álló te-
hergépjármû ponyvarészét felnyitották, és a platóról el-
loptak egy bontókalapácsot és egy aszfaltfúró motort,
állvánnyal együtt. A bûncselekménnyel okozott kár érté-
ke meghaladja a 1,5 millió forintot. A rendõrök H. Jánost
július 7-én a XIV. kerületben elfogták, majd elõállították a
III. kerületi Rendõrkapitányságon.

Lekapcsolták a táskást
Kamera rögzítette, amint egy nõ egy Bécsi úti üzletben
meglopta az egyik vásárlót még július elején. A 34 éves
szlovák állampolgárságú nõ a boltban odament áldoza-
ta csomagjaihoz, és amíg õ válogatott az áruk között, fel-
tûnés nélkül elemelte a táskáját. Mindezt a biztonsági
õrök észlelték és a tolvajt visszatartották a járõrök kiér-
kezéséig. A ruházatátvizsgálás során megtalálták nála
az ellopott autóstáskát, amelyben a sértett személyes
iratai, bankkártyái mellett készpénz és valuta is volt.

Gázkészülékek mûszaki
vizsgálatára hivatkozva
csalók kerestek meg
több kerületi lakost. A
berendezések azonnali
cseréje nem feltétlenül
szükséges, olvassák el a
FÕGÁZ tájékoztatását!
Kerületi lakosok jelezték az önkormány-
zatnak, hogy a FÕGÁZ nevében, hivatkoz-
va a Gáz Mûszaki Biztonsági Szabályzatra
(GMBSZ) gázmûszaki vizsgálatot végez-
nek náluk. Ennek során szinte minden eset-
ben elõírják a gázkészülékek csatlakozó
vezetékeinek cseréjét, valamint mûanyag
nyílászáróknál a résszellõzõ beépítését. A
trükkös csalók állítása szerint, amíg ezt
meg nem rendelik tõlük, illetve ki nem fi-
zetik a lakók, a szolgáltatást is szünetelte-
tik. Az ügyben megkerestük a helyi elosztó
társaságot, a FÕGÁZ Földgázelosztási
Kft.-t, mely az alábbi tájékoztatást adta.

A legfontosabb tudnivalók:
• Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasz-
nálók esetében a mûszaki-biztonsági felül-
vizsgálatot a területileg illetékes földgáz el-
osztói engedélyes költségén kell elvégezni.
• Ennek feltétele, hogy a felhasználó
megrendelje az elosztónál a felülvizsgá-
latot (erre a honlapunkon külön felületen
lehetõséget biztosítunk).
• Társasházakra és egyedi felhasználási
helyekre vonatkozóan némileg eltérõ sza-
bályok vannak mind a megrendelésre,

mind a felülvizsgálat el-
végzésére, illetve a hibák
kijavítására vonatkozóan.
• Egyedi, gázmérõvel ren-
delkezõ felhasználási he-
lyek esetében ha a megren-
delést 2014. december 31-
ig megtették társaságunk

felé, akkor a felülvizsgálatot alvállalkozók
bevonásával 2015. december 31-ig elvé-
gezzük. Egyéb megrendelés esetén a kö-
vetkezõ hitelesítési mérõcserével egyidejû-
leg végezzük el a felülvizsgálatot.
• Mérõ nélküli lakások esetében a lakások
felülvizsgálatának megrendelését a tár-
sasházi csatlakozóvezeték felülvizsgála-
tával egyidejûleg kell megrendelni.
• Társasházi megrendelés esetén a felül-
vizsgálatot egy éven belül elvégezzük
saját állománnyal.
• A honlapunkon is elérhetõ Üzletszabály-
zatunk részletesen tartalmazza a felülvizs-
gálattal kapcsolatos szabályokat.
Amennyiben úgy érzik, hogy csalók hivat-
koznak társaságunkra felülvizsgálattal kap-
csolatban, akkor haladéktalanul jelezzék
társaságunk felé. Tájékoztatjuk, hogy a tár-
saságunk által megbízott minden alvállal-
kozó rendelkezik az általunk kiadott meg-
bízólevéllel és fényképes igazolvánnyal,
amit jól látható helyen kell viselniük. A fe-
lülvizsgálatot végzõ szerelõ jogosultságát
az éjjel-nappal hívható 477-1310-es tele-
fonszámon ellenõrizhetik a felhasználók.

Illetéktelenek próbálnak vezetékcserére kötelezni
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A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint,
pénztári órák hétfõnként: 15-tõl 17.30, szerdán-
ként: 8.30-tól 12 és 13-tól 16, csütörtökönként:
8.30-tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázat részét
kell képezze a pályázó által benyújtott mûszaki
dokumentáció, mely legalább mûszaki leírást és
árazott, tételes költségvetést, alaprajzi változta-
tás igénye esetén ezen túl a meglévõ és a terve-
zett alaprajzot kell tartalmazzon.
A pályázónak nyilatkoznia kell abban a tekintet-
ben, hogy tudomásul veszi, miszerint az ingatlan
bérbe adására a nyertes pályázó számára elõírt fel-
újítási kötelezettséggel kerül sor. A rendeltetéssze-
rû használatot lehetõvé tevõ, elvégzendõ felújítási
munkák mûszaki tartalmát és költségvonzatát a
pályázati felhívás mellékletét képezõ, Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Mûszaki Osztálya által készített
helyszíni felmérési jegyzõkönyv tartalmazza (le-
tölthetõ szintén a fenti honlapokról), a pályázat
nyertese (leendõ bérlõ) köteles ezen munkálatokat
teljes körûen, I. osztályú minõségben, saját költsé-
gén az adott helyiség birtokbavételét követõ 60
napon belül elvégezni. Leendõ bérlõ jogosult -
legfeljebb a pályázatban meghatározott összegha-
tár erejéig - költségeinek részleges, bérbeszámítás
útján történõ megtérítéséhez, a mindenkori havi
bérleti díj 50%-ának mértékéig. A bérleti díjfizeté-
si kötelezettség a felújítási munkálatok mûszaki át-
adás-átvételi idõpontjától áll fenn.
A bérbeszámításra bérbeadó és leendõ bérlõ kö-
zött kötendõ külön megállapodás keretében ke-
rül sor, mely tartalmazni fogja, hogy a bérbeszá-
mítás fenti összegben történõ érvényesítése az
elfogadott mûszaki tartalom teljes körû, I. osztá-
lyú minõségben történt megvalósulása esetén
lehetséges, mely körülményt a mûszaki átadás-
átvételi eljárás során jegyzõkönyvileg is rögzíte-
ni kell.
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyi-

ségben folytatni kívánt tevékenység pontos
megnevezését valamint csatolnia kell a pályáza-
ti formanyomtatványon megjelölt okiratokat és
igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként
elõírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyit-
va álló határidõt (minden hónap utolsó munka-
napjának 12 órája) követõ 60 napig köteles tar-
tani. 
A pályázatok benyújtására folyamatosan van le-
hetõség, azok bontására minden hónap utolsó
munkanapján 12 órakor került sor az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében,
melynek kiértékelésérõl a pénzügyi, tulajdonosi
és vagyonnyilatkozat kezelõ bizottság (a továb-
biakban: bizottság) az azt követõ ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe
venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget
annak a vállalkozásnak/személynek, amely-
nek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó
vagy adók módjára behajtandó köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében
bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy
a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben - a
bérbeadó felmondása következtében szûnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállal-
nia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által
megajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûátalány-
nak) megfelelõ összegû óvadék megfizetését bér-
beadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz
összegét az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos-
és mellékvízmérõk kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj
alapján történik a döntés. A pályázaton azon aján-

lattevõk vehet-
nek részt, akik a
bérleti jog bizto-
sítására a bá-
natpénzt befi-
zetik. A bánat-
pénzt az Óbu-
dai Vagyonke-
zelõ Zrt. pénz-
tárában (1033
Budapest, Mo-
zaik utca 7.)
készpénzben le-
het letétbe he-
lyezni (pénztári
órák hétfõn: 15-
tól 17.30, szer-

dán: 8.30-tól 12 és 13-tól 16, csütörtökön: 8.30-tól
12 óráig). A bánatpénzt helyiségenként kell leten-
ni. Az eredményhirdetést követõ nyolc napon be-
lül a nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt
visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz ele-
get a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltétel-
nek. 
A pályázatok értékelését követõen az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. a pályázókat írásban értesíti. A pá-
lyázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb
ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve,
hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy
egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes ösz-
szegét a bizottság döntésérõl történõ írásbeli érte-
sítés kézhezvételét követõ 8 napon belül az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy
amennyiben a döntésrõl szóló értesítés kézhez vé-
telét követõ 30 napon belül a bérleti szerzõdést
nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat
kiírója okafogyottnak tekinti és a pályázó a befize-
tett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli.
A helyiség megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-
3463).Apályázatokkal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és cí-
men.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. augusz-
tus 1-jétõl a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapokra, valamint a következõ internetes hirdetési
fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

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

üres helyiség, a nyertes pályázó számára felújítási kötelezettséggel történõ bérbeadására
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Az óbudai Szent Péter és
Szent Pál õsi egyházának
méltó megünneplése után,
amikor 1000 éves történel-
münk értékeire emlékez-
tünk, újabb templomi ün-
nepségre hívjuk az Óbuda
Újság olvasóit: Óbuda-
Hegyvidékre.

AVörösvári út 110.
alatt megbúvó temp-

lom, valóban rejtõzõ temp-
lom. Sokan észre sem ve-
szik, hiszen a 1980-as
években építették, amikor
ugyancsak félni kellett
azoknak, akik Istenrõl for-
mált álmaikat akarták
megvalósítani. A templom
tornyában „lakó” 3 harang
is „csak” a környék család-
jainak, munkásemberei-
nek, idõseinek „verte”
szorgalmasan a delet és az
estét. Valóban nagyon sze-
rény ez az Istenháza. 

Ebbõl a templomból, a
„város peremérõl” küldjük
meghívónkat: augusztus
15-én 18 órakor egy sze-

gény, de mégis gazdag,
küszködõ, de mégis bol-
dog közösség ünneplésére
várjuk az olvasót.

Az ünnepre egy fehér
barátot, egy pálos szerze-
test hívtunk meg: P. Atti-
lát. Megörökölvén a régi
pálosok tudományossá-
gát, a Szikla-templom
„mélyébõl” hozza el az
ünnep üzenetét, a menny-
ben megkoronázott Szûz
Mária õsi szeretetét.

P. Attila a szentmise
elõtt átadja a most alapí-

tott Szentháromság-díj
gyönyörû bronz plakett-
jét, melyet R. Törley Má-
ria álmodott és formált
meg, Naszádos Józsefnek
és feleségének, akik évti-
zedeken át voltak hûséges
„építõi” templomunknak,
közösségünknek. Mind-
ketten túl a 90-en, megér-
demlik ezt a „kitüntetést”.

Majd orgonát szentel a
fehér barát: régi, 30 éven

át „elhasználódott”, meg-
kopott, hangjában is szín-
telenné vált hangszert újí-
tottunk fel, hogy modern
technikájával, a technika
világába álmodott „virtuá-
lis” hangjaival még to-
vább dicsérje Istent. Ének-
karunk ünnepi mûsorral
készül erre az estére.

Ezután kezdõdik szent-
mise, melynek Istenrõl
szóló beszédében, P. Attila
meghív bennünket egy
igazi, pálos zarándoklatra:
a Börzsöny vadregényes
tájain Nagybörzsönybe és
Kemencére, végállomás-
ként Márianosztrára vezet
bennünket. Már hetek óta
gyûjtjük a résztvevõket,
van igénye Óbuda hívõ
népének, a Regnum Ma-
rianum közösségnek, a
Kunigunda útjai Máltában
élõ szegényeknek útra
kelni augusztus 22-én,
egy egész napos zarán-

doklaton megerõsítvén hi-
tüket, emberségüket. 

De nem lenne ez az ün-
nep: ünnep a katolikus
ember számára, ha nem
köszöntené Máriát, az Is-
tenanyát. Egy fiatal terve-
zõ álmát formálta meg a
mûvész. A sima, fehér fal
elé állított Mária-szobor
(Káldor Aurél alkotása)
köré arany köröket vont
azért, hogy lássuk, hogy
szeressük, hogy köszönt-
sük (ne imádjuk) Jézus
Anyját, Máriát.

Hogy kik jönnek el? Mi
nem tudunk mást adni
ezen az estén sem, csak
templomunk világát, kö-
zösségünk hitét és szerete-
tét. De ebbe a „közegbe”
szeretettel várjuk az olva-
sót, Óbuda régi és új kin-
cseit keresõ és megtaláló
embert! Önre is számítunk
kedves óbudai polgár! 

(A meghívót lejegyezte
Bajzáth Ferenc atya, aki
ezen a napon ünnepli itt-
létének 1 éves évforduló-
ját - szerény szolgálatá-
nak hálaadó ünnepét.) 

Meghívó a „város peremérõl”

Szentháromság-díjas házaspár

Templomi hírek 
• Készül a templomkerítés - Jankovics Gellért munkája.
A templomkert füvesítésén dolgozunk, reméljük, szep-
temberre az is befejezõdik. Így hamarosan elkészül kö-
zösségünk kicsiny találkozó helye, teret adva gyerekek-
nek, felnõtteknek: imádságra, játékra, beszélgetésre.
• Készül a Mária-szobor köré fonódó mûvészi díszí-
tés. A munkák alatti rendetlenségért elnézést kérünk.
• Megkaptuk a visszajelzést az orgonakészítõtõl:
augusztus 15-ig felépíti új orgonánkat.
• Hitoktatóinkkal megkezdtük a felkészítést a követ-
kezõ évre. Kilencen voltunk együtt a hittanteremben,
hogy megbeszéljük tennivalóinkat a szeptemberben
kezdõdõ új munkaévben. Ismét köszönetet mondunk
Kovács Gáborné Ott Magdolna hitoktatónknak 26
éven át végzett áldozatos, koordinátori munkájáért!
• Bús Balázs polgármesternél történt látogatás után a
következõ esztendõben arra figyelünk, amit célként
tûzött ki maga elé az önkormányzat: együtt próbáljuk
megvalósítani kerületünk nagy, kulturális tervét, a kö-
zösségek építését. Három közösséget szeretnénk
„felépíteni”: a Szent Ágoston Kört, a Szentjánosbogár
gyermekfoglalkoztatót és továbbépíteni közösségün-
ket a Szûz Mária Társulat nõvéreivel. Kérjük-várjuk
ebben részvételüket, ha szükséges, segítségüket!
• Továbbra is az évközi rendre számíthatnak híve-
ink: hétfõn, kedden 18 órakor igeliturgiát tartunk; a
hét többi napján szentmisét mutatunk be ugyaneb-
ben az idõben.
• Elsõszombaton, augusztus 1-jén 15 órakor a
csúcshegyi kápolnában szentmisét mutatunk be.
• Az augusztus 22-ei, Márianosztrai 1Úton zarán-
doklatra még fogadunk jelentkezõket.

Szemöldök összehú-
zás, értetlen fejcsó-

válás, rendreutasítás he-
lyett az Óbudai Metodis-
ta Gyülekezet - nem csak
fiatal - tagjai évek óta
rendszeresen imádkoz-
nak a gyermekek és fiata-
lok lelki egészségéért. Az
imádság mellett aktív
szerepet is szívesen vál-
lalnak azért, hogy az if-
jabb generáció számára
is érthetõ és vonzó le-
gyen a kereszténység ré-
ges-régi, de máig érvé-
nyes üzenete.

Nyár elején nyüzsgõ
turistaszállóvá változott a
Kiscelli utcai Egyházköz-
pont épülete, ahol hetek

óta felszabadult, tizen-
évesek táboroznak. Júni-
us elején konfirmációra
készülõ fiatalok érkeztek
Óbudára az ország min-
den területérõl. A „kon-
fitábor” a házigazdáknak
is hitmélyítõ élményt je-
lentett, az egész közösség
felfrissült. A kamaszokra
jellemzõ tiszta, egyenes
kérdések és provokatív
válaszok megmozgatták
az érett hívõk lelkét is. A
fiatalok mély igazságér-
zete, szociális érzékeny-
sége, felelõsségtudata és
felszabadult humora óriá-
si érték. A metodista gyü-
lekezetekben õk nem csu-
pán az utánpótlást, a jö-

võt jelentik; már most he-
lyük, szerepük van, meg-
határozó tagjai a közössé-
geknek. Sokan közülük
példamutató módon cél-
tudatosak, állhatatosak;
õszinte, lelkes hitükkel,
áldozat- és szolgálatkész-
ségükkel gyakran felül-
múlják a fásult, megfá-
radt felnõtteket.

Hála Istennek a meto-
dista lelkészek egysége-
sen gondolkodnak a fiata-
lokról, és jól látják a han-
goskodó, „pimasz álarc”
mögé rejtett értékes em-
bert. Az elfogadó, sze-
retetteli légkörben kölcsö-
nös tisztelet és bizalom
alakul ki - mindannyiunk
épülésére, örömére.

Pásztor Zsófia
metodista lelkész

Ezek a mai fiatalok…

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 ked-
vezmények. 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
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-0601

� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� 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 áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni

vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.

� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812

� 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

� Vízvezeték-fûtésszerelés. Ingyenes kiszál-
lás, helyszíni felméréssel Hencz Péter. Tel.:
06(70)397-3869

� Vásárolok mindennemû régiséget, órá-
kat, érméket, porcelánokat, könyveket, bizsu-
kat, festményeket, bútorokat, ezüst nemûket,
hanglemezeket, teljes hagyatékok kiürítéssel.
Díjtalan kiszállással. Molnár Enikõ. Tel.:
06(20)365-1042

� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-3057

� Álom Meditáció. Tanuld meg álmaidat tu-
datosan értelmezni, felhasználni. www.face-
book.com/AlomMeditacio 06(20)313-5355

� Nyolcféle masszázs képzett masszõröktõl
a Lajos utcában. Akciók, bérletek. Ugyanitt
helyiség is kiadó. Idõpont-egyeztetés:
06(30)781-4828

� 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
� Talp-, testmasszázs okleveles reflexológus,
gyógymasszõrnél. Nyugdíjasoknak, diákok 20%
kedvezmény. Tel.: 06(30)290-265; 316-3423
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes be-
mutató órák! Természetes fiatalító megoldás.
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.:
06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu
� Idõsebbek is elkezdhetik, ha szeretnének
kevesebb gyógyszert szedni. Személyre sza-
bott mozgás a gerinc rugalmasságáért. Akár
Önnél is. Sprok Andrea. Tel.: 06(70)978-0022

� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Matematika, fizika, kémia tanítás Önnél,
általános-középiskolásoknak. Ingyenes pró-
baóra! Tel.: 06(70)647-2243
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478

� 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, órá-
kat, porcelánokat, bizsukat, könyveket, zongo-
rát, írógépet, varrógépet, szõrmét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással. Tel.:. 06(30)308-9148

� Autóját megvásárolom! Lehet az régi
vagy akár roncs. Forgalomból ingyenesen ki-
vonom. Kiszállási díj nélkül a hét minden
napján! 06(70)622-0123
� 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,
legmagasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat,
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket,
teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díj-
talan! Üzletünk: II. Fõ u. 67. 06(1)789-1693,
06(30)382-7020
� Borostyán ékszerek felvásárlása. V. ker
Kígyó utca 4-6. Nyitva H-P: 10-15 óráig.
Tel.: +36(20)590-5284, +36-1-792-16-92
� 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

� Duna House ingatlanértékesítõ hálózat
III. kerületi csapatába értékesítõ kollégát kere-
sünk. 06(70)238-2883, jablonszky.bea@dh.hu
� Otthoni Pénzkereset! Reklámtárgyak ösz-
szeállítása stb. Érd.: 06-90-60-3607 (http://
audiopress-hungary.webnode.hu 635 Ft/min,
06-209104517)

� II. Árpád fejedem útján (Komjádi mel-
lett) 70 m2-es üzlethelyiség 19,9 MFt-ért el-
adó. Tel.: 06(20)498-4847
� Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat
keres ügyfeleinek. Újságban/neten is hirdetjük,
jutalék 3%. Ajánljon ismerõsének-jutalékot
kap. Laurus.ingatlan.com, 06(20)960-0600
� Tahiban eladó 1500 nm-es telek, három-
szobás házzal, garázzsal. 12 MFt. Tel.:
06(20)331-7727

�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

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

� 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

� Társasházak közös képviselete, kettõs
aláírással, személyre szabott ügyfélfogadás-
sal. Tel.: 06(30)268-2265; alecomteam@t-
online.hu

� „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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� Téglaépítésû, 34 nm-es, II. emeleti, összkom-

fortos, Váradi utcai lakás (fûtés: konvektor) el-

adó. Irányár 11,5 millió forint. Tel.: 06(20)390-

4087; 06(20)573-9326

� 19-20. századi magyar és régi külföldi fest-

mények, mûtárgyak vétele készpénzért. Díjmen-

tes értékbecslés. Tel: 06(30)949-2900. E-mail:

nemes.gyula@nemesgaleria.hu  Nemes Galéria:

1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

� Nyaralás a hegyekben! Mátrában, magaslati
erdõszélen, kis ház kiadó. Csend, jó levegõ, pi-

henés, kirándulás, 4-6 fõ részére: 40.000 Ft/hét.

Tel.: 06(20)984-2485; 06-26-340-752

� Életjáradéki szerzõdést kötnék idõs sze-
méllyel kölcsönös szimpátia esetén. Tel.:

06(20)449-9644

Életjáradék

Üdülés

Festmény

Leendõ munkatárs fõ feladatai:
• a közüzemi szolgáltatók fogyasztás-
mérõinek meghatározott ütemezés
szerinti leolvasása, a fogyasztási ada-
tok rögzítése, fotók készítése, ügyfe-
lek értesítése, idõpontok egyeztetése
Elvárások:
• minimum 8 általános
• fizikai alkalmasság, terhelhetõség
• pontos, precíz, önálló munkavégzés
• Androidos mobiltelefon használatá-

nak alapfokú ismerete
• ügyfélközpontúság, jó szervezõkész-

ség, problémamegoldó képesség
• fejlett szóbeli kommunikációs kész-
ség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• saját tulajdonú segédmotor/motor-

kerékpár/gépkocsi
• otthoni számítógép szélessávú inter-

net-kapcsolattal
Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetõség
• alapfizetés+teljesítményarányos jö-

vedelem
• gépkocsi költségtérítés
• részmunkaidõben is végezhetõ
Jelentkezés:
Magyar nyelvû fényképes szakmai ön-
életrajzát küldje a macsai-nora@dbrt.hu
e-mail címre. További információ a 06-
1-481-9773-as telefonszámon kérhetõ.

A Díjbeszedõ Holding Zrt. fogyasztásmérõ leolvasó munkatársakat keres, el-
sõsorban a Szentendrén és környékén található fogyasztásmérõk leolvasására. 

Július 27-tõl a Kiscelli utca Bécsi út és
Zápor utca közötti szakaszát a Zápor

utca irányába egyirányúsították a budai fo-
nódó villamoshálózat építéséhez kapcso-
lódó közmûmunkák miatt. A Budapesti
Közlekedési Központ javasolja, aki a Bé-
csi út felé tart, az a Föld utcán át kerüljön.

A BKK honlapján, illetve a kozut.
bkkinfo.hu linken már valós idejû közúti
közlekedési információk is elérhetõk. A
fõvárosban közlekedõ autósok interaktív
online térkép segítségével tájékozódhat-
nak arról, hogy hol milyen fennakadá-
sokra kell számítaniuk. Az elõre terve-
zett forgalomkorlátozások már napokkal
az életbe lépésük elõtt elérhetõk az új
webes felületen.

Egyirányúsították a Zápor utca irányába a Kiscelli utca egy szakaszát 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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.

A helyiségekre külön-külön lehet ajánla-
tot tenni, melynek tartalmaznia kell a pá-
lyázó adatait, a megajánlott vételárat, a fi-
zetés módját és idejét, valamint a pályázó
nyilatkozatát a pályázati felhívásban
foglalt feltételek elfogadására. A pályázó
ajánlatához a pályázat benyújtásától szá-
mított 60 napig kötve van. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázati biztosítékot befizetik az ön-
kormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett 12001008-00140645-00100001
számú letéti számlájára. A pályázóknak
az ajánlatot és a pályázati biztosíték befi-
zetését igazoló bizonylatot zárt borítékban,
legkésõbb 2015. augusztus 31. (hétfõ) 12
óráig van lehetõségük benyújtani az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím:
1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen,
vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.

A pályázatok bontására 2015. augusz-
tus 31-én 12 órakor a Bp., III. kerület Mo-
zaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.
A pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményérõl.
A pályázat kiírója fenntartja azon jogát,
hogy a legmagasabb vételárat kínáló aján-
lattevõkkel a pályázatbontást követõen to-

vább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett in-
gatlanokra a nemzeti vagyonról szóló,
2011. évi CXCVI. törvény értelmében a
Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulaj-
donban lévõ vagyontárgyak önkormányza-
ti tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi
XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi
Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti
meg. A tulajdonviszonyok rendezése érde-
kében, az állam által az állampolgárok tu-
lajdonában 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
elidegenítésérõl szóló 18/2014. (VI.2.)
rendelet 3. paragrafusában meghatározot-
tak szerint szerzõdéskötési díjat kell fi-
zetnie. 

A pályázattal kapcsolatban további felvi-
lágosítást az értékesítési, helyiség- és te-
lekhasznosítási osztály 430-3464-es és a
430-3465-ös telefonszámain lehet kérni.

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

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonjogának értékesítésére

Óvodapedagógus felvétele 
Az Óbudai Mesevilág Óvoda álláshirdetése. Betöltendõ álláshely: 1 fõ német nemzeti-

ségi óvodapedagógus, határozatlan idõre. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság;

büntetlen elõélet; fõiskolai végzettség. Az óvoda integrált nevelésre kijelölt intézmény, az

álláshely betöltésénél elõnyt jelent gyógypedagógusi vagy fejlesztõpedagógusi további

végzettség, vagy integráló intézményben szerzett szakmai tapasztalat. A pályázatnak

tartalmaznia kell: részletes szakmai önéletrajzot; iskolai végzettséget és egyéb képesí-

téseket igazoló tanúsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítvány másolatát. A pályázat beadási határideje és helye: 2015. augusztus 3., az

óvodavezetõ részére, 1039 Bp., Bárczi Géza utca 1. számra címzett levélben vagy a

barczi-o@kszki.obuda.hu e-mail címre. Az álláshely betöltése: 2015. augusztus 17.
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Jelentõsen megszaporodott a vaddisznók (Sus scrofa) belterü-
leti jelenlétével kapcsolatos bejelentések száma az utóbbi ne-
gyedévben. 
A téli idõszakban a búgás (a disznófélék szaporodási ciklusa) miatt
párjukat keresõ állatok lakott területen történõ közlekedése, majd a
vemhesült nõivarú egyedek fialóhely keresése kapcsán megemel-
kedett a vaddisznók közterületen való megjelenése. Elõfordult,
hogy póráz nélküli kutyasétáltatás következményeként sérült meg
egy eb vaddisznóval való találkozáskor lakott területen belül.  
A vaddisznó nem támadja meg a pórázon kutyát sétáltató embert.
Ellenben a szabadon mozgó eb nyomkeresése, a gazdától való el-
távolodása során szembetalálhatja magát a malacait vezetõ anya-
állattal. Ebben az esetben az eb sérülése szinte biztos. 
Az alábbi pontok betartása csökkenti a városi vadak és az ember
közti konfrontáció mértékét.
1. A lakosok, ingatlantulajdonosok kötelessége az ingatlan vagy
telek határolókerítésének állapotfenntartása, illetve gyommentesí-
tése. Elhanyagolt, rossz mûszaki állapotú kerítés nem fogja meg-
akadályozni a disznók betörését. 
2. Kérjük, ne etessék a vadállatokat, sem konyhai, sem zöldhulla-
dékokkal, sem száraz pékáruval. Ne helyezzenek ki táplálékot te-
lekhatárra, vagy azon kívülre, mert ezzel gyakorlatilag az ingatlan
tulajdonosok szoktatják oda a disznókat.  Meg kell szüntetni az
ideiglenes és az állandó etetési tevékenységet.
3. A vaddisznók családokban élnek, nevelik utódaikat. A malacos
koca (anyaállat) vehemensen védi utódait, akár az élete árán is óv-
ja õket. Amennyiben ilyen állat jelenlétét észleljük, semmi esetre
se közelítsük meg sem az anyát, sem pedig malacait, és ne zavar-
juk meg utódai gondozásában, ellenkezõ esetben jó eséllyel elle-
nünk fordul. A vaddisznók párzási, búgási ideje általában novem-
ber és január közé esik. A vemhességi idõ kb. 16 hét, az alom 4-
10 malacból áll. Ellési idõszak: fõleg február-május.
4. A kertes ingatlanokon élõk, illetve családi házas övezetben lakók,
ahol közel van az erdõhatár a lakott részekhez, gyakran alakítanak ki
komposztáló dombokat, vagy helytelenül kerítésen kívül helyezik el
a lehullott gyümölcsöt, kerti hulladékot. Az ilyen lerakatok természe-
tes gyûjtõhelyei a földigilisztáknak, kisrágcsálóknak, amelyek a vad-

disznó részére
ízletes élelem-
forrást jelente-
nek. Mindkét
deponáló meg-
oldás erõsen
vonzza a vad-
disznókat. A
hulladék szak-
szerû kezelése
segít az állatok
távoltartásá-
ban. 
5. Amennyiben

indokolt, érdemes vadvédelmi kerítéssel határolni a tulajdonban lé-
võ ingatlant, zártkertet is. Az internetes világhálón több típusával is
találkozhatunk, közös tulajdonságuk, hogy a kerítés szövése tala-
jközelben jóval sûrûbb, csúszásmentes kialakítású, így amennyiben
telepítése is szakszerû, meggátolja a vaddisznó bebújását. 
6. Közterületen a kutyákat vezessék pórázon. Ez nemcsak a vad-
disznóval, rókával való találkozáskor fontos, hanem a közösségi
életben való részvételkor is. Tiszteljük meg embertársainkat az-
zal, hogy amennyiben állatunkkal/állatainkkal együtt használjuk a
közterületeket, pórázon tartva vegyük figyelembe mások igényeit
is, kutyától való esetleges félelmét, vagy korábbi, õt ért kutyatá-
madás miatt kialakult távolságtartását a kutyáktól. 
A kerületünket határoló erdõket a Pilisi Parkerdõ Zrt. gondozza.
Az erdõgazdaság a természetes sze-
lekción túl kilövéssel szabályozza az
állományméretet, etetõket-itatókat
alakít ki az állatok részére az erdõ mé-
lyebb pontjain, valamint folyamato-
san üzemelteti a vadbefogókat.
Kérjük, megfelelõ magatartással min-
den lakos segítse környezetünk védel-
mét, és vegyen részt a probléma keze-
lésében, megoldásában!

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Vaddisznók belterületen 

Egyre nagyobb tömegben
jelennek meg az erdõben a
gombák, ezért a Pilisi
Parkerdõ Zrt. fontosnak
tartja, hogy felelevenítse
a gombaszedéssel kapcso-
latos legfontosabb tudni-
valókat.

A sokak által kedvelt
erdei gombák gyûj-

tését csak azoknak ajánl-
ják, akik megfelelõ gom-
baismerettel rendelkez-
nek, a tájékozatlan gom-
baszedés ugyanis ember-
re, védett gombafajokra
és az erdõ egészségére is
veszélyes. Fontos, hogy
csak olyan gombát szed-
jenek le, amit ismernek
(vannak védett és mérge-
zõ gombafajok is), és
hogy a leszedett gombá-
kat gombaszakértõvel
bevizsgáltassák. A közel

2000 gomba-
faj közül
csak néhány
100-zal talál-
koznak rend-
szeresen a
természetjá-
rók, 58 pedig
védelem alá
tartozik. A
Pilisben és a
Vi seg rád i -
hegységben
leggyakoribb fajok az
õzláb-, a róka-, a ga-
lamb-, a császár- és a ti-
nóru gombák.

Személyes felhaszná-
lásra - mint minden álla-
mi erdõterületen - a Pilisi
Parkerdõ Zrt. területén is
fejenként napi 2 kilo-
gramm gombát szabadon
lehet gyûjteni. Ha valaki
egy alkalommal több
mint 2 kilogramm gom-

bát kíván szedni, vagy
kereskedelmi céllal gyûjt,
a területileg illetékes er-
dészet írásos engedélyét
kell kérnie. (Amennyi-
ben védett területen gyûj-
tene, a természetvédelmi
hatóság engedélye is
szükséges.) Egy idényre
szól, de a kiadható enge-
délyek száma természet-
és erdõvédelmi okból
korlátozott.

A könnyû budai túra
során a kirándulók

megtekinthetik az Árpád-
kilátót és pihenõhelyet. A
túra kezdõ állomása és
végpontja közösségi köz-
lekedéssel megközelíthe-
tõ. Biztonságuk érdeké-
ben ne térjenek le a turis-
tautakról! Útvonal: Szép-
juhászné - Nagy-Hárs-
hegy - Kis-Hárs-hegy (�
jelzés vezet a tetõre) - Hû-
vösvölgy (sárga sáv jelzé-
sen) - Glück Frigyes út:

Határ-nyereg - Oroszlán-
szikla - Árpád-kilátó - Fe-
nyõgyöngye (országos
kék sáv jelzésen). Látni-
valók: Budaszentlõrinci
pálos kolostorrom; Kaán
Károly-kilátó; Makovecz
Imre-kilátó; Árpád-kilátó.
Táv: 9,1 km. Idõtartam:
kb. 3 óra. Szintkülönbség:
kb. 700 méter, enyhe
emelkedõk és lejtõk. Ne-
hézség: könnyû, közepe-
sen nehéz, meredekebb
szakaszokkal

Itt a gombagyûjés ideje!Parkerdei kilátók 

obuda_2015_14.qxd  2015.07.30.  12:07  Page 25



2015. 14. számPályázat26

• 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.

obuda_2015_14.qxd  2015.07.30.  12:07  Page 26



2015. 14. szám 27Sport – Hirdetés

2014. december 16-a
újabb mérföldkõ a III. ke-
rületi TVE életében. Az er-
re a napra összehívott
rendkívüli közgyûlésen új
vezetõséget választottak.
A bizalmat élvezõ csapat
Csákvári László elnök ve-
zetésével azonnal munká-
hoz látott és a felvázolt
tervek máris kezdenek
testet ölteni.

A III. kerületi TVE
legendás múltra te-

kinthet vissza. Az or-
szág harmadik legrégeb-
bi, 1887-ben alapított
klubját a tehetséges lab-
darúgók kincsesbányá-
jának tartották, számos
híressé vált játékos lab-
darúgó pályafutása in-
dult a Hévízi útról. 

Óbudai 
kötõdésû elnök

Az új elnököt erõs szá-
lak kötik Óbudához. So-
káig élt a kerületben, ki-
lencéves korától tizenkét
éven át játszott a TVE
(akkor TTVE) utánpótlás
csapataiban és a felnõtt
gárdában. Más klubokban
is szerepelt, mindig a
megbízhatóság és a küz-

deni tudás jellemezte játé-
kát. Kisebbik fia ugyan-
csak itt pallérozódik, az
idõsebb a Ferencvárosban
nevelkedett, a felnõtt csa-
patba is bekerült. A klub-
hoz való erõs kötõdése,
játékos múltja és széles
kapcsolat rendszere kitû-
nõ ajánlólevél az elnöki
posztra. Az ötvenötéves
új irányító társadalmi
munkában látja el az el-
nöki feladatokat; azt vall-
ja, játékosként sokat kö-

szönhet az egye-
sületnek, most
rajta a sor, hogy
törlesszen vala-
mit.  

A klub vezetõ-
ségének névsora:
Csákvári László
elnök, Kisteleki
István elnöki ta-
nácsadó, dr. Cse-
peli Zsuzsanna,
Kruppa Péter,
Mikusi Róbert,
Zábó Attila el-
nökségi tagok,
Jakab Zoltán

ügyvezetõ-igazgató, Már-
ton Zoltán létesítmény-
vezetõ. 

Ígéretes 
jövõkép

Csákvári László nagy
ambícióval kezdte elnö-
ki tevékenységét és bí-
zik küldetése sikerében.
- Megválasztásunk után
az elnökség tagjaival és
a támogató szponzorok-
kal közösen terveztük
meg feladatainkat. Az

utóbbi éveknél ígérete-
sebb jövõképet képzel-
tünk el: szeretnénk meg-
valósítani az egyesüle-
ten belüli családias han-
gulatot, megkíséreljük
visszacsalogatni a lelá-
tóra a Kerület érzelmû
szurkolókat, és mindent
lehetõséget kihaszná-
lunk annak érdekében,
hogy a Kerület ismét
visszaszerezze régi hír-
nevét, hagyományaihoz
méltó, eredményes
utánpótlásnevelõ mû-
hellyé váljék. Elképze-
léseinkhez természete-
sen szükség van a tárgyi
feltételek javítására,
melynek megvalósításá-
hoz Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata és
a szponzorok nyújtanak
támogatást. Úgy érzem,
terveink reálisak, vezetõ
társaimmal nem építünk

légvárakat, a realitás ta-
laján maradva lépésrõl
lépésre közelítünk célja-
ink megvalósítása felé.
Akkor lehetünk elége-
dettek, ha sikerül meg-
teremteni azokat a felté-
teleket, melyek lehetõvé
teszik a modern labda-
rúgás követelményeihez
igazodó színvonalas
szakmai munkát.

A III. kerületi TVE
életében új szakasz kez-
detét jelentheti majd a
2015-ös év. A vezetõség
megtette az elsõ lépése-
ket, az edzõkön és a já-
tékosokon múlik, sike-
rül-e a „régi szép idõk”
szellemét és sikereit
visszahozni, olyan kö-
zösséget építeni, ahol a
szülõk jó helyen, biz-
tonságban érezhetik
gyerekeiket.

Kép és szöveg: lovas

Változások a TVE vezetésében

Új úton a régi sikerek felé

A z augusz-
tusi Eu-

rópa-ligára és
a szeptember-
ben kezdõdõ
Európa -ba j -
nokságra ké-
szülõdõ válo-
gatottba 5+1
fõvel képvisel-
teti magát a
Vasas Óbuda
nõi röplabda-
csapata. Az öt
játékos: Tálas
Zsuzsanna (feladó),
Szombathelyi Szandra,
Miklai Zsanett (ütõk),
Vacsi Evelin (center) és
Lévai Vivien (liberó)
mellett a +1-et Jókay
Zoltán jelenti, aki má-
sodedzõként segíti Jan
De Brandt szövetségi
kapitány munkáját. A
válogatott két héten át
Békéscsabán edzõtábo-
rozik, hogy minél sike-
resebben készüljön fel a
Grúzia elleni két Euró-
pa-liga mérkõzésre.
Azután jöhet az Eb! Re-

mélhetõleg sikeres ma-
gyar szerepléssel, mely-
bõl az óbudai lányok is
kiveszik részüket.

Kép és szöveg: LA

5+1 röplabdás 
a válogatottban

A Budai Akrobatikus Sport Egyesület ötödik alkalommal rendezte országos akrobati-
kus tornaversenyét a Kerék utcai általános iskolában. Az ország különbözõ pontjairól
több száz versenyzõ érkezett az eseményre

Akrobatikus  tornaverseny

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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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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A z idõsek klubjaiban
a változatos prog-

ramokon lehetõség nyí-
lik az egészséges test-
mozgásra, a kulturális
igények kielégítésére, az
egészség prevencióra, a
szórakozásra, a tanulás-
ra, a lelki fejlõdésre, az
egyéni képességek ki-
bontakoztatására.

A Meggyfa utcai idõ-
sek klubjában a mozgás
lehetõségekrõl és a
klubtagok aktivitásáról
kérdeztük Papp Dalma
klubvezetõt.

- A klubban többféle
mozgásforma szerepel a
heti programban. Mi-
lyen szempontok szerint
készítik a heti beosztást?

- A kerületi nyugdíjas-
klubok tevékenységét
irányító Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény az
egészséges életmódnak
megfelelõ komplex prog-
ramot nyújt. Sokféle le-
hetõséget kínál a klub-
tagok számára fizikai,
szellemi, mentális egész-
ségük megtartása, fej-
lesztése érdekében: kü-
lönbözõ erõsségû, válto-
zatos testmozgást, kul-
turális igények kielégí-
tését, az egészségügyi
állapot rendszeres moni-
torozását, prevenciót,
közösségi élményeket,

az egyéni képességek
kibontakoztatását. Cé-
lunk, hogy a hozzánk
betérõ nyugdíjas hobbit
találjon, szunnyadó ké-
pességét, vagy ifjúkori ál-
mát megélhesse, hasznos
idõtöltésben vegyen részt. 

Gazdag 
választék

Elsõdleges felada-
tunknak a közösségépí-
tést tekintjük, ami közös
mozgásprogramjainkon,
az éves sportnapunkon,
asztaltenisz-bajnoksá-
gokon és az Óbudai
Sport és Szabadidõ Non-
profit Kft.-vel közösen
tartott vízi sportnapun-
kon is megvalósul.
Programjaink tervezésé-
nél fõ szempontunk,
hogy igyekszünk min-
den nyugdíjas korosz-
tály számára egészség-
ügyi állapotuknak meg-
felelõen kialakított moz-
gásformát kínálni. Az
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény a ke-
rületben lakó nyugdíja-
sok számára kilenc
klubban és a Derûs Al-
kony Gondozó Házban
biztosítja mindezt. 

A Meggyfa idõsek
klubjában a következõ
mozgásformák közül le-
het választani: állóké-

pesség fejlesztõ torna,
álló-ülõ torna, gerinc-
torna, meridián torna,
taichi, jóga, keleti tán-
cok, formációs táncok,
aquafitness, nordic
walking, zumba. Min-
den hónapban elme-
gyünk egy hosszabb, 9-
10 kilométeres túrára,
illetve rövidebb sétákra.
Remek asztaliteniszezõ-
ink vannak, a klubok
közötti éves versenye-
ken egyéni és csapat-
mérkõzéseken dobogós
helyünk van. 

- Mit jelent a sportot
szeretõ nyugdíjasoknak
a májusi közös sport-
nap?

- Mindig nagy izga-
lommal, sok gyakorlás-
sal készülünk rá. Külön-
bözõ ügyességi és gyor-
sasági feladatokban
mérjük össze erõinket a

többi klubbal. Három
csapattal indulunk min-
den évben, bár a sport-
napon nem az eredmény
a legfontosabb, büszkék
vagyunk, hogy klubunk
minden alkalommal jól
szerepel; 2014-ben pél-
dául a százfõt meghala-
dó mezõnyben mi nyer-
tük a csapatversenyt. A
sportnap különleges él-
ményekkel hat a részve-
võkre: megtöri a hétköz-
napok egyhangúságát,
alkalmat kínál a moz-
gásra, szurkolásra és a
többi klub tagjaival való
barátkozásra.

Telt házas 
foglalkozások
- Milyen a klubtagok

aktivitása?
- A Meggyfa utcai

klubban hagyomány a
mozgás szeretete. A régi
tagok közül, aki csak te-
heti, rendszeresen mo-
zog, az újak ezt a lelke-
sedést látva maguk is
aktívvá válnak. Jókedv,
jó társaság, kitûnõ köz-
ponti és klubprogramok
mellett lehetetlen tétlen-
nek maradni.

- Kik vezetik a foglal-
kozásokat?

- Az ÓSZSZI dolgo-
zói, gyógytornászai
mellett képzett edzõk és
korábban testnevelõ ta-
nárként dolgozó nyugdí-
jas klubtagjaink is tarta-
nak foglalkozásokat.
Valamennyien lelkesen

és hozzáértõen vezetik
az órákat, nekik köszön-
hetõ, hogy nincs lemor-
zsolódás, az edzések jó
hangulatban zajlanak.

Papp Dalma klubveze-
tõ és segítõi a heti prog-
ram összeállításánál
gondosan ügyelnek arra,
hogy a választékból min-
denki megtalálja azt,
amit legjobban szeret.
Talán a mozgást kedve-
lõk vannak a legkedve-
zõbb helyzetben, hiszen
tizenkét lehetõség közül
választhatnak. A nagyte-
remben tartott foglalko-
zásokon (fõleg a külön-
bözõ tornákon) szinte
minden hely foglalt és a
munkakedvre sem lehet
panasz. Májusban ren-
dezték a sokak által várt
nyugdíjas sportnapot,
ahol kellõen felkészült
„versenyzõk” képviselték
a Meggyfa utcai klubot. 

(Az intézmény szol-
gáltatásairól, a kilenc
idõsklub programjairól
a www.oszszi.hu honla-
pon tájékozódhatnak.)

Kép és szöveg: lovas

Mozgásban a nyugdíjasokÓbuda-Békásmegyer Önkormányzata fontosnak tartja az
idõs emberekrõl való gondoskodást. A fenntartásában
mûködõ Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (ÓSZSZI)
a házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás, étkeztetés, otthoni szakápolás és átmeneti
gondozóházi elhelyezés mellett nappali ellátást is nyújt
a nyugdíjas korú embereknek. Kilenc családias légkörû
helyszínen közösségben, örömteli módon tudják eltölte-
ni szabadidejüket az óbudai nyugdíjasok.

Figyelemre méltó nem-
zetközi sikert ért el a III.
kerületben mûködõ Har-
mony Style Dance Club
(HSDC) gyerek tánc csa-
pata. 

A horvátországi Po-
recben rendezett

ESDU világajnokságon
a nagy mezõny miatt
elõselejtezõt kellett
rendezni, ahol a neve-
zett csapatok által be-
mutatott gyakorlatokat
az A vagy B ligába so-

rolták. A HSDC tizenöt
tagú gyerek hip-hop
formációja a legjobbak
közé került, ahol hibát-
lanul bemutatott gya-
korlatukkal a cseheket
és osztrákokat meg-
elõzve világbajnoksá-
got nyertek. 

Az óbudai Dance-
Factory Tánc- és Sport-
centrumban jó körülmé-
nyek között tudott felké-
szülni a csapat. Nyáry
Andrea, Fazekas Róbert,
Kugler Zsolt, Maria-

nusics Márton, Tóth Vik-
tória edzõk kitûnõ mun-
kájának gyümölcse a je-
lentõs nemzetközi siker.
A csapat tagjai: Anhalt
Szofi, Demeter Nóra,
Diós Bernadett, Drobi-
lits Zsófi, Havasi Hanka,
Havasi Lara, Kiss Alexa,
Kövesi Júlia, Korompai
Adél, Láda-Hartyáni
Dorka, Nagyhegyi Vi-
rág, Szabó Dorka, Szo-
boszlay Fanni, Szobosz-
lay Janka, Tömör Vivien.

(lovas)

Világbajnok az óbudai Harmony Style Tánciskola
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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)

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.)

Oh Yeah Day 2015
Ingyenes koncertek a Klasszikus Jazz Világnapja alkalmából au-
gusztus 2-án 19-tõl 22 óráig a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban.
A kecskeméti Bohém Ragtime Jazz Band által indított Oh Yeah
mozgalom célja, hogy a klasszikus jazz nemzetközi ünnepévé
váljon Louis Armstrong születésnapja (augusztus 4.). 2011 óta vi-
lágszerte kilenc országban (Anglia, Ausztrália, Brazília, Hollan-
dia, Németország, Spanyolország, Szlovákia, USA és Magyaror-
szág) voltak Oh Yeah Day-koncertek, Texasban Oh Yeah Day
fesztivált is rendeztek.
Program: 19 órától Bohém ragtime Jazz Band; 20.45 órakor Mar-
tin Breinschmid & his Radio Kings (Ausztria). (A belépés díjtalan.
Cím: Korona tér 1.) 

ISKOLAI HANGVERSENY ADOMÁNYGYÛJTÉSSEL. A Veres Péter Gimnázium-
ban tartották az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Mûvésze-
ti Baptista Iskola zenemûvészeti tagozata növendékeinek, kórusainak,
néptánccsoportjainak mûsorát. Az eseményen adományokat gyûjtöttek
az iskola alapítványa javára, koncertzongora vásárlására 

APipacs Pékség újabb ke-
mencével gazdagodott.

Repertoárjuk négymagos vekni-
vel bõvült, és hamarosan újabb
termékek kerülnek a kosarakba.
A kenyerekhez használt Lipi
lisztek kilós kiszerelésben is
megtalálhatók már az üzletben.
Június végétõl az Élõ Bolygó
biogazdaság tejtermékei (tej,
joghurtok, kefír, vaj, félkemény
és érlelt sajtok) is kaphatók. 

Az üzlet kedden és csütörtökön
15 órától, nyáron 19.30 óráig vár-

ja látogatóit frissen sült kenyérrel,
tejtermékekkel, mézzel, lekvárok-
kal és köves malmon õrölt, teljes
kiõrlésû lisztekkel. Céljuk, hogy
minél több minõségi élelmiszert
elõállító hazai gazdával, termelõ-
vel vegyék fel a kapcsolatot; ter-
mékeiket a kerületben élõk számá-
ra hozzáférhetõvé tegyék. (pipacs-
pekseg.hu) Elérhetõség: Pipacs
Pékség a Bécsi úton, a Fehéregy-
házi út és a Hunor utca sarkánál,
az üzlet bejárata az ipartelep so-
rompója után van baloldalt.

Új termékek a Pipacsban

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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