
Az óbudai nélkülözők számára idén is 
karácsonyi ételosztást rendeztek az 
Ételt az Életért Programban.

11 helyszínen, 49 alkalommal volt közös-
ségi tervezés 2015-ben. Több ezer em-
ber nyilvánított véleményt közügyekben.

Az Óbudai Parkolási Kft. tájékoztatója 
a jövő évi parkolási kedvezményekről, 
fontos határidőkről.

XXI. év fo lyam 24. szám • Meg je le nik két he ten te 32 ol da lon, 73.000 példányban• 2015. december 23.
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800 adag étel, 400 fenyőfa Közösségi tervezés a városrészben Parkolási kedvezmények 2016-ban
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Adventi hétvégék családias hangulatban

A kerületi látássérül-
teknek osztják ki azt 

a harminc FUTÁR táv-
irányítót, amelyeket Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata adományozott 
a Vakok és Gyengénlátók 
Közép-Magyarországi 

Regionális Egyesületé-
nek.       Részletek a 4. oldalon

A harmadik gyertyát Kozma Imre atya irgalmas-
rendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat alapító elnöke gyújtotta meg a Fő téri színpa-
don december 13-án.                 Összeállítás a 2-3. oldalon

Távirányító látássérülteknek

Meg je le  né sünk 
La punk kö vet ke zõ szá-
ma 2016. január 15-én, 
pénteken je le nik meg. 

Fotó: Sánta Balázs
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A harmadik adventi 
hétvégén fellépett – a 

Fő téren a kerületi iskolák 
és idősek klubjainak műso-
ra mellett – december 11-
én a M.É.Z., másnap Palya 
Bea és Szokolay Dongó 
Balázs és a Romengo. Luca 
napján, december 13-án 
pedig a gyertyagyújtás 
után Ferenczi György és a 
Rackajam.

Advent negyedik heté-
ben is gazdag programmal 
vártak mindenkit Óbudán.

A Fő téren december 
18-án délután az Almási 
Idősek Klubja, a Fodros 
Általános Iskola, a Ziper-
nowsky Károly Általános 
Iskola műsorát láthatták. 
Ezt követően a karácsony-
fa-díszítő verseny ered-
ményhirdetését tartották, 
majd adományokat adtak 
át. A napot a Daniel Speer 
Brass: Swing karácsony 
című koncertje zárta.

Gryllus Vilmos szóra-
koztatta a gyerekeket „Ka-
rácsonyi angyalok” című 
műsorával december 19-
én délelőtt, délután tánc-
ház kezdődött a Göncöl 
Néptáncegyüttessel, majd 
a Miszt rál együttest láthat-
ták a színpadon. Este Sza-
lonna és bandája zenélt.

Advent utolsó vasár-
napján a Makám lépett 
színpadra. A negyedik ad-

venti gyertyát Varga Mi-
hály nemzetgazdasági 
miniszter, országgyűlési 
képviselő gyújtotta meg. 
A Fő téri programok zárá-
saként a Kaláka lépett fel 
„Szabad-e ide bejönni 
betlehemmel?” című mű-
sorukkal. 

Érdekesnek ígérkezett a 
Csobánka téren az Ice 
Show- Jégangyal-faragás 
is december 20-án.       Sz.

Már a negyedik gyertya is ég

Adventi hétvégék családias hangulatban

Fotó: Antal István

Fotók: Sánta Balázs
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Az Óbudai Kulturális Köz-
pont idén is meghirdette a 
kerületi óvodák, iskolák ré-
szére a karácsonyfa-díszítő 
versenyt. Az elkészült alko-
tások rászoruló családok 
otthonát díszítik majd az ün-
nepen.

Feldíszítettek 18 fát az 
intézmények, melye-

ket advent negyedik hét-
végéjén a Fő téri Zichy-
udvarban láthatott a kö-
zönség. Az iskolák és az 
óvodák munkáit külön 
díjazta a zsűri.

A két győztes az Óbu-
da Legszebb Karácsony-
fája kitüntető címet kap-
hatta meg. A nyeremé-
nyeket Kelemen Viktória 
alpolgármester nyúj totta 
át a Fő téren, az Advent 
Óbudán programsorozat 
egyik állomásaként.

Az első 3 helyezett az 
alábbi díjazásban részesült.

Az Óbudai Kulturális 
Központ házaiban január-
ban egy-egy csoportot lát-
nak vendégül, a Békásme-

gyeri Közösségi Ház 
Sütibár, a 3K Kö köj szi és 
Bobojsza, az Óbudai Kul-
turális Központ Palinta 

Klub és Bubu, a kis víziló 
című meseelőadásain.

A 4-6. helyezettnek az 
Óbudai Sport és Szabad-

idő Nonprofit Kft. aján-
lott fel díjakat, amelyeket 
Csíki Attila igazgató 
adott át. Egyik résztvevő 
sem ment haza üres kéz-
zel, oklevelet és édessé-
get mindenki kapott.

A kis karácsonyfákat 
nagy gonddal készítették 
a gyerekek, annak tudatá-
ban, hogy egy-egy család 
dísze lesz majd. Az elké-
szült alkotásokat Blesz
kánné Kis Ildikó, az Óbu-
dai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Szolgá-
lat vezetője vette át jelké-
pesen az eseményen. El-
mondta, hogy a nagy ér-
deklődés miatt sorsolás 
útján választották ki eb-
ben az évben is, ki kapja 
majd az ünnepi díszbe öl-
töztetett fákat. A rászoru-
ló családok számára de-
cember 21-én juttatták el 
az Óbudai Kulturális 
Központ mun katársai a 
kará csony fákat.

Iskolák:
Pais Dezső Általános Iskola, Első Óbudai Általános 
Iskola, Béres József Általános Iskola, Mustármag 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Krúdy Gyu-
la Általános Iskola, Óbudai Nagy László  Általános 
Iskola – Váradi utcai tagintézménye.

Óvodák:
Vackor Óvoda, Cseresznyevirág Óvoda, Hétpettyes 
Óvoda -Hét-szín-kör tagintézménye, Kanóc Óvoda, 
Vitorla Óvoda, Hétpettyes Óvoda.

A legszebb karácsonyfák rászorulók otthonaiba

Az önkormányzat támogatásával vendéglátással, ajándékkal lepte meg klubtagjait az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

Karácsonyi ünnepségek az idősklubokban
Fotó: Sánta Balázs

Fotók: Antal István
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- Az Óbudán 2006 óta 
működő Látássérült Klub 
jelenleg az Óbudai Reha-
bilitációs és Foglalkozta-
tási Központ szervezésé-
ben üzemel. Az intéz-
mény havi rendszeresség-
gel szervez programokat 
a klubtagoknak, melyek-
nek az egyik legfontosabb 
eleme a közösséghez tar
tozás, sorstársakkal való 
kapcsolattartás. Igény 

szerint szerveznek szín-
házlátogatást, történelmi 
előadást, kirándulásokat 
és zenei programokat. 
Ezen kívül rendszeresen 
érkeznek előadók a klub 
programjaira az önkor-
mányzat szociális szol-
gáltató főosztályáról, 
akik a törvényi változá-
sokról, a kerület által biz-
tosított szolgáltatásokról, 
lehetőségekről adnak tá-

jékoztatást – mondta Ke
lemen Viktória alpolgár-

mester. - Óbudai közössé-
günknek fontos tagjai a 

fogyatékkal élő emberek, 
akikre különös figyelmet 
fordítunk. Idén március-
ban a polgármesteri hiva-

FUTÁR távirányító látássérülteknek
Az eszközökkel a kerületi látássérültek önálló közlekedésé-
hez kíván segítséget nyújtani az önkormányzat. A készülék 
alkalmas a megfelelően felszerelt gyalogos átkelőhelyeknél 
elhelyezett lámpák alkalmankénti hangosítására és a nyo-
mógombos lámpák aktiválására, a hangszóróval ellátott FU-
TÁR kijelzőkön lévő feliratokat egyetlen gombnyomással ki-
hangosítja. A harminc távkapcsolót Kelemen Viktória alpol-
gármester adta át a VGYKE elnökének december 10-én.

Folytatás az 5. oldalon

Fotók: Antal István

Három éve indult útjára a Szellő 
EGYMI iskolában a FotóSarok Szak-
kör. 

S ikerült komoly fényképező-
gépeket beszerezniük, ame-

lyek elengedhetetlenek a jó szak-
köri munkához. A Nikon D70-es 
gépek már félprofinak számíta-
nak az amatőrök körében. A gye-
rekek hamar megszerették a 
fényképezést. Már az első évben 
kiderült, hogy sok tehetséges fia-
tal van közöttük. Két autista ta-
nulónak az első év végén a Lehel 
téri Galériában önálló kiállítást 
tudtak szervezni, amelynek nagy 
volt a sajtóvisszhangja, hiszen 
szóban nem, de képekkel jól tud-
tak kommunikálni saját világuk-
ról a gyermekek.

Az intézmény negyvenedik 
születésnapján a teljes szakkör 
bemutathatta anyagát a Kaszás-
dűlői Kulturális Központban 
(3K). Elsősorban az iskola belső 
életét fotózták a tanulók, ketten 
elindultak a Gézengúz Alapít-
vány országos pályázatán. Há-
rom kategóriában írták ki a fotó-
pályázatot: profik, amatőrök és 
tizenhat év alatti tanulók. Ez 
utóbbiban Háló Roland, negye-
dik osztályos „Kis csoport” című 
fotójával első helyet, míg Szabó 
Fanni, nyolcadikos tanuló „Sze-
mek” című alkotásával második 
helyet szerzett. A kiállítás meg-
nyitója az elegáns Vigadóban 
volt. A díjátadó gálát a Gézengúz 
Alapítvány 25 éves jubileumi 
előadásán tartották.            B. Z.

Fotószakkörösök országos sikere

Közel 150 gyermek és szüleik részvételével rendezett Mikulás ünnepséget az Ösz-
szefogás Óbudáért Egyesület december 5-én a Békásmegyeri Közösségi Házban

Ügyeleti ellátás szilveszterkor
December 31-én a III. kerületi egészségügyi intézményekben (szakrende-
lőkben, felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi rendelőkben) 
14 óra után nincs rendelés. A délelőtti rendelések idejéről az orvosi rende-
lőkben kihelyezett tájékoztatók nyújtanak felvilágosítást. Az ügyeleti ellá-
tást a következő intézmények biztosítják.  Központi (sürgősségi) felnőtt 
háziorvosi ügyelet: IMS (Nemzetközi Gyógyá szati Szerviz Kft.) 1033 Bu-
dapest, Vihar utca 29. Telefon: (+36-1) 388-8501. • Központi (sürgőssé-
gi) házi gyermekorvosi ügyelet: FŐNIX-Med Zrt. Szent János Kórház és 
Észak-budai Egyesített Kórházak 24. sz. épülete. 1125 Budapest, Diós 
árok 1-3. Telefon: (+36-1) 212-5979. • Fogászati ügyeleti ellátás: Sem-
melweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 1088 Buda-
pest, Szentkirályi utca 40. Telefon: (+36-1) 317-6600 / 317-0951.

Fotó: Sánta Balázs
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Az Ételt az Életért Program-
ban idén is karácsonyi étel-
osztást rendeztek az óbudai 
nélkülözők számára. Az ön-
kormányzat többek között a 
kerületi Családsegítőn ke-
resztül kiosztott 400 fenyő-
fával tette szebbé az ünne-
peket.

A Krisna-hívők huma-
nitárius programjá-

nak munkatársai idén 7. 
alkalommal rendezték 
nagyszabású karácsonyi 
ételosztásukat a Flórián 
téren, melynek során me-
leg étel és 25 különféle 
tartós élelmiszer, zöldség 
és friss gyümölcsök ke-
rültek kiosztásra a helyi 
családsegítő által delegált 
800 kerületi, ellátott csa-
lád számára. Az ételosz-
tásba minden évben III. 
kerületi civil szervezetek 
is bekapcsolódnak. Az 
Összefogás Óbudáért 
Egyesület idén szaloncu-
korral egészítette ki a 
csomagokat.

A Krisna-hívők segély-
programjának kezdetei 
2008-ig nyúlnak vissza. 
Az elképzelésük az volt, 
hogy Óbudán napi rend-
szerességgel tudjanak fő 
profiljukhoz hűen meleg 
ételt osztani a kerületi rá-
szorulók részére, felelős-
séget vállalva ezzel a he-
lyi szociális ellátásban. 
Terveik értő szívekre és 
cselekvő szándékra talál-
tak és 2009-ben az ön-
kormányzat támogatásá-

val és a Családsegítő 
együttműködésével útjá-
ra indult szegényélelme-
zési programjuk. Kezdet-
ben csak szombatonként 
és összesen 300 fő része-
sült ebben a támogatás-
ban, akik közül sokaknak 
az egyetlen lehetőségük a 
napi egyszeri meleg étke-
zésre a Krisna-hívők nép-
konyhája volt.

2010-től a Krisna-tuda-
túak felajánlásának kö-
szönhetően heti 5 napra 
bővült az osztások gya-
korisága, majd 2011-től 
naponta már több mint 
400 adag étel kiszolgálá-
sát is vállalták a kerület 
két pontján. 

Bús Balázs polgármes-
ter kérésére 2012-től fi-
gyelembe véve az ellá-

tottak utazási lehetősé-
geit és a létszámnöveke-
dést, a továbbiakban már 
heti 5 napon át, mindkét 
helyszínen (Békásme-
gyeren és Kaszásdűlőn) 
párhuzamosan folyt az 
ételosztás, így azóta napi 
600 adag ebéddel támo-
gatják Óbuda rászoruló 
lakosságát. A résztvevők 
zömét az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ által 
gondozott családok al-
kotják. A rászorulók a 
vegetáriánus ebéd mellé 
kenyeret, joghurtot és 
gyümölcsöt is kapnak, 
így egy valóban kiadós, 
egészséges, gazdag és 
tápláló menüvel látják el 
a családok minden tag-
ját. 2015-ben összesen 
több mint 100 ezer adag 

meleg étel került kiosz-
tásra a kerületben.

Ugyanezen a napon ör-
vendeztette meg az ön-
kormányzat a leginkább 
rászoruló családokat  egy-
egy fenyőfával. Már a ta-
valyi év végén 400 fenyő-
fa megvásárlásával igye-
kezett az önkormányzat 
enyhíteni a családok ün-
nepek körüli kiadásain.  
Az idei akcióban szintén 
400 fát osztottak szét, 
összesen 647.700 forint 
értékben. A fenyőfák ki-
osztását az Óbudai Csalá-
di Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ vé-
gezte regisztrált ellátottjai 
között. Az ünnepekig to-
vábbi 18 feldíszített kará-
csonyfa is gazdára talál, 
melyeket az Óbudai Kul-
turális Központ szállít ki 
házhoz.

Az ételosztás kiegészí-
tője a helyi családsegítő 
intézmény mindennapos 
munkájának, hiszen az 
intézet által nyújtott tá-
mogatások és családsegí-
tő szolgáltatások ezzel 
együtt egy olyan komp-
lex ellátást biztosítanak, 
mely által csökkenthető, 
sok esetben kizárható az 
életminőség további rom-
lásának veszélye. A kará-
csonyi támogatások pe-
dig mindamellett, hogy 
segítenek a gondok eny-
hítésében, melegséget és 
gondoskodást visznek a 
nélkülöző családok ott-
honába.

800 adag étel, 400 fenyőfa a nélkülözőknek

tal elnyerte a Fogyatékos
barát Munkahely elisme-
rést, októberben pedig 
olyan játszóeszközt ad-
tunk át a Huszti úti játszó-
téren, amelyen mozgás-
korlátozott és ép gyerekek 
együtt játszhatnak. A fo-
gyatékkal élő emberekkel 
szembeni érzékenység 
természetes Óbudán: ez 
fontos része az önkor-
mányzat legfőbb célkitű-
zésének számító közös
ségépítő munkának – 
hangsúlyozta az alpolgár-
mester.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata és a 

VGYKE együttműködé-
se 2012-ig nyúlik vissza, 
amikor a VGYKE „Kö-
zösség lámpásai” prog-
ramjában közösségi men-
torok képzéséhez nyújtott 
segítséget az önkormány-
zat. Idén októberben 
újabb öt évre kötöttek 
együttműködési megálla-
podást, ennek keretében 
biztosít forrást a kerület a 
távkapcsolók beszerzésé-
hez.

Azzal, hogy Óbuda- 
Bé kásmegyer Önkor-
mányzata magára vállalta 
az eszköz beszerzésének 
a költségeit, a kerületi lá-
tássérülteknek nem kell 

azokért a közszolgáltatá-
sokért fizetniük, amelyek 
a látó embernek számára 
ingyenesek – emelte ki 
Fodor Ágnes, a VGYKE 
elnöke. - A látó emberek-
nek nem jelent problémát 
felismerni a gyalogos át-
kelőhelyek zöld jelzését, 
ezzel szemben a látássé-
rültek jelentős hányadá-
nak szüksége van a lám-
pa hangjelzésére, hogy 
tudják, biztonságosan el-
kezdhetik az átkelést. A 
FUTÁR kijelzők hangos 
tájékoztatója által a látás-
sérült pontos információ-
hoz juthat az érkező jár-
művek számáról, irányá-

ról, érkezésének várható 
idejéről.

- A Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) ki-
emelten foglalkozik az-
zal, hogy akadálymentes 
és biztonságos utazási 
környezetet teremtsen 
mindenkinek: a mozgás-
korlátozottaknak, a látás- 
és hallássérült, az értelmi 
fogyatékos és az autista 
embereknek egyaránt. 
Emellett ugyanúgy fon-
tosnak tartjuk, hogy a ba-
bakocsis szülők, a nehe-
zebben mozgó idősek, a 
kisgyermekek, a nagy 
csomagokkal utazók is 
könnyen megközelíthes-

sék a megállókat, és fel-
szállhassanak a jármű-
vekre - hangsúlyozta az 
eseményen Nyul Zoltán, 
a Budapesti Közlekedési 
Központ innováció és 
stratégia igazgatója. En-
nek jegyében szeptem-
berben a BKK megálla-
podást kötött a fogyaté-
kossággal élő embereket 
képviselő ernyőszerve-
zettel, a Fogyatékos Em-
berek Szervezeteinek Ta-
nácsával, akikkel folya-
matosan egyeztetnek ar-
ról, hogyan tudnák még 
jobban segíteni őket a 
mindennapi közlekedé-
sükben.                    B. Z.

Folytatás a 4. oldalról

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Antal István
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Státuszbővítés a kerület oktatási, nevelési intézményeiben,  
a Szent Margit Kórház eszközpark-fejlesztésének támoga-
tása is napirendre került az év utolsó rendes testületi ülé-
sén december 10-én.

Tervek és támogatások az év végi ülésen

Második fordulóban 
tárgyalták, majd 

elfogadták az útépítési és 
közművesítési hozzájá-
rulásról szóló rendelet-
tervezetet. 

Ennek lényege, hogy 
az önkormányzat beru-
házásaihoz az érintett la-
kosság anyagilag hozzá-
járul, így közép- és hosz-
szú távon több beruhá-
zás valósulhat meg. Pél-
dául az útépítések során 

az önkormányzat gon-
doskodik az érintett in-
gatlanok gépjármű-be-
hajtóinak egységes és 
szabványos kialakításá-
ról, az ingatlanhatár és a 
kiépített közút között 
(kivéve, ha az érintett 
írásban lemond erről), 
vagy a megvalósított 
közművesítési beruházá-
sokat követően befizetett 
hozzájárulással az érin-
tettek jogot kapnak a rá-

csatlakozásra, a mérőhe-
lyig történő kiépítéssel. 
A második fordulóban 
egyebek mellett pontosí-
tották a döntési jogkört 
és a várható költség mér-
tékének meghatározását. 
A rendelet-tervezetet ko-
rábban társadalmi véle-
ményezésre bocsátották. 
A most elfogadott módo-
sítás szerint 2016. febru-
ár 1-jén lép hatályba. 
(Rendelet a 26. oldalon.)

Változás a közművesítési hozzájárulásban

Még 2013. január 
1-jétől megváltoz-

tak a helyi önkormány-
zatok fenntartásában lé-
vő köznevelési intézmé-
nyek működtetési fel-
adatkörei, az állam át-
vette a köznevelési fel-
adatokat. A gyakorlat-
ban jelenleg a Klebels-
berg Intézményfenntartó 
Központ alá tartozó ille-
tékes pedagógiai szak-
szolgálatok kötelesek er-
ről gondoskodni. 

Az eltelt három év ta-
pasztalata azonban azt 
mutatja, hogy a korai fej-
lesztés a megváltozott 
feltételek mellett akado-
zik, sőt az utóbbi időben 
egyre több szülői panasz 
érkezett mind a bölcső-
débe, mind pedig az óvo-
dába járó sajátos nevelési 
igényű kisgyermekek el-
látására. Mindezekre fi-

gyelemmel, a korai fej-
lesztés zavartalan ellátá-
sához az Óbudai Egyesí-
tett Bölcsődékbe plusz 1 
fő státuszt, továbbá egy-
millió forintot biztosít az 
önkormányzat az idei tar-
talékkeretének terhére az 
intézmény fejlesztőszo-
báinak kialakításához és 
felszereléséhez. A Me-
seerdő Óvodába egy fej-
lesztőpedagógus, az Al-
máskert Óvodába félállá-
sú fejlesztő vagy gyógy-
pedagógus, az Óbudai 
Mesevilág óvodába 1 lo-
gopédus, az Ágoston Mű-
vészeti Óvodába, a Pity-
pang Művészeti Óvo-
dába, a Cseresznyevi-
rág Művészeti Óvodá-
ba, a Vackor Óvodába 
és a Hétpettyes Óvodába 
szintén egy fejlesztő pe-
dagógus státuszt biztosít 
2016. január 1-jétől.

Több fejlesztőpedagógus 
az óvodákban

A Szent Margit Kórház sikere-
sen pályázott EU-s forrásra, en-
nek eredményeképp lehetősé-
ge nyílt négy röntgengép cse-
réje a radiológiai osztályon és a 
központi intenzív osztályon. (A 
röntgen géppark cseréje de-
cemberben befejeződik.) 

A fejlesztés révén az in-
tézményben igen je-

lentős technológiai előrelé-
pés történik a röntgen vizs-
gálatok terén, mivel az ed-
digi – már elavult – analóg 
berendezéseket korszerű, 
úgynevezett direkt digitális 
röntgengépek váltják, ezek 
nagymértékben javítani 
fogják a kerület egészség-
ügyi szolgáltatásainak szín-
vonalát. 

A radiológiai géppark 
teljes körű felújításához és 
modernizálásához kapcso-
lódóan ugyanakkor elen-

gedhetetlenül szükséges az 
úgynevezett PACS (Picture 
Archiving and Com mu-
nication System – képtároló 
és képtovábbító) rendszer 
kiépítése, e nélkül nincs 
mód a felvételek leletezésé-
re és azok továbbítására. A 
PACS-rendszer kiépítése 
nélkül tehát nem használ-
hatóak az újonnan beszer-
zett modern röntgengépek. 
A pályázati kiírás szerint a 
rendszernek működnie 
kell. A kórháznak a PACS-
rendszer kiépítésére nincs 
pénze. Annak érdekében, 
hogy ne kelljen visszafizet-
nie a pályázaton nyert több 
százmilliós összeget, illetve 
a kerületi polgárok egész-
ségügyi ellátásának színvo-
nalemelése érdekében, az 
önkormányzat átvállalja a 
PACS-rendszer beszerzési 
és telepítési költségeit.

Közérdekű adatigénylés változatlan formában
Burján Ferenc (LMP) képviselő közérdekű adatigényléssel kapcsolatos előterjesz-
tése nyomán a képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat kezelésében 
lévő közérdekű adat igénylése során nem kíván élni az információs törvényben fog-
lalt lehetőségekkel. Ebben a vonatkozásában a 2015 október első napja előtt kiala-
kult gyakorlatot követi. Azt is vállalták, hogy az adat megismerésére irányuló igényt 
nem utasítják el azzal az indokolással, hogy az adat a jövőbeli döntés megalapozá-
sát is szolgálja, továbbá az adatigénylés teljesítéséért nem fog költségtérítést meg-
állapítani arra hivatkozással, hogy az az alaptevékenységének ellátásához szüksé-
ges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.

Technológiai fejlesztés 
a Margit Kórházban

Fotó: Antal István
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Az önkormányzat az elmúlt 
10 évben számos eredményt 
ért el az energiahatékony-
ság növelése terén. 

Ennek folytatását tűzte 
ki célul, amikor úgy 

döntött, hogy folytatja a 
korábbi években megkez-
dett, a szén-dioxid kibo-
csátás valamint az ener-
giafüggőség csökkentése 
érdekében tett energiaha-
tékonysági intézkedéseit. 
A képviselők arról is ha-

tároztak, hogy a jövő évi 
költségvetésbe további 
forrásokat különítenek el, 
mélyebb tervezési és mű-
szaki előkészítési felada-
tokra azon épületek vo-
natkozásában, amelyek 
esetében az épület-álla-
potfelmérés kimutatja, 
hogy energetikai korsze-
rűsítés indokolt. 

Folytatják a kerületi 
társasházak és lakásszö-
vetkezetek energia-meg-
takarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújí-
tásának támogatását és az 
ehhez szükséges forrást 
biztosítják a 2016-os költ-
ségvetésben. 

Új gépkocsi-beszerzés 
vagy gépjármű csere ese-
tében pedig elsődleges 
szempontként veszik fi-
gyelembe az energiahaté-
konyságot, és lehetőség 
szerint az elektromos haj-
tású vagy a konnektorról 
is tölthető hibridautókat 
részesítik előnyben.

Az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyer-

mekvédelmi Központ 
egész évben azon mun-
kálkodik, hogy megköny-
nyítse a kerület rászoruló 
lakosainak életét, ezért 
folyamatosan koordinálja 
a különböző civil szerve-
zetek által kezdeménye-
zett közösségi élelmiszer-
akciókat és adomány-
gyűjtéseket, valamint az 
intézmény is tevékenyen 

részt vállal az adomány-
osztásokban. Közremű-
ködésével tavaly 400 rá-
szoruló család kapott fe-
nyőfát az önkormányzat-
tól. A képviselők hozzájá-
rulásukat adták, hogy 
idén folytatódjon a nagy 
sikerű akció, ebben az év-
ben is négyszáz nehéz 
sorsú családnak jelent 
majd könnyebbséget az 
ünnepek előtt, hogy nem 
kell fenyőfára költeniük.

Fenyőfát is kapnak 
a rászoruló családok

Kiemelt cél az energiahatékonyság növelése

A Gézengúz Alapít-
vány a Születési 

Károsultakért évek óta 
biztosítja a kerületben a 
0-8 éves korú gyerme-
kek szűrővizsgálatát, di-
ag nosz tikai és terápiás 
ellátását. Az alapítvány-
nak 1998-óta folyamatos 
együttműködési megálla-
podása van az önkor-
mányzattal, melynek ér-

telmében az óbudai Med-
gyessy Ferenc utcai, egy-
kori bölcsődében pszicho-
terápiás, gyermekpszi-
chológiai, gyógytorna és 
gyógypedagógia vizsgá-
latokat és kezeléseket kap-
nak a születési sérült 
gyermekek. Emellett biz-
tosítják a terápiában részt-
vevő gyermekek szülei-
nek, gondozóinak az 

igény szerinti gyógype-
dagógiai tanácsadást, va-
lamint elvégzik a kerületi 
gyermekek diagnosztikus 
szűrővizsgálatát. A Gé-
zengúz Alapítvánnyal 
2012-ben kötött megálla-
podás az év végén lejár, 
annak változatlan tarta-
lommal történő meghosz-
szabbítását támogatta a 
képviselő-testület.

A nemzeti közneve-
lésről szóló törvény 

értelmében a Klebels-
berg Intézményfenntartó 
Központ fenntartásában 
lévő oktatási intézmé-
nyek vezetőjének megbí-
zásával kapcsolatosan a 
fenntartó döntése előtt ki 
kell kérni a működtető 
önkormányzat vélemé-
nyét. A Dr. Béres József 

Általános Iskola igazga-
tója 2015. július 31-ével 
nyugdíjba vonult, ezért a 
posztra pályázatot írtak 
ki. A meghirdetett veze-
tői álláshelyre az iskola 
korábbi igazgatóhelyet-
tese, jelenlegi megbízott 
igazgatója, Mártonné 
András Mária pályázott, 
akinek kinevezését tá-
mogatták a képviselők.

Új igazgató 
a Béres iskolában

A z esélyegyenlőség 
biztosítása érdeké-

ben, a magyar jelnyelvről 
és a magyar jelnyelv hasz-
nálatáról szóló törvény 
rendelkezéseinek megfe-
lelően a meghatározott 
közszolgáltatási tevékeny-
ség esetén a hallássérült 
ügyfeleknek jelnyelvi tol-

mács közreműködését 
kell biztosítani.

Ezért az önkormányzat 
Harrer Pál utcai ügyfél-
szolgálatán úgynevezett vi-
deó-tolmács rendszert sze-
relnek fel, melynek segítsé-
gével a hallássérült ügyfe-
leknek a jelnyelvi tolmács 
online fordít jelnyelven az 

ügyfél felé, és szóban az 
ügyintézőnek. Ezen kívül 
a testület döntése értelmé-
ben a szociális szolgálta-
tó főosztályon a jelnyelvet 
ismerő ügyintéző is dolgo-
zik majd, aki a hallássérült 
ügyfeleket el tudja irányí-
tani a Harrer Pál utcai ügy-
félszolgálatra.

Jelnyelvi videó-tolmács az ügyfélszolgálaton
Tartozások kifizetése részletekben
A képviselők döntése értelmében az önkormányzat 
megállapodást köt a Díjhátralék Kezelő Zrt-vel 
(DHK) az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői 
által, 2011. december 31-e előtt keletkezett távfűté-
si tartozások részletekben történő kiegyenlítéséről. 
A megállapodás értelmében a DHK Zrt. biztosítja a 
követelések kamatok és kezelési költség nélküli ki-
fizetésének lehetőségét.

A Gézengúz Alapítvány a 25 éves jubileumot a Vigadóban különleges fotópályázattal és ki-
állítással ünnepelte. A huszonöt év alatt ötvenezer beteg gyermeken – köztük sok óbudain 
is – segítettek a civil szervezet szakemberei, a kicsik több mint fele koraszülött volt

További együttműködés 
a Gézengúz Alapítvánnyal

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Antal István
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Azok a kerületi lakosok, akik idén már saját autójukra igény-
be vettek lakossági hozzájárulást vagy övezeten kívüli kedvez-
ményt, postán fognak kapni tájékoztatást a jövő évi parkolási 
engedélyek egyszerűsített igényléséről.
Az Óbudai Parkolási Kft. meg kívánja könnyíteni a kerületi la-
kosok számára a 2016. évre vonatkozó lakossági várakozási 
hozzájárulás (lakcím szerinti övezetben korlátlan) és az 
övezeten kívüli kedvezmény (napi 90 perc) igénylésének 
ügyintézését. Ennek érdekében azon III. kerületi lakosok ré-
szére, akik saját gépjárművükre vonatkozóan nyújtottak be 
2015-ben kérelmet, a következő hetekben postai úton kiküldjük 
a 2016-os évre vonatkozó kérelem formadokumentumait, me-
lyet az ügyfelek szintén postai úton küldhetnek vissza Tár-
saságunk részére.

A postai csomagok tartalmazni fogják az igényléshez szükséges for-
manyomtatványokat, részletes tájékoztatást a visszaküldésről, vala-
mint egy kitölthető készpénz-átutalási megbízást (sárga csekk) is.
Kérjük, figyelmesen olvassák el a teendőket és küldjék vissza 
a szükséges dokumentumokat Társaságunk részére! Ameny-
nyiben kérdésük van, illetve amennyiben 2016 január végéig 
nem kapnak Társaságunktól postai csomagot, tájékozódjanak 
honlapunkról, vagy keressék ügyfélszolgálatunkat!
A postai úton beküldött kérelmek pozitív elbírálását a www.
obudaiparkolas.hu oldalon az Ügyfélablak igénybevételével 
vagy Call Centerünkön (+36-21-208-8002) tudják ellenőrizni.
Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek 2015-re vonatkozó vára-
kozási hozzájárulással vagy kedvezménnyel, illetve akik nem kap-
nak Társaságunktól postai kérelemcsomagot, 2016. évre vonatko-
zó kérelmeiket személyesen nyújthatják be Társaságunknál.
A 2016. évi engedélyek igénylésére december 1-től van lehetőség, 
jelenleg a Mozaik utca 7. szám alatti központi ügyfélszolgálatun-
kon, ugyanakkor előreláthatólag 2016 január második felében 
megnyitjuk ideiglenes ügyfélszolgálatunkat is az Óbudai Kul-
turális Központban. Kérjük, hogy személyes ügyintézéshez 
minden esetben foglaljanak időpontot Call Centerünkön (+36-
21-208-8002), vagy a honlapunkról elérhető Ügyfélablakon ke-
resztül.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2015. évi engedélyek 2016. 
március 31ig, a 2016. évre kiadott engedélyek 2016. január 1-től 
2017. január 31ig érvényesek.
Kérjük, hogy a kérelmek benyújtása előtt tájékozódjanak a www.
obudaiparkolas.hu honlapon, az igénylések pontos menetéről.

(A fizetőparkolás az ünnepek alatt 
szünetel: 2015. december 24-én 8-tól 
2016. január 4-én 8 óráig.)

Tájékoztató a 2016-os 
parkolási kedvezményekről

Bemutatták a Lada im-
portőrei és frissen kivá-
lasztott márka keres kedői 
december 16-án Óbudán 
a hazánkba érkezett első 
új Lada gépkocsikat. A 
megújult márka termék-
palettájáról akár 2 millió 
forint alatt is lehet autót 
választani 5 év gyári ga-
ranciával.

Az elmúlt héten szer-
ződött kilenc magyaror-
szági márkakereskedő és 
a sajtó jelenlétében ün-
nepélyes keretek között 
mutatták be a hazai im-
portőrök a Lada márka 
új modelljeit a Duna Au-
tó Kunigunda útján talál-
ható telephelyén. Megfi-
atalodva tér vissza Ma-
gyarországra a Lada, 
amely márkát 1968-tól a 
rendszerváltozásig, majd 
azt követően még 12 évig 
forgalmaztak hazánk-
ban. A valaha népszerű 
márka azután a 2000-es 
évek közepétől eltűnt az 
életünkből, hogy most 
megfiatalodva, új minő-
ségben térjen vissza a pi-
acra – hangsúlyozta Or
mos István, a Lada Hun-

gary Kft. tulajdonos 
ügyvezető igazgatója.

A bemutatón a gyár 
képviselői elmondták, 
hogy a Lada világszínvo-
nalú autóval kíván vissza-
térni mintegy 10 év után 
először Magyarországra, 
majd azt követően az eu-
rópai piacra. Olyan autók 
sorozatgyártását kezdték 
el Oroszországban az el-
múlt hetekben, amelyek a 
nagy verseny közepette a 
fogyasztók tényleges igé-
nyeit igyekeznek kielégí-
teni, és amelyek a szigorú 
európai uniós szabvá-

nyoknak min-
denben megfe-
lelnek. 

A hazai már-
kakeres ke dő-
ket az elmúlt 
hónapok során 
választották ki. 
Több mint száz 
jelentkezőből 
találták meg 
azt a három bu-
dapesti és hat 
vidéki legjob-
bat, amelyek 
megfeleltek az 
elvárásoknak. 
A kiválasztás 

legfontosabb szempontja a 
kellő tapasztalat és az inf-
rastruktúra megléte mel-
lett a Lada márka iránti 
lelkesedés volt. 

Mind a gyártók, mind 
pedig az importőr képvi-
selői elsősorban az új La-
dák minőségét hangsú-
lyozták a frissen beveze-
tett modellek esetében, 
amire nyomós érv a beje-
lentett 5 éves gyári ga-
rancia (100 ezer kilomé-
teres felső limittel), ami 

az átrozsdásodás tekin-
tetében 6 évre módosul. 

Nem tűnik nagyot-
mondásnak az „elérhető 
mobilitás” szlogen sem a 
Lada esetében, hiszen ha 
a bemutatott öt modellt 
nézzük, amelyek mind-
egyike 1600, illetve 1700 
köbcentis motorral fel-
szerelt, áruk az igen ked-
vezőnek mondható 1 
millió 999 ezer, illetve 3 
millió 249 ezer forint kö-
zött van.            (bodzay)

Visszatért a Lada Magyarországra

Fotók: Sánta Balázs

Fotó: Antal István
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A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szo-
ciális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az ön-
kormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások 
bérbeadására hirdet pályázatot.
A pályázati kiírás valamint a lakásokról készült 
műszaki leírások Budapest Főváros III. kerüle-
ti Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgála-
ti Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 
2.), az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. központjában 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7.), valamint az ön-
kormányzat honlapján a www.obuda.hu oldalon 
megtekinthetők. A lakásokról készült fotók – a 
pályázat benyújtásának határidejéig – megtekint-
hetők az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. honlapján 
(www.ovzrt.hu). A pályázatra történő jelentke-
zéshez nyomtatványok 2015. december 23. nap-
jától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodá-
jában átvehetők. A pályázati nyomtatványok be-
szerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes. 
A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkor-
mányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés 

közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai 
alapján módosulhatnak.
A nyertes pályázónak a bérleti szerződés meg-
kötésétől számított 90 napon belül a lakásra vo-
natkozó műszaki állapot meghatározásban rész-
letezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell 
végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettség-

nek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év hatá-
rozott időre jön létre. A beköltözés várható idő-
pontja a szerződéskötést követő nap. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. ja-
nuár 15. 11 óra.  Helye: a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodája.

A pályázatokat az egészségügyi, szociális- és la-
kásgazdálkodási bizottság 2016 márciusi ülésén 
bírálja el.
A döntésről a szociális szolgáltató főosztály a 
pályázókat írásban értesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes va-
gyontárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. 
(II.16.) számú rendelet hatályba lépésével a la-
káspályázat kiírásának és elbírálásának szabá-
lyai megváltoztak, ezért kérjük, hogy a pályáza-
ti kiírást figyelmesen olvassák el és a nyomtat-
vány kitöltésénél valamint a szükséges mellékle-
tek csatolásánál ennek megfelelően járjanak el!
Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogá-
nak elnyerésére kiírt pályázaton való részvé-
tel általános szabályai:

1) Pályázaton részt vehet azon természetes 
személy:
akinek, illetve a vele együttköltöző személynek 
másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti 
joga – a kerületi önkormányzat tulajdonában ál-
ló lakás bérleti jogának kivételével –, másik la-
káson bérleti joga nem áll fenn;

a) akinek nem áll fenn adó vagy adók módjára 
behajtható köztartozása;
b) aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven be-

lül önkényesen nem költözött be önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakásba. 

c) a pályázó, illetve a vele együttköltöző sze-
mélyek közül legalább egy fő legalább 6 ha-
vi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból származó igazolt jövede-
lemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a la-
kásfenntartás várható költségeit.
d) vállalja, hogy a szerződés megkötésekor 
egy havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.
e) aki a lakás rendeltetésszerű használatra va-
ló alkalmassá tételére, felújítására, komfortfoko-
zatának emelésére vállal kötelezettséget
f) a pályázó és a vele együttköltöző szemé-
lyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, 
hogy érje legalább az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 150%-át. (42.750,- Ft);
 a kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás 
bérleti jogával rendelkező bérlő csak költségel-
vű pályázaton indulhat. A költségelvű pályáza-
ton való részvételének további feltétele, hogy a 
bérlő vállalja korábbi lakásának rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban történő leadását 
a bérleti szerződés megkötését követő 90 napon 
belül, valamint a pályázott lakás közüzemi költ-
ségeinek fizetését a bérleti szerződés megköté-
sét követően.
2) A pályázó csak olyan lakásra adhat be pá-
lyázatot, amelynek nagysága nem haladja meg 
méltányolható lakásigényének felső határát:
1 vagy 2 személy esetén 1 lakószoba,
2-4 személy esetén 2 lakószoba,
3-5 személy esetén 3 lakószoba,
5-nél több személy esetén minden további sze-
mély esetén a szobaszám felső határa fél szobá-
val nő.

A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának 
tartalmaznia kell:
a) a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírás-
ban rögzített sorszámát(ait), a pályázó esetleges 
különleges igényeit és azok indokát;
b) a pályázó és családja (együttköltöző sze-
mélyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági 
kapcsolat megjelölését;
c) a pályázó nyilatkozatát saját és családja 
(együttköltöző hozzátartozói) jövedelmi és va-
gyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörül-
ményeiről;
d) a pályázó nyilatkozatát, hogy 90 napon be-
lül vállalja a pályázati kiírás mellékletét képező 
műszaki állapotlapban meghatározott felújításo-
kat átlagos, jó minőségben és a helyreállításhoz 
szükséges, kiírásban meghatározott anyagi erő-
forrásokkal rendelkezik.
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy meg-
felel a pályázati kiírásban meghatározott felté-
teleknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel 
járó kötelezettségeket;
f) a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy 
az elmúlt öt évben részt vett-e és hány alkalom-
mal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pá-
lyázatokon,

Pályázati kiírás önkormányzati tulajdonú, 
helyreállításra szoruló lakások költség-elven való bérbeadására

Folytatás a 13. oldalon
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3) A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó és a vele együttköltöző szemé-
lyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkavi-
szonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyára és lakcímére vonatkozó igazolásokat, 
nyilatkozatokat, okiratok másolatát (nevét, lak-
címkártya szerinti lakcímét, illetve tartózkodási 
helyét és személyazonosító adatait);
b) fiatal házastárs pályázata esetén házastár-
sak részéről a házassági anyakönyvi kivonat má-
solatát, élettársak részéről az élettársi kapcsola-
tot igazoló dokumentum másolatát.
c) a pályázat elbírálása szempontjából lénye-
ges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és 
nyilatkozatokat.

Az ESZLB a pályázó által, a pályázat leadásá-
ra nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/
nyilatkozatok alapján hozza meg döntését.

Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapítá-
sánál az együtt költöző személyek valamennyi 
jövedelmét (munkajövedelem, társadalombizto-
sítási-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell 
venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál 
a pályázat beadását megelőző 6 havi nettó jöve-
delem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosí-
tási ellátások vonatkozásában a kérelem beadá-
sát megelőző egy hónapról szóló jövedelemiga-
zolást, míg vállalkozók esetében az állami adó-
hatóság által kiállított igazolást kell benyújtani. 
Munkanélküliek esetében az illetékességi terü-
letükön lévő Munkaügyi Kirendeltség igazolá-
sát nyújtsák be, ugyancsak a pályázat benyújtá-
sát megelőző 6 hónapról. Ha a kérelmező elvált, 
csatolandó  válásról, gyermekelhelyezésről és 
gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fény-
másolata, igazolás a tartásdíj összegéről.

4) Egy pályázó legfeljebb három lakásra 
nyújthat be érvényesen pályázatot, amelyet 1 pá-

lyázati adatlap kitöltésével tehet meg.
5) Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet nem az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon adta k be;
b) amely hiányosan került benyújtásra;
c) amely nem felel meg a helyi rendeletben 
vagy a pályázati kiírásban meghatározott felté-
teleknek. 

Pályázatok elbírálásának szempontjai:

A rendelet keretei között az ESZLB határozza 
meg;
a pályázaton meghirdetett lakások 50%-át fiata-
lok részére kell bérbe adni;
a fiatalok részére történő bérbeadás esetén előnyt 
élveznek a fiatal házasok.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának 

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási Bizottsága

Életének 76. évében decem-
ber 15-én váratlanul elhunyt 
Benkó Sándor Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas zenész, 
klarinétos, a Benkó Dixie-
land Band alapítója.

Benkó Sándor Kos-
suth-díjas dzsessz-

klarinétos a világ egyik 
legjobb dixieland-zene-
karának alapítója, amely 
már minden díjat, elis-
merést elnyert, amit itt-
hon és külföldön kapha-
tott. Zenekara az 1980-
as évek végére a világ él-
vonalába került.

1940-ben született, ap-
ját korán elvesztette, any-
ja egyedül nevelte fel ki-
sebb testvéreivel együtt. 
Hatéves korában zeneis-

kolába íratták hegedűt ta-
nulni, de nem igazán sze-
rette a hangszert. Egy 
népzenésztől kapott egy 
klarinétot, és beiratko-
zott idősebb Berkes Kál-

mánhoz klasszikusokat 
tanulni.

A klarinét mellett sza-
xofonon is megtanult ját-
szani. Tizenhét évesen ba-
rátjával sokat hallgatta Lo-
uis Armstrong lemezeit, 
majd 1957 februárjában, 
harmadikos gimnazista-
ként megalapította a Ben-
kó Zenekart. A hatvanas 
évek elején, amikor már 
népszerű volt az Illés, a 
Bergendy, koncertezett az 
Omega, többen arra bíz-
tatták, hagyjon fel a dixie-
landdel, váltson beatre, ő 
azonban végleg a dixie 
mellett döntött. Az első 
hat évben hetvenöt zenész 
fordult meg az együttes-
ben, köztük Benkő Lász-
ló, Frenreisz Károly, Laux 
József, Solymos Antal és 
mások. Már az első albu-
muk aranylemez lett.

Benkó Sándor a muzsi-
kálás mellett 1963-ban a 

Budapesti Műszaki Egye-
tem villamosmérnöki ka-
rán szerzett diplomát, 
majd a villamos gépek 
tanszéken dolgozott, 
utóbb adjunktusként. 
Több könyve nívódíjas, a 
Zipernowsky-emlékérem 
kitüntetettje. Kutatási te-
rülete a villamos gépek 
számítógépes tervezése, 
doktori címét az elektro-
mágneses terek numeri-
kus szimulációja téma-
körben szerezte. A Ma-
gyar Mérnök Akadémia 
és Kamara tiszteletbeli 
tagja volt.

A zenekarvezető 
1984-ben Liszt Ferenc-dí-
jat, 2006-ban Kossuth-díjat 
kapott. 1997-ben a zenekar 
minden tagja átvehette a 
Magyar Köztársasági Ér-
demrend tiszti keresztjét. 
2004-ben Pri ma Pri mis-
sima-díjat, 2005-ben pe-
dig Pro Urbe Budapest dí-

jat kaptak. Benkó Sándor 
idén március 15-én vehette 
át a Magyar Érdemrend 
középkeresztjét.

A Benkó Dixieland 
Bandnek nem kevesebb 
mint 1800 professzionális 
felvétele van, köztük leg-
alább 500 örökzöld dal-
lam. Akkora a repertoár-
juk, hogy 25 órán át játsz-
hatnának ismétlés nélkül, 
folyamatosan. Túl vannak 
a 10750. koncertjükön, 
hetvenkét világsztárral 
dolgoztak együtt, néhány 
név a sok közül: Milt 
Jackson, Freddie Hub-
bard, Buddy Tate, Joe 
Newman, Bud dy Wachter, 
Henry Ques ta, Joe Mura-
nyi, Eddy Davis, Albert 
Ni cholas, Wild Bill Da-
vison, Warren Vaché.

Benkó Sándor együtte-
se legnagyobb diadalának 
azt tartotta, hogy sikerült 
eredeti formájában meg-
őrizniük és világszínvo-
nalon játszaniuk a tradici-
onális New Orleans-i 
dzsesszt. Az Óbudai 
Egyetemen megtartott 
„A jazz kultúrtörténete” 
című kurzusa nagy nép-
szerűségnek örvendett. 
Zenekara, a legendás 
Benkó Dixieland Band 
számos alkalommal szí-
nesítette az Óbudai Nyár 
rendezvénysorozat prog-
ramját és a III. kerület 
kulturális életét.

A művész temetéséről 
később intézkednek.

Elhunyt Benkó Sándor, a Benkó Dixieland Band alapítója

Álláshirdetés
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény a "Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló", 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ápoló munka-
kör betöltésére 12 órás munkarendben, teljes mun-
kaidős, határozatlan közalkalmazotti jogviszonyban.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló", 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. Ápoló pályázati feltételek: középfokú képesí-
tés (általános ápoló-asszisztens), felnőtt szakápoló,  
szociális gondozó és ápoló. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. január 15. A pályázat elbírálá-
sának ideje: 2016. január 29. A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai 
önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másola-
ta. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtható a 
honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül, 
további információ: Honti Szilvia, 06-1-2501552 .

Folytatás a 12. oldalról
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., 
Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hir-
det a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában 
álló üres, tehermentes, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek tulajdonjogának érté-
kesítésére.

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, 
melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, a 
megajánlott vételárat, a fizetés módját és ide-
jét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályá-
zati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. 
A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától 
számított 60 napig kötve van. A pályázaton 
azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormányzat 
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára. 
A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosí-
ték befizetését igazoló bizonylatot zárt boríték-
ban, legkésőbb 2016. február 1. (hétfő) 12 óráig 
van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyon-
kezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz-

nosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) 
személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány le-
tölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2016. február 1-jén 
14 órakor a Bp. III., kerület Mozaik utca 7. sz. 
alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos 
helyiségében kerül sor. A pályázaton résztve-
vőket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményéről. A pályázat kiírója fenn-
tartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat 
kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást köve-
tően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű lici-
tet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatla-
nokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi 
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Álla-
mot minden más jogosultat megelőző, vala-
mint az egyes állami tulajdonban lévő va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adá-
sáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értel-
mében a Fővárosi Önkormányzatot elővá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok 
rendezése érdekében, az állam által az állam-
polgárok tulajdonában igazságtalanul okozott 
károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi 
XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra 
jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásár-
lási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulaj-
donában lévő egyes vagyontárgyak elidegení-
téséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. para-
grafusában meghatározottak szerint szerző-
déskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály +36 1 430-3464-es és a +36 1 430-
3465-ös telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik 
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala-
mint a következő internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

   Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

„A folyamat jobban fájt, mint képzelte, 
először találkozott közvetlenül az emberi 
test szenvedésével, s mert az volt, Aki, a kín 
érzékelésekor azonnal az anyjára gondolt, 
hogy annak mi juthatott a gyötrelemből 
ilyen keservesen hosszú vándorlás és kez
detben szinte reménytelen szálláskeresés 
után. Felsírt, ahogy más csecsemők, hisz 
az akarat emberi megnyilvánulást kívánt 
tőle, de tudta, a különleges állapot, hogy 
még mindig el képes választani valódi mi
voltát újszülött formájától, végéhez közele
dik, már csak percekig érzékelheti a tizen
két dimenziót, rövidesen bezárulnak előtte 
az időfolyosók is, és csak halála közeledése 
hasít majd újra rést a földi kárpiton köröt
te, mikor már felismerte és betöltötte kül
detését.” 

Ezzel a néhány mondattal kezdődik 
Szabó Magda: Az a szép fényes éjsza-
ka című novellája. Az írók adottsága, 
hogy fantáziájuk szabad szárnyalásával 
olyan dolgokat képesek láttatni, amire az 
ember sokszor nem is gondol. Jelen eset-
ben azt a pillanatot láttatja, amelyben az 
öröktől levő Isten Fia „az Istennel való 
egyenlőséget nem tartotta olyan dolog
nak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia 
kell, hanem kiüresítette magát, szolgai 
alakot öltött, és hasonló lett az emberek
hez” (Fil 2,6-7). Emberré lett, hogy se-
gíthessen az embereknek. Jött, hogy 
Benne újból szabad utunk legyen az 
Atyához. Jött, hogy megtanítson Ben-
nünket újból szépen élni. Jött, hogy meg-
mutassa, milyen az Isten. Jött, hogy 
megtanítson bennünket újból szeretni.

Schunk János
plébános, Rómaifürdő

Megszületett

Fotó: Antal István
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1%  1%  1%
A Csicsergő Gyerekekért Alapítvány kuratóriuma kö-
szöni támogatóinak, hogy a 2014. évi személyi jövede-
lemadójuk 1 százalékával, 473 ezer 977 forinttal támo-
gatták a civil szervezetet. Az összeget az Óbudai Csi-
csergő Óvoda udvarán további műfüves játék- és torna-
pálya építésére fordítja. (Adószám: 18258150-1-43.)

Középiskolai előkészítők, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerűen, nagy 
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 
8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány által 
kért arányban és időben matematikából, magyarból. 
Lehetőség van a próbatesztek közös gyakorlására, a 
féljegyek javítására. Korrepetálás ma tematika-fizika-
kémia-magyar szakos tanároknál. Érettségizők, kö-
zépiskolások tanítása bármelyik tantárgyból. Az álta-
lános- és középiskolás diákokat minden délután és 
szombat délelőtt 2-3 fős kiscsoportban tanítják. (Je-
lentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon. 
www.obudamatek.hu)                        Thalész-Kör * A csillaggal jelölt bölcsődéknél a játszócsoportban lesz az „Élő népzene” foglalkozás. További információk a 

kerületben található bölcsődékről az Óbudai Egyesített Bölcsődék nemrég megújult weboldalán található.

Megszületett a döntés a fel-
sőoktatási intézményben ta-
nulmányokat folytató, illetve 
kezdő diákok részére hirde-
tett Bursa Hungarica Felső-
oktatási Ösztöndíjpályázat 
önkormányzati részének 
odaítéléséről.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata az 

Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együtt-
működve hirdette meg a 
Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot a fel-
sőoktatási hallgatók szá-
mára a 2015/2016. tanév 
második és a 2016/2017. 
tanév első félévére vonat-
kozóan, illetve a felsőok-
tatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok szá-
mára. A pályázati benyúj-
tásának határideje nov-
ember 9-e volt.

Az „A” típusú pályá-
zatra azok az önkormány-
zat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű hallga-
tók jelentkezhettek, akik 
felsőoktatási intézmény-
ben (felsőoktatási hallga-
tói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tago-
zatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőok-
tatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra 
azok az önkormányzat te-
rületén lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális 
helyzetű (a 2015/2016. tan-
évben utolsóéves, érettsé-
gi előtt álló középiskolás, 
illetve felsőfokú diplomá-
val nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe fel-
vételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók je-
lentkezhettek, akik a 
2016/2017. tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intéz-
ményben teljes idejű nap-
pali tagozatos alapképzés-
ben kívánnak részt venni.

Az oktatási és környe-
zetvédelmi bizottság 
2015. december 3-án tar-
tott ülésén a 75/2015 (XII. 
03) számú határozatával a 
következők szerint dön-

tött a kerületben lakó, fel-
sőoktatási intézményben 

tanulmányokat folytató, 
illetve felsőoktatási intéz-

ményben tanulmányokat 
kezdő diákok részére kiírt 
2016/2017. évi Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpá-
lyázat önkormányzati ré-
szének odaítéléséről:

Összesen 134 fő pályá-
zott, ebből 128 pályázatot 
ítélt támogathatónak a bi-
zottság. Az összes meg-
ítélt támogatás 840 ezer 
400 forint/hó, a támoga-
tás átlagos értéke havonta 
6566 forint. A pályázókat 
az önkormányzat értesí-
tette a döntésről.

A típusú támogatottak 
száma: 123. B típusú támo-
gatottak száma: 5. Támo-
gatható jövedelemhatár: 
99.750 Ft/hó/fő (egy főre 
jutó átlagos jövedelem).

A jövő év elején folyta-
tódik az élő népzenei 

foglalkozás a bölcsődék-
ben. A Kerek Zenekar heti 
rendszerességgel játszik a 
kicsiknek, a programra 
várják azokat az édes-
anyákat kisgyermekeik-
kel, akik még gyeden, 
gyesen vannak. A Kerek 
Zenekar az óbudai bölcső-
dékben heti rendszeres-
séggel játszik népzenét 
Csoóri Julianna kisgyer-
meknevelő vezetésével. 
Céljuk a népzene, néptánc 
és a népi hangszerek meg-
ismertetése a legkisebbek-
kel. A beszédindulásnál, a 

szóképzésben fontos sze-
repe van a népi mondó-
káknak. A harmonikus 
mozgást, a ritmusérzéket 
is segíti ez a foglalkozás.
Várják a bölcsődések mel-

lé azokat az édesanyákat 
kisgyermekeikkel, akik 
még gyeden, gyesen van-
nak. A feledhetetlen zenei 
élmény időpontjait a táblá-
zat tartalmazza.

Népzene, néptánc 
és népi hangszerek a bölcsődékben

Eredményhirdetés a Bursa Hungarica pályázaton

Fotó: Antal István
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Kezdődhetne-e jobban az új 
év egy fergeteges hangulatú 
bulinál? Az Óbudai Kulturá-
lis Központban Horgas Esz-
ter január 9-ei koncertjén 
klasszikus világslágerekkel 
várja a közönséget, hogy 
lendületet adjon 2016 kihí-
vásaihoz. 

- Rögtön az év első he
tének végén lépsz fel a 
San Marco utcában. Mi
lyen lesz ez az újévi kon
cert? 

- Amikor felmerült en-
nek a koncertnek az ötle-
te, arra gondoltam, hogy 
január elején az ünnepek 
lecsengése utáni tompa-
ságból, punnyadtságból 
kellene felrázni az em-
bereket. Egy olyan bu-
lit szerveztem, ahol az 
örökzöld dallamok, a rit-
mus, a tánc és a jókedv 
elsöpri az év eleji méla-
bút.

 Kikkel lépsz majd fel?
- Két fantasztikus ven-

dégem lesz, természe-
tesen a saját együtte-
semen, az ugyancsak 
nagyszerű zenészekből 
álló ClassJazz Band-en 
kívül. Az egyikük Fa-
lusi Mariann, a másik 
pedig egy egészen fia-
tal “összművészeti” cso-
da, egy kislány, akit a 
Hungarys Got Talent te-

hetségkutató válogatá-
sán ismertem meg. 

 Falusi Mariannal már 
régebbi a kapcsolatotok, 
dolgoztok is együtt. 

- Mariannal évek óta 
csináljuk a nagysikerű 
Föld hangjai című elő-
adást, és mivel ő aztán 
igazán ért ahhoz, hogy 
kiváló bulihangulatot 
szítson, egyértelmű volt 
számomra, hogy itt is ő 
lesz az egyik vendégem. 

 A másik vendéged 
még alig hagyta el a gye
rekkort. Jól látom, hogy 
a gyerekekkel való kap
csolatod egyre intenzí
vebb? 

- Nyaranta, már jó pár 
éve Balatonfüreden ve-
zetek – tanár kollégá-
immal együtt – egy 
„összművészeti” kur-
zust, ahol a gyerekek 
táncolnak, énekelnek, 
zenélnek. Minden évben 

készítünk egy bemuta-
tó előadást is, ez az idén 
is így történt, a „Csak 
álom, semmiség” című 
előadást, amit március-
ban itt Óbudán is láthat-
nak majd a nézők. Tulaj-
donképpen a mostani ja-
nuári és a márciusi elő-
adások egymás kiegészí-
tői. Márciusban egy be-
szélgetés is lesz velem, 
ahol mesélek majd erről 
a nyári kurzusról, illetve 
arról az álmomról, hogy 
hamarosan egy iskola-
rendszert szeretnék lét-
rehozni ennek a kurzus-
nak az alapján, mesélek 
majd a zsűrizéssel kap-
csolatos tapasztalataim-
ról, arról, hogy mit gon-
dolok az ifjúság nevelé-
séről, a tanításról, illet-
ve természetesen az elő-
adói pályámról is. Akkor 
is találkozhatnak majd a 
nézők Klaudiával, a félig 
argentín, félig magyar 
kislánnyal, aki énekel, 
táncol és zongorázik, és 
aki a januári estnek is 
a vendége lesz, és egy 
megható, szép dallal lép 
a nézők elé. Szeretnénk 
a közönség minden ér-
zékszervére hatni ezen a 
téli estén, a fülére csak-
úgy mint a szívére, olyan 
boldogító és felszabadult 
érzéssel megajándékoz-

ni őket, amelyet sokáig 
megőrizhetnek.

 Milyen világslágere
ket hallhatunk majd?  

- Madonna, Gerschwin, 
de Chic Corea egy-egy 
száma is felhangzik 
majd, és az Óz csodála-
tos dala csakúgy, mint 
a Carmen egy részlete.  
Filmzenékkel és a nagy, 
klasszikus zeneszerzők 
slágereivel készülünk. 

 Neked milyen lesz a 
2016os éved? 

Egyelőre fáradt és bol-
dog vagyok, 2015 olyan 
erős volt mind idehaza, 
mind külföldön, hogy ren-
geteg dolgom volt. A zsű-
rizés is egy komoly, izgal-
mas elfoglaltságot jelent, 
szóval nem panaszkodha-
tok. Amire külön büszke 
vagyok az az, hogy a gye-
rekeim is befordultak arra 
az útra, amelyre vágytak 
és amelyiken – úgy mint 
nekem sikerült – megta-
lálhatják önmagukat. A 
nagyobbik lányom ren-
dezőnek készül, a kiseb-
bik énekesnek, és az ő si-
kereik számomra a legna-
gyobb pozitív visszajel-
zés, hogy bár nem hiszek 
a tökéletes anyaságban, 
a maximalizmusommal 
együtt azért mégiscsak 
valamit jól csináltam. 

F. Nagy Ágnes

Évköszöntés Horgas Eszter fuvolaművésszel

Nyíregyházán rendezték 
november 14-én a XIV. Or-
szágos Ifjúsági Néptánc-
fesz tivált. A rangos esemé-
nyen 11 együttes 2-2 koreo-
gráfiával vett részt, ahol az 
Ifjú Kincső Néptáncegyüt-
tes is megmérettetett. A tán-
cosok az Aelia Sabina Alap-
fokú Művészeti Intézmény 
tanulói. Az együttes ifjúsági 
korosztálya az „Aratóbál 
Mérában” és a „Szőlőpász-
torkodók” című koreográfiát 
mutatta be, melyeket az 
együttes művészeti vezetői 
és néptánc pedagógusai, 
Taba Csaba és Fejér Erika 
készített.

A két koreográfia a ka-
lotaszegi Méra, va-

lamint a Tolnai-Sár köz-
ben lévő Sárpilis és Decs 
falujának hagyományos 

paraszti tánckultúrájából 
táplálkozik, mindkettő 
egy-egy kiemelt jelen-
tőségő kalákamunkát vá-
lasztott dramaturgiai 
szálként. Fontos élmény-

ként kell megemlíteni, 
hogy az elmúlt időszak-
ban mindkét helyszínre 
ellátogattak a táncosok, 
így eredeti környezeté-
ben kerülhettek lelkileg 

még közelebb 
a falusi kultú-
rához. Tánca-
ikkal bekerül-
tek az esti gá-
laműsorba is. 
A zsűri ki-
emelten érté-
kelt bizonyos 
dramaturgiai 
elemeket, a jól 
elsajátított, él-
ményszerű és 
stílusos tánco-
lási módot, 
valamint a hi-
teles visele-

teknek köszönhető igé-
nyes megjelenést. Az 
eredmény hir detésen Ní-
vódíjban részesült az 
együttes, és ajánlást ka-
pott az „Ifjúsági Néptánc 

antológia 2015” című 
rendezvényre, mely az 
év legszínvonalasabb 
produkcióit hivatott be-
mutatni. (A Kincső Nép
táncegyüttes alapítója és 
vezetője Turcsánné Hor
váth Annamária. Ki
emelt támogatójuk Óbu
daBékásmegyer Önkor
mányzata.)

Nívódíjas az Ifjú Kincső Néptáncegyüttes
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a 
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó aján-
latához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályá-

zaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot 
befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 
12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázók-
nak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 
zárt borítékban, legkésőbb 2016. február 1. (hétfő) 12 óráig van lehető-
ségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik utca 7.) személye-
sen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2016. február 1-jén 14 órakor a Bp., III. kerü
let Mozaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyi-
ségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon ér-
tesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbon-
tást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, 
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi 
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat 
megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ön-
kormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értel-
mében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tu-
lajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok 
tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló, 
1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meg-
hirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes va-
gyontárgyak elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragra-
fusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-
3463-as telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, fel-
kerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint 
a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, 
ingatlanok.hu.                                                 

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlan értékesítésére

A Harrer Pál utca 911. szám alatti okmányirodában 2015. november 
30-tól, várhatóan 2016. május 2-ig szünetel az ügyfélfogadás Kormány-
ablakká történő átalakítási munkálatok miatt. Az ügyfélfogadást az aláb-
bi helyszíneken és ügyfélfogadási időkben biztosítják az ügyfelek részére.
2015. december 9-től 2016. május 2-ig: 1039 Budapest, Medgyessy 
Ferenc utca 4.

Ügyfélfogadási idő:

Ügyfélfogadás
Sorszámkiadás (előre fog-

lalt időponttal nem rendelkező 
ügyfelek számára)

Hétfő: 07. 00 – 19. 00 09. 00 – 12. 00 és 14. 00 – 16. 00
Kedd: 07. 00 – 19. 00 10. 00 – 12. 00 és 14. 00 – 16. 00
Szerda: 07. 00 – 15. 00 09. 00 – 13. 00
Csütörtök: 08. 00 – 15. 00 09. 00 – 13. 00
Péntek: 08. 00 – 12. 00 08. 00 – 11. 00

Intézhető ügytípusok: személyi okmány ügyintézés 
(személyi igazolvány, vezetői engedély); lakcímigazol-
vánnyal kapcsolatos ügyintézés; diákigazolvánnyal 
kapcsolatos ügyintézés; ügyfélkapuval kapcsolatos 
ügyintézés; járműigazgatással kapcsolatos ügyintézés; 
népesség nyilvántartási ügyintézés.
Időpont igényelhető személyesen a 1039 Budapest, Med
gyessy F. utca 4. szám alatti kirendeltségen, valamint te-
lefonon, a 896-3152-es telefonszámon.

2015. december 9-től 2016. május 2-ig: 1039 Budapest, Heltai Jenő 
tér 7.

Ügyfélfogadási idő:

Ügyfélfogadás Sorszámkiadás (előre fog-
lalt időponttal nem rendelke-
ző ügyfelek számára)

Hétfő: 07. 00 – 19. 00 09. 00 – 12. 00 és 14. 00 – 16. 00
Kedd: 07. 00 – 19. 00 10. 00 – 12. 00 és 14. 00 – 16. 00
Szerda: 07. 00 – 15. 00 09. 00 – 13. 00
Csütörtök: 08. 00 – 15. 00 09. 00 – 13. 00
Péntek: 08. 00 – 12. 00 08. 00 – 11. 00

Intézhető ügytípusok: egyéni vállal-
kozói ügyintézés; útlevél ügyintézés; 
ügyfélkapuval kapcsolatos ügyintézés; 
elkészült okmányok kiadása; mozgá-
sában korlátozott személyek parkolási 
igazolványával kapcsolatos ügyinté-
zés; hatósági ügyintézés (elvett okmá-
nyok /forgalmi engedély, vezetői enge-
dély/, elvett hatósági jelzések, forga-
lomból kivont járművekkel (végrehaj-
tó, adóhatóság, rendőrhatóság) kapcso-
latos ügyintézés.
Időpont igényelhető személyesen a 
1039 Budapest, Medgyessy Ferenc ut
ca 4. szám alatti kirendeltségen, vala-
mint telefonon, a 896-3152-es telefon-
számon.

Okmányirodából 
modern Kormányablak

Fotó: Antal István
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A Főkert évről évre igyekszik a Fővá-
rosi Önkormányzat kezelésében lévő 
zöldterületek növényállományát pótol-
ni, bővíteni, állapotán javítani. Idén is 
több helyszínen történtek cserje-, 
park- és sorfa ültetések. 

A városi fák alakítják a közte-
rek, közlekedési útvonalak, 

parkok látképét, szebbé és egész-
ségesebbé teszik környezetünket, 
mindennapi életünket. A fák je-
lentősége a városi légkörben is 
igen fontos, ugyanis a széndioxid 
feldolgozó képességüknek kö-
szönhetően csökkentik az üveg-
házhatást. Lekötik a szennyező 
anyagokat, javítják a klímát. A 
forgalmas utak mellett megvéde-
nek minket a zajtól, gyökérzetük 
pedig elnyeli a járművek okozta 
rázkódások egy részét.  

Budapest kiemelten kezelt zöld-
területeinek növényállománya saj-
nos számos káros behatásnak van 
kitéve. Egyrészt a városi klíma 

sem kedvező a növények optimá-
lis életfeltételeit tekintve, más-
részt rendszeresek a helytelen 
parkhasználatból adódó egyéb 
károsodások, pusztulások is. Jel-
lemző károsító okok még a téli só-
zás, a kitaposás, a szabálytalan 
parkolás, a vandalizmus stb.

A cserjeültetések többnyire 
meglévő, de hiányos állományok 
pótlását jelentik. A faültetések 
helyszíneinek tervezésekor figye-
lembe veszik a közelmúltban tör-
tént fakivágásokat, fapusztuláso-
kat, az önkormányzati- és a lakos-
sági kéréseket, illetve a szakem-
berek által összeállított középtávú 
faültetési stratégiai tervet is. 

A főváros közparkjaiban a cser-
je-, park- és sorfa ültetések no-
vember közepén kezdődtek és 
várhatóan decemberben  fejeződ-
nek be. Összesen 246 fa, illetve 
3550 cserje fogja még zöldebbé, 
színesebbé tenni Budapest zöldfe-
lületeit.

Fa- és cserjeültetések a fővárosban

A karácsonyi készülődés alatt sokakban 
felmerül egy kedves kölyökállat képe, 
amint masnival a nyakán bújik ki a kosár-
ból és örömet okoz a család aprajának-
nagyjának. De gondolni kell arra, hogy 
minden állat tartása egyben évekre szóló 
felelősséget is jelent. A kezdeti nagy szere-
tet mellett sok idő, pénz, energia kell hoz-
zá, hogy egy állatnak megfelelő ellátást, 
kiképzést, törődést biztosítsunk.

Gondoljuk jól át, van-e lehetőségünk és 
elég kitartásunk hosszú éveken át egy jó-
szág gondozásához, mellyel naponta kell 
foglalkozni, törődni, ápolni, szeretni. 
Amennyiben pénzt adunk egy állatért, pró-
báljuk meg olyan helyről beszerezni (te-
nyésztő esetében), ahol garanciát vállalnak 
az örökletes betegségek elkerülésével kap-
csolatban, és ezt írásba is adják. Nagyon fon-
tos szempont, hogy a megvásárolni kívánt 
kutya-, macskakölyök betöltse a 8 hetes élet-
kort! A kicsik ebben az életkorban a legfogé-
konyabbak, lesik a szüleiket, elsősorban any-
jukat, valamint alomtestvéreiket, megtanul-
ják a csapat szabályait. A kölyökállat im-
munrendszere 8 hetes kor előtt még fejletlen, 
sérülékeny, fontos, hogy anyja mellett testi-
lelki védelemben éljen. Két hónapos kor az 
első időpont, amikor már az anyjától és test-
véreitől károsodás nélkül elválasztható. 
Vásárláskor szükséges, hogy a kölyök chip-
pel (egyedi azonosítóval) megjelölt legyen! 
Érdemes azt is végiggondolni, hogy az élet-
feltételeken túl tudjuk-e biztosítani a fel-

ügyeletet betegség, nyaralás vagy utazás 
ideje alatt. Vállaljuk-e a gondozással járó 
plusz anyagi terheket. Tudunk-e felelősség-
teljes döntést hozni, ha az életkörülménye-
ink megváltoznak. Nagyon fontos szem-
pont, hogy tisztában legyünk a kiválasztott 
állat várható tulajdonságaival. Ismerked-
jünk meg a beszerezni kívánt faj igényei-
vel, tartásának szabályaival, szükségleteik-
kel, helyigényükkel, táplálkozási szokása-
ikkal. Gondoljunk rá, hogy ezeknek az ál-
latoknak a lakóhelyét (terráriumát, akvári-
umát) is rendszeresen rendben kell tartani.
A választás felelőssége menhelyi állatok 
befogadásakor:
Amennyiben mégis szeretnénk egy kis 
kedvenccel megörvendeztetni a családot, 
javasoljuk menhelyi állat választását. Olt-

va, féreghajtva, egyedi azonosítóval ellátva 
(kutya), oltva, féreghajtva (macska), oltva 
(nyúl). Ezek az állatok örökbefogadási nyi-
latkozattal és érvényes állategészségügyi 
dokumentumokkal kerülhetnek az új gaz-
dihoz. Vigyük el állatorvoshoz, amint erre 
mód adódik, hogy a további tennivalókat 
meg tudjuk beszélni. Javasolt kutya/macs-
ka esetében a hazavitelt követően azonnali 
bolhátlanító fürdetést végezni megelőző, 
preventív céllal. 
Válasszunk az életvitelhez, személyiség-
hez illő állatot, így sokkal több örömet tud 
okozni annak tartása. Sportos életmód 
mellé nem javasolt egy idősödő, esetleg ne-
hezen mozgó kutya beszerzése, de ugyan-
így az idősebb korosztálynak sem a legjobb 
választás egy fiatal, agilis, vizsla jellegű 
kutya. 
Aki menhelyről fogad örökbe állatot, az két 
állat életét menti meg. Azét, akit hazavisz és 
azét, akinek helye lesz a telepen, és esélyt kap 
arra, hogy rátaláljon gazdijára. Ezért kérünk 

mindenkit, hogy a szeretet 
ünnepén is állatot csak fe-
lelősséggel vállaljon! 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Állatot karácsonyra? 

Menhelyről, lehetőleg ivartalanítva
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Szol gál ta tás
 Te tő fe dés, ács és bá do gos munkák! 
Cserép, pa la, zsin de lye zés, te tők ja ví tá sa, 
ké szí té se, bá do go zá sa, eresz csa tor nák cse-
ré je. Lapostetők szi ge te lé se, vi har kár utá-
ni hely re ál lí tás. Tel.: 06(30)513-1112

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és 
műszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az 
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna 
fe lőli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747
 Duguláselhárítás falbontás nélkül.Ázá-
sok csőtörések megszüntetése.Víz és fütés-
szerelés.06 20 491 5089
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós 
06-30-2-664-666
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a 
kerü leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) 
Vár hidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi ked-
vez mények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera kást, 
fes tést, mázolást, tapétázást válla lok Barabás 
Jenő kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-
0479
 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízha tóság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Ke-
ve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fa gyasztó, 
automata mosógép szerviz. Javí tás esetén 
ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán be-
lül. Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács 
Sándor
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: 
h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998
 La kás fel újí tás anyag be szer zés sel, ga-
ran ci á val! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun-
kák, szo ba fes tés, gipsz kar to no zás, parket-
tás munkák, víz sze re lés, vil lany sze re lés! A 
leg ki sebb mun kát is el vál lal juk! Tel.: 
06(30)960-4525

 Társasházak közös képviseletét vál-
laljuk kettős aláírással, személyes, egye-
di ügyfélfogadással. Tel.: 0630/268-
2265, alecomteam@t-online.hu

 Fakivágás alpintechnikával, ágdarálás, 
tuskómarás, zöldhulladék elszállítás, eresz-
csatorna tisztítás. www.fakivagas.info 06-
30-459-99-70
 Fuvarozás, áruszállítás belföldön és kül-
földön, költöztetés, lomtalanítás. Huszár 
Csaba, 06-30-459-99-70
 Automata mosógépek, mosogató gépek, 
szárítók, villanybojlerek, villany tűz helyek, 
klí ma berendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)341-3423
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 
1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá zás, 
par ketta lerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kőműves és asztalos munkák 
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak 
árusítá sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
242-1389
 Für dő szo bák, kony hák fel újí tá sa, át ala kí-
tá sa! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, víz-
sze re lés! Anyag be szer zés sel, ga ran ci á val! 
www.burkolo mester.hu; Tel.: 06(20) 961-6153
 Nemzetközi horary konzulens diplomá-
val, 20 éves tapasztalattal vállalok szemé-
lyes, kérdő, éves, havi előrejelzést, tanács-
adást. Tarot. Tradicionális káldeusi asztroló-
gia. Oktatás is. Tel.: 06(70)244-2538
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás, helyszíni felméréssel Hencz Péter. 
Tel.: 06(70)397-3869
 Lakásfelújítás, tisztaságifestés. Üres 
laká sok ra árkedvezmény, garanciával. Tel.: 
787-1332, 06(20)986-3129

 Lakásfelújítás, építkezés A-Z-ig. Ács, 
kőmű ves, burkoló, festő, víz, fűtés, villany-
szerelés, stb. Tel.: 06(30)479-2776
 Társasházkezelést, közös képviseletet 
válla lunk, korrekt, megbízható módon, refe-
renciákkal. Tel.: 274-6135; 06(70)561-1174. 
E-mail: flotthometeam@gmail.com
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhá rítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–9021. 
ELMŰ által minősített vállalkozás
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkar ton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás mun-
kák magánszemélyek, közületek részére. 
Tel.: 06(30)212-3308
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javí-
tás, felújítás garanciával. Adás-vétel, ingye-
nes kiszállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
 TV javítás helyszínen is garanciával, in-
gyenes kiszállás, (LCD, LED TV-t és moni-
tort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
cso ma golás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812

egész ség
 Izomletapadások, fej-, nyak-, és hát fáj-
dal mak kezelése, teljes testmasszázs. Szak-
rendelőkben (Vörösvári út 88-96) vagy az 
Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógy-
masszőrtől Tel.: 06-20-595-30-57
 ÁLOM MEDITÁCIÓ Minden amit tud-
ni akartál az álmokról, de soha nem volt 
kitől megkérdezned! http://alom-meditacio. 
webnode.hu
 Becsípődések, elmozdulások, ficamok, 
gerincferdülés, nyaki merevség, karfájdal-
mak. Csontkovács Tel.: +36302554688 
 Dr. Czeiner Bé la nő gyógy ász fő or vos 
ma gán ren de lé se: kedd dél után Sző lő ut ca, 
min den pá ros hét pén tek dél után ján 
Vörösvári út. Be je lent ke zés, in for má ció 
mun ka nap okon: 06(20)480-3953

  Bőr gyógy ásza ti, kozmetológiai 
ma gán ren de lés: dr. Pardavi Ág nes. He lye: 
1035 Szent end rei út 10. Ide je: hét fő, szer-
da 16-18 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je-
lent ke zés, tel.: 06(30)201-9198

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. Bé csi 
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia fő or vos. 
Be je lent ke zés: 317-0631

 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)350-8359

 Dr. Kalán Jú lia bőrgyógyász-koz m e-
tológus fő or vos ma gán ren de lé se: III. ker. 
Bé csi út 217-ben (EuroCenterrel szem-
ben). Gyer mek bőr gyógy ászat is. Bőr ki-
nö vé sek el tá vo lí tá sa. Be je lent ke zés: 
06(20)543-3948

 Személyes problémák megoldása, korsze-
rű, alternatív módszerekkel. Dr. Szabó Szilárd 

Tel.: 06(20)921-2899
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés min den 
szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kór-
ház utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
 Pedikűr-manikűr házhoz megy. Nyug dí-
jas kedvezmény. Tel.: 06(20)806-7783
 Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi 
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blok kot 
okozó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-
9241
 Fogyasztómasszázs fájda lommen tesen. 
Hőkamerás testanalízis, pénz ke re seti lehe-
tőséggel. premiumkko@gmail.com

Oktatás
 Ma te ma ti ka-, fi zi ka-, ké mia-, ma gyar-
ta ná rok kor re pe tál nak ál ta lá nos- és kö zép-
is ko lá so kat a Vörösvári úton, min den dél-
után. Kö zép is ko lai elő ké szí tők max. 2-3 
fős kis cso port ban. Thalész-Kör, www. 
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

 Német beszédcentrikus nyelvoktatás kül-
földi- és Goethe Intézetekben megszerzett 
szakmai tapasztalatokkal. 25 éves nyelvésze-
ti-oktatói gyakorlat van. Bármely korosztály-
nak 10 éves életkortól. E-mail: szamoca5@
citromail.hu Tel.: 06(30)609-9151
 Német, matematika, fizika, angol. Fel-
zár kóztatás, érettségire, nyelvvizsgára fel-
készítés önöknél. Tel.: 06-20-973-6467
 Angol beszédcentrikus oktatás 25 éves 
nemzetközi tapasztalattal kezdőtől a felsőfo-
kig. Személyesen vagy Skype-on is. Ár: 
3000 Ft/60 perc. Tel.: 06(70)244-2538
 Olasz nyelvoktatás kezdőtől haladóig, 
nyelvvizsgára felkészítés, vidám egyénre 
szabott haladás. Tel.: 06(30)355-5744
 Olaszul nyelv oktatása, (gazdasági is) 
Tel.: 06(30)602-3494; 
meszaros494@t-online.hu
 Angol beszédcentrikus oktatás, kor re-
petálás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt 
óradíjjal. Tel.: 06(30)952-3691
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétika tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809, 
06(70)619-5546
 Matematikából korrepetálást és fel vételire 
felkészítést vállal tanárnő  Békás megyeren. Ár: 
2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
 Matek, fizika tantárgyakból egész év ben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.:  06(30)604-1478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
 Matematika, fizika, kémia tanítás ön nél, 
általánostól-főiskolásig. Ingyenes pró baóra!. 
Tel.: 06(70)647-2243
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com Tel.: 
367-8160, 06(20)243-9043

Elad-vesz
 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
 Autót vásárolnék évjárattól és típustól 
függetlenül, akár hétvégén is! Esetleges 
szállítását megoldom.06-70-622-0123
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, 
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség 
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974

Régiség
 Óbuda antikvitás üzletünk készpénzért 
vásárol borostyánt, ékszereket, bútort, fest-
ményt, porcelánt, órákat, ezüsttárgyakat, 
lakberendezési tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Cím: 1036 Bp., Lajos u. 38. (Kolosy pi-
acnál az árkádok alatt.) Tel.: 06(20)563-1491
 Bélyeget, papír és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, műtárgyakat, papírrégiséget 
vásárolunk. VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-
17, Cs: 10-19. Tel.: 317 4757
 Magas áron vásárolok törtaranyat, 
fazonaranyat, ezüstöt, borostyánt, órákat. 
Cím: V. ker Kígyó utca 4-6. Tel.: 06-20-590-
52-84
 Vá sá ro lok min den ne mű ré gi sé get, 
órá kat, ér mé ket, por ce lá no kat, köny ve ket, 
bi zsu kat, fest mé nye ket, bú to ro kat, ezüst 
ne mű ket, hang le me ze ket, tel jes ha gya té-
kok ki ürí tés sel. Díj ta lan ki szál lás sal. Mol-
nár Eni kő. Tel.: 06(20)365-1042

 Bo ros tyán-ko rall ék szer fel vá sár lás 
30.000-300.000 Ft-ig. Arany 8500 Ft-tól, 
ezüst 350 Ft-tól. Min den fé le ré gi sé get, órá-
kat, por ce lá no kat, ér mét, ki tün te tést, ké pes la-
po kat, pen gőt, kész pénz ért tel jes ha gya té kot. 
Díj ta lan ki szál lás, ér ték becs lés. Üz let: V. ker., 
Szent Ist ván krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150
 Számítógép
 Computerklinika: szá mí tó gép-ja ví tás, 
kar ban tar tás, ví rus ir tás, al kat rész-be sze re-
lés, bő ví tés. In gye nes ki szál lás sal. Hív jon 
bi za lom mal. Tel.: 06(30)857-2653

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan-

ROBOT.hu/obuda-ujsag

 MENNYIT ÉRHET lakása, megérné el-
adni? Bízza ránk az eladást, jutalék 3%. 
Weboldal: Laurus.ingatlan.com, 06 20 9 663 
960
 Panorámás, keleti fekvésű, 8. emeleti, 
frissen felújított fűtésű, 50 m2-es, 2 és fél 
szobás lakás 13,8 MFt-ért eladó. Elérhető-
ség: 06-20-457-81-53
 II. Árpád fejedelem útján (Komjádi mel-
lett) 70 m2-es üzlethelyiség 18,4 MFt-ért el-
adó. Tel.: 06(20)498-4847
 Szépvölgyi útnál Virág Benedek u.-ban 
70 m2-es, 2,5 szobás, erkélyes, garázsos + tá-
roló öröklakás 29,5 millió Ft. Tel.: 
06(70)615-4350
 Óbudai, Váradi utcai, II. emeleti, 34 nm-
es, konvektoros, összkomfortos lakás 11,5 
millió forintért eladó. Tel.: 06(20)390-4087; 
06(20)573-9326

Festmény
 19-20. szá za di ma gyar és ré gi kül föl di 
fest mé nyek, mű tár gyak vé te le kész pénz ért. 
Díj men tes ér ték becs lés. Tel: 06(30)949-2900. 
E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu, Ne-
mes Ga lé ria: 1024 Szil ágyi Er zsé bet fa sor 3.

Életjáradék
 Lakottan megvásárolnám ingatla-
nát életjáradékkal, közjegyzői okiratba 
foglalva, teljes körű jogi garanciával. 
www.primamedical.hu vagy a 06-30-
92-12-418, Pintér Judit

 Élet já ra dé ki szer ző dést köt nék idős sze-
méllyel köl csö nös szim pá tia ese tén. Tel.: 
06(20)449-9644

Füg gö nyök
Szé les mé ret- és min ta vá lasz ték ban. 

Kar ni sok
Haj lí tott, egye di mé ret re 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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Állás
 GDN ingatlaniroda keres értékesítő kollégá-
kat budapesti irodájába. Ingyenes képzés, ma-
gas jutalék, profi csapat, jó hangulat! l. laki@
gdn-ingatlan.hu, +36-70-681-4500
 Gyakorlott, megbízható, nemdohányzó 
hölgy takarítást, vasalást vállal, rendes csalá-
doknál, referenciával.  Tel.: 06(30)254-0862
 III. Bécsi út végén, parkkal rendelkező, 5 lépcső-
házas társasház, számlaképes, ügyes kezű gondno-
kot, kertészt-háztakarítót keres. Jelentkezni lehet 
írásban Pyramidon Kft. 1033 Budapest, Kaszásdűlő 
u. 3. E-mail: pyramidonkftkepviselet@gmail.com
 Irodai takarítást vállalok. Kolosy tér kör-
nyékén. Tel.: 06(30)302-7691

 Óbudai varrodába keresünk, szakképzett 
varrónőket teljes munkaidőre, vasalónőt 4-6 
órás időre. Tel.: 06(30)948-4392, 
nemethrudolf1@gmail.com

Kiadó
 Kolosy üzletházban 27 m2-es üzlet el adó, kiadó a 
főbejárattal szemben. Tel.: 06(20) 942-6883
 A III. kerület Lajos utcában, egy 24m2-es és 
48 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni: 06-
30-34-22-998

egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alkalom-
mal illetve nagytakarítást is. Tel.: 06(30)966-9241

 Karácsonyi vásár! Kiemelten magas áron 
vásárolok Borostyánt ! Hívjon bizalommal! 
Tel:0630 2600 695

A Ziper diákjainak Márton-napi 
felvonulása idén egyben az új 
sétány felavatása is volt. Mű-
sorral, saját készítésű lámpá-
sokkal, libazsíros kenyerekkel 
ünnepelték Szent Márton nap-
ját, amely ebben az évben újfent 
elhozta a fényt a szívekbe is. 

Az ünnepi hagyomá-
nyok jóval többek, 

mint egyszerű rítusok. Az 
ember lelki egészségét hiva-
tottak karban tartani. Rit-
mizálják és minőségivé is 
emelik az időt. Az ilyen kü-
lönleges alkalmak során 
azok az emberi igények 
kapnak teret, amelyek a hét-
köznapokban nincsenek je-
len. A belső kincsek ilyenkor kerülnek fel-
színre, megjelenítjük őket szimbólumokkal, 
hagyományokkal, amelyek így nemzedékről 
nemzedékre öröklődnek. 

Az ünnep belső fényünk kivetülése, ame-
lyet mi sem példáz jobban, mint a Márton-
nap, ahol ez a fény láthatóvá is válik a gyer-

mekkezekben himbálózó lámpásokban. A 
Zipernowskyban talán éppen ezért évek óta 
az egyik legkedvesebb hagyomány a Már-
ton-napi felvonulás, amelyre kicsik és na-
gyok egyaránt lelkesen készülnek. Már az 
ünnepet megelőző héten megalkotják a kis 
mécses tartókat, amelyeket minden osztály 

a saját ízlésvilága, kreatív ötlete alapján va-
lósít meg. Most is szebbnél szebb remekmű-
vek születtek, és gyönyörű látvány volt, 
ahogy a különböző díszítéseken átsejlő lán-
gok megvilágították az ünnepre hangolt 
gyermekarcokat. 

A közös éneklést követően a 4. osztályo-
sok műsorából a gyerekek megtudhatták, 
milyen kapcsolat fűzi össze Szent Mártont, a 
ludakat és az újbort, milyen időjárásra lehet 
következtetni a most szinte tavaszinak tűnő 
novemberi napból. Milyen babonák, legen-
dák övezik a Márton-ünnepet, és miért is 
tartják kezükben azt a kis lámpást, amellyel 
a műsor után közösen énekelve végigjárják 
az iskolát övező teret.

Idén ez a séta egyben a Zipernowsky sé-
tány felavatása is volt, hiszen ÓbudaBékás
megyer Önkormányzata díszkővel, gyepsző-
nyeggel, örökzöldekkel, utcabútorokkal és 
korszerű közvilágítással újította fel külső kör-
nyezetünket. Az új sétánynak mintha csak ré-
sze lett volna a sok kis meleg fényfolt, a szár-
nyaló dallamok, az új köveken kopogó gye-
rekléptek. Az ilyen ünnepekre mind-
annyiunk nak, helyi közösségünknek szüksé-
ge van, hogy kiemelkedjünk a hétköznapok-
ból, felidézhető élményekre tegyünk szert, 
őrizzük és felmutassuk közös értékeinket. A 
Márton-nap, mint minden évben, most is 
megajándékozott bennünket ezzel. 

Márton-napi lámpások fényével 
szépült tovább a Zipernowsky sétány

A „Kulturális intézmények és 
emlékhelyek látogatásának 

támogatása” című önkormány
zati pályázaton elnyert összeg-
ből a Pais Dezső Általános Isko-
la tanulói az ősz folyamán há-
rom programon vettek részt. 
Ezek közül a legsikeresebb az 
aquincumi múzeumlátogatás 
volt. Az Aquincumi Múzeum-
ban múzeumpedagógiai foglal-
kozáson vettek részt a teljes 5. 
évfolyammal (38 fő tanuló, 4 kí-
sérő pedagógus). Bejárták a mú-

zeum szabadtéri területeit, látták 
a tanulók a római kori mozaiko-
kat, a padlófűtés nyomait, a ko-
rabeli boltok, fürdők maradvá-
nyait, a víziorgona 
másolatát. Inter-
aktív játékok ke-
retében beleélhet-
ték magukat a ró-
mai birodalom ko-
rába. A múzeum-
pedagógiai foglal-
kozáson a fiúk 
bőrerszényt, a lá-
nyok gyöngy fül-
bevalót készítet-
tek. A tanulók 
helytörténeti isme-
retei is gazdagod-
tak. Betekinthet-
tek a katonavárosi 
és polgárvárosi 
életmódba, illetve 

a terület középkori történelmét is 
megismerhették. Köszönjük 
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának, hogy a pályázattal 
lehetővé tette, hogy tanulóink el-
jussanak színházba, múzeumba, 

kulturális emlékhelyre. Oktatá-
sunk és nevelésünk fontos része, 
hogy a gyerekek megismerjék 
helytörténeti értékeinket, tanórán 
kívül is szerezzenek tapasztalato-
kat, élményeket.

TeRVeZés - éPÍTés
Energiahatékony felújítás, 
építés, műszaki ellenőrzés, 
műszaki vezetés, 
energetikai tanúsítás, 
szaktanácsadás.
Mózes István építészmérnök
epito.energetika@gmail.com
tel.: 70-338-7810

Paisos diákok Aquincumban
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Pályázati felhívás
Saroglya utcai építési telkek értékesítésére,  II. ütem
Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pá-
lyázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat tulajdonában lévő, Saroglya utcáról nyíló építési telkek érté-
kesítésére az alábbiakban részletezettek szerint:

Magánszemélyek, befektetők figyelem! 
III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlődő részén, kertvárosi 
környezetben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15- 20 % beépítési lehető-
séggel rendelkező, kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési 
telkek ELADÓK!  

Pályázható ingatlanok:
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 113 hrsz. alatti telek Terület: 1021 m2  
Irányár: 29 527 559 Ft + áfa, összesen: 37 500 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 115 hrsz. alatti telek Terület: 1034 m2    
Irányár: 29 921 260 Ft + áfa, összesen: 38 000 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 117 hrsz. alatti telek Terület: 1029 m2  
Irányár: 29 763 779 Ft + áfa, összesen: 37 800 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 118 hrsz. alatti telek Terület: 1000 m2  
Irányár: 31 732 283 Ft + áfa, összesen: 40 300 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 119 hrsz. alatti telek Terület: 1344 m2  
Irányár: 40 708 661 Ft + áfa, összesen: 51 700 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.200.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 120 hrsz. alatti telek Terület: 1584 m2  
Irányár: 43 622 205 Ft + áfa, összesen: 55 400 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.500.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 126 hrsz. alatti telek Terület: 1003 m2  
Irányár: 27 637 795 Ft + áfa, összesen: 35 100 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 127 hrsz. alatti telek Terület: 1000 m2  
Irányár: 27 559 055 Ft + áfa, összesen: 35 000 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 128 hrsz. alatti telek Terület: 1007 m2  
Irányár: 30 551 181 Ft + áfa, összesen: 38 800 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.900.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 132 hrsz. alatti telek Terület: 1099 m2  
Irányár: 28 740 157 Ft + áfa, összesen: 36 500 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.700.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 134 hrsz. alatti telek Terület: 1289 m2  
Irányár: 31 968 504 Ft + áfa, összesen: 40 600 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.100.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 135 hrsz. alatti telek Terület: 1006 m2  
Irányár: 29 133 858 Ft + áfa, összesen: 37 000 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.700.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 139 hrsz. alatti telek Terület: 1550 m2  
Irányár: 42 755 905 Ft + áfa, összesen: 54 300 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.400.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 140 hrsz. alatti telek Terület: 1516 m2  
Irányár: 39 685 040 Ft + áfa, összesen: 50 400 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.000.000 Ft
Az ingatlant 24 m2 nagyságú területre vonatkozóan vezetékjog terheli, 
az ELMŰ Hálózati Kft. javára.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályá-
zati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a 
pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon 
ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az 
önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 
2016. február 1. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán 
(cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2016. február 1-jén 14 órakor a Bp., III. kerü
let Mozaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyi-
ségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon ér-
tesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbon-
tást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, 
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi 
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat 
megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ön-
kormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értel-
mében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tu-
lajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok 
tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló, 
1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meg-
hirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes va-
gyontárgyak elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragra-
fusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-
3463-as telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, fel-
kerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint 
a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, 
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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Óbuda bővelkedik nemzet-
közi szinten is elismert 
sportolókban. Kövér Márton 
személyében bővült a lista, 
a huszonnyolc éves kenus 
egyes és páros verseny-
számban szorgalmasan 
gyűjtögeti az aranyérmeket.

 Sportág választásá
ban mi döntött a kenuzás 
mellett? 

- 1995-ben szomszé-
dunk és egyben barátunk, 
Vaskúti István olimpiai 
bajnok sok gyereket levitt 
a Honvédba kenuzni. Én 
is kipróbálam és egyből 
megszerettem. Azóta szo-
rossá vált kötődésem a ka-
jak-kenu sporttal és a Du-
nával. Később a Merkapt 
Maraton Team SE-be iga-
zoltam, mert világbajnok-
ként csak ők ajánlották fel 
támogatásukat, ők láttak 
bennem fantáziát.

Éremgyűjtés 
felsőfokon

- Első bajnoki címét a 
2000. évi utánpótlás 
OBn szerezte, majd egy 
hosszabb szünet után in
dult be a siker széria. 
Ekkorra érett be a sok 
munka gyümölcse?

- 2010 óta minden vi-
lág- és Európa-bajnoksá-
gon részt vettem a mara-

toni szakágban. Az első 
három évben csak páros-
ban indultam, utána már 
egyesben is rajthoz állok. 
Eddigi nemzetközi sze-
replésem mérlege öt vi-
lág- és négy Európa-baj-
noki elsőség. A legbüsz-
kébb az idei évi teljesít-
ményemre vagyok, 
ugyanis eddig egyetlen 
kenusnak sem sikerült 
egy idényben minden le-
hető versenyt megnyer-
ni, egyesben és párosban 
Ob, Eb és Vb.

  Pályafutása alatt 
voltak kritikus idősza
kok?

- A 2008-as idény vé-
gére elfogyott a motivá-
cióm. Edzőváltás után 
sem jöttek az eredmé-
nyek, így nem láttam ér-
telmét tovább versenyez-
ni és edzősködni kezd-
tem. Ebben az új feladat-
ban sem éreztem jól ma-
gam és rádöbbentem, jó 
lenne még versenyző-
ként bizonyítani, így 
2009 végén újra kezd-

tem. Szerencsés volt az 
időzítés, mert ekkor 
hagyta abba a kenuzást 
Csabai Edvin tizenhét-
szeres világbajnok és az 
ő helyét foglaltam el 
Györe Attila páros hajó-
jában.

Életre szóló 
szerelem

 Nyolcévesen kezdte a 
versenyszerű sportolást, 
húsz kemény munkával 
eltöltött év után vannak 
még jelentős tervei?

- Szeretném addig csi-
nálni, amíg sikeres va-
gyok és örömet okoz a 
versenyzés. Remélem, ez 
még jó néhány évig eltart 
és növelhetem aranyér-
meim számát.

 Ha abbahagyja a 
versenyszerű sportolást, 
marad a sportág közelé
ben?

- A kenuzást nem tud-
nám abbahagyni, ez egy 
életre szóló szerelem. 
Továbbra is edzésben 
maradok, de már csak 
szabadidős versenyeken 
indulok. Az edzősködés 
is érdekel, segítem a 
Szentendrei Kajak-Kenu 
Egyesület munkáját, a 
legkisebb gyerekeknek 
tartok edzéseket, emel-
lett saját klubom sár-
kányhajó csapatát is én 
készítem fel. Ami a tanu-
lást illeti, rendelkezem 
OKJ szintű edzői képesí-
téssel és sportszervező 
diplomával. Jelenleg az 
Óbudai Egyetem hallga-
tója vagyok, környezet-
mérnöknek készülök.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Kövér Márton ötszörös világ-, négyszeres Európa-bajnok

A maratoni kenuzás királya 

Az Óbudai Sportakadémia 
idei második előadását de-
cember 15-én rendezték a 
Kiskorona utcai Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Intézmény 
dísztermében.

A magyar úszósport 
sajátosságai, sikere-

inek titka, háttere című 
előadás meghívott ven-
dégei az úszólegendák 
közé tartoznak. Dr. Sós 
Csaba tanszékvezető 
egyetemi docens (TE 
Úszás, Vízisportok Tan-
szék), Európa-bajnoki 
bronzérmes, mestered-
ző, a Magyar Úszó Szö-
vetség alelnöke és dr. 
Verrasztó Zoltán olimpiai 
érmes, világ- és Európa-
bajnok, sebész főorvos, 
mesteredző emblemati-
kus személyiségei a ma-
gyar úszósportnak. Ak-
tív sportolói múltjukkal 
és a mai napig az úszó-
sportért tett eredményes 

munkájukkal nyomot 
hagynak a hazai úszó-
sport történelmében. 

A téma nagyon érde-
kes, a rengeteg témát fel-
ölelő beszélgetés során a 
korok közt való utazás-
ban beszélgetőpartne-

rük, Gulyás László 
sportújságíró volt segít-
ségükre. Dr. Sós Csaba 
és dr. Verrasztó Zoltán 
Széchy Tamás irányítása 
alatt felnőtt első nagy ge-
neráció tagjai közé tar-
toznak. A sikerek őt iga-

zolták: megfellebbezhe-
tetlen szaktekintéllyé 
vált. Olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok úszókat 
nevelt.

Tanulás és sport a 
múltban és ma, miben 
volt más az úszósport a 

´70-es évek végén és a 
´80-as években, és mi-
ért? Mindkét előadó 
gyermeke eredményesen 
versenyez. Mi a részük 
ebben, hogyan alakult 
így? Hogyan került Bu-
dapestre a 2017-es vizes 
vb és mik az előnyei? 
Mennyiben meghatározó 
mindkettőjük életében a 
11 éve elhunyt edző zse-
ni, Széchy Tamás? – 
ezek voltak a témakörök.

Sportakadémián a magyar úszósportról

Fotó: Antal István
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Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekez-
dés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és 
az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény 28. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a követke-
zőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros 
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatá-
si területén az útépítési és közművesítési beru-
házásokkal érintett ingatlanokra, valamint azok 
tulajdonosaira terjed ki.
(2) A víziközművekkel kapcsolatos közműve sí-
tési hozzájárulásról a külön jogszabályban meg-
határozottak szerint kell eljárni.

2. Általános rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) útépítési és közművesítési beruházás (a to-
vábbiakban: beruházás): részben vagy egészben 
önkormányzati beruházásban megvalósított, 
önkormányzati feladatként megvalósított mun-
kavégzés – különösen: útépítés, valamint a köz-
feladat ellátására jogszabály alapján kötelezettel 
kötött megállapodás alapján közmű és közvilá-
gítás kiépítése. 
b) érintett ingatlan: az az ingatlan, mely az út-
építés kapcsán közvetlenül érintkezik a megva-
lósított úttal, a közművesítési beruházás kapcsán 
a megvalósított közművel közvetlenül ellátható;
c) több közterületi kapcsolattal rendelkező in-
gatlan: olyan ingatlan, mely érintkezik a be-
ruházással érintett közterülettel, továbbá még 
legalább egy másik közterületi kapcsolattal is 
rendelkezik;
d) a beruházás megvalósítását követően érintetté 
váló ingatlan: az az ingatlan, mely a beruházás 
megvalósításakor nem volt érintett, azonban a 
műszaki átadás-átvételt követően érintett ingat-
lanná válik;
e) érintett ingatlan tulajdonos (a továbbiakban 
érintett): a földhivatali ingatlan nyilvántartásban 
az érintett ingatlan tulajdonosaként bejegyzett 
természetes vagy jogi személy; 
3. § (1) A megvalósított beruházások esetén – az 
épített környezet alakításáról és védelméről szó-
ló, 1997. évi LXXVIII. törvény 28. §-ában fog-
laltak alapján – azok költségét az önkormányzat 
a 6. §-ban foglaltak szerint részben az érintett in-
gatlanok tulajdonosaira átháríthatja útépítési és 
közműfejlesztési hozzájárulás formájában.
(2) A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés 
módjáról átruházott önkormányzati hatósági ha-
táskörben a jegyző dönt.

3. Önkormányzati beruházásban megvalósu-
ló út- és közműépítések
4. § (1) Az útépítések során az önkormányzat 
gondoskodik az érintett ingatlanok gépjármű be-
hajtóinak egységes és szabványos kialakításáról 
az ingatlanhatár és a kiépített közút között – ki-
véve, ha erről az érintett írásban lemond. 
(2) A megvalósított közművesítési beruházáso-
kat követően a befizetett hozzájárulással az érin-
tettek jogot kapnak a rácsatlakozásra, a mérőhe-
lyig történő kiépítéssel.
(3) A közművek bekötővezetékét az érintett in-

gatlanon, annak szabályozott telekhatárától szá-
mított 1 méteren belül kell elhelyezni. Ameny-
nyiben ez műszakilag nem megvalósítható, ott a 
bekötővezetéket valamennyi érintett ingatlanhoz 
a meglévő, illetve a későbbiekben kiépülő útpá-
lya burkolatszéléig ki kell építeni a közterület 
végleges helyreállításának biztosítása érdeké-
ben.
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltak az út-
építési és közművesítési hozzájárulással érintett 
beruházások kapcsán érvényesek.

4. A beruházások helyszínének kiválasztása és 
az érintett ingatlanok tulajdonosaival folyta-
tott egyeztetés folyamata
5. § (1) Az önkormányzat saját nyilvántartása, 
felmérése, illetve a felmerülő lakossági igények 
alapján összeállítja és folyamatosan karbantartja 
a szükséges útépítési és közművesítési beruhá-
zásaival érintett közterületek jegyzékét.
(2) A jegyzéken szereplő közterületekkel kap-
csolatban az önkormányzat tervezői becslést ké-
szíttet a beruházások becsült költségeinek meg-
állapítása érdekében.
(3) A jegyzék alapján az önkormányzat egyez-
tetéseket kezdeményez az (1) bekezdés szerinti 
beruházásokról az érintettekkel. 
(4) Az önkormányzat az érintettekkel az alábbi 
formában tartja a kapcsolatot:
- természetes személy esetében a személy- és 
lakcímnyilvántartásban bejegyzett lakcímre kül-
dött tértivevényes levél; 
- jogi személy esetében a cégbírósági nyilván-
tartásba bejegyzett székhelyre küldött tértivevé-
nyes levél;
- az érintett ingatlan postaládájában elhelyezett 
levél;
- az érintettek által megadott egyéb elérhetőség;
- az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján 
elhelyezett hirdetmény;
- lakossági fórum.
(5) Az egyeztetést kezdeményező levélben az 
érintettek számára tájékoztatást kell adni:
- a beruházás részleteiről (különösen fajtája, ide-
je, várható időtartama);
- az ingatlan érintettségéről;
- a beruházás becsült költségeiről;
- a hozzájárulás megfizetésének részleteiről;
- a szükséges egyeztetések lezárásának határidejéről.

(6) Az érintettekkel lefolytatott egyeztetéseket 
követően az érintetteknek nyilatkozniuk kell ar-
ról, hogy a tervezett beruházást támogatják-e, il-
letve kötelezettséget vállalnak-e a beruházás be-
fejezését követően a hozzájárulás megfizetésére. 
(7) Egy ingatlan tekintetében akkor tekinthető 
érvényesnek a nyilatkozat, ha legalább az ingat-
lan 51%-os tulajdonjogával rendelkező tulajdo-
nosok aláírásukkal ellátták azt.
(8) Egy beruházás akkor tekinthető az érintettek 
által támogatottnak, ha az érintett ingatlanok 
legalább 75%-a érvényes támogató nyilatkozatot 
tett az önkormányzat felé.
(9) Az önkormányzat a megvalósítás során azo-
kat a beruházásokat részesíti előnyben, ahol az 
előzetes egyeztetések alapján a beruházás az 
érintettek által támogatottnak tekinthető, illetve 
megépítése műszakilag, vagy egyéb indokok mi-
att elengedhetetlen.

5. A hozzájárulásokkal kapcsolatos részlet-
szabályok
 6. § (1) A hozzájárulást az érintett ingatlan tulaj-
donosainak ingatlanonként, egyetemlegesen kell 
megfizetniük.
(2) A hozzájárulás mértéke a III. kerületben el-
végzett útépítési és közművesítési beruházások 
esetében a tényleges beruházási költség ingatla-
nokra vetített költségének 70 %-a. 
(3) A hozzájárulás mértékét az alábbi képlet 
alapján kell kiszámolni:
hozzájárulás összege = 70% * tényleges beruhá-
zási költség * érintett ingatlan területe / a beru-
házással érintett közterülettel érintkező összes 
ingatlan területe;
(4) A hozzájárulás fizetési kötelezettséget a be-
ruházás műszaki átadás-átvételét követően lehet 
megállapítani.
(5) Amennyiben az érintett ingatlanból az útépí-
tési és közművesítési hozzájárulás megállapítá-
sát megelőző 10 évben az érintettek lemondtak 
az önkormányzat javára a közterület kialakítása 
miatt járó kártalanításról, úgy a (2) és (3) bekez-
désekben részletezett ingatlan vonatkozásában a 
hozzájárulás mértékéből levonásra kerül a köz-
terület céljára leadott területnek a hozzájárulás 
megállapításakor fennálló értéke.

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő–testületének 64/2015. 
(XII.10.)1 önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról

1elfogadva: 2015. december 10.

Folytatás a 27. oldalon

Fotó: Antal István
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7. § (1) Több közterületi kapcsolattal rendelkező 
ingatlan esetében az ingatlan – használatának függ-
vényében – lehet érintett ingatlan, a beruházás meg-
valósítását követően érintetté váló ingatlan, vagy a 
hozzájárulás tekintetében nem érintett ingatlan.
(2) Útépítési beruházások esetében érintett in-
gatlannak kell tekinteni a több közterületi kap-
csolattal rendelkező ingatlant, ha rendelkezik 
gépjámű-, illetve gyalogos bejárattal (a további-
akban: kapuval) a tervezett út felé. 
(3) Amennyiben az ingatlan a tervezett út felé 
nem rendelkezik kapuval, azonban az az útépí-
tési beruházást követően kialakításra kerül, úgy 
a beruházás megvalósítását követően érintetté 
váló ingatlanná válik.
(4) Közművekkel kapcsolatos beruházások eseté-
ben érintett ingatlannak kell tekinteni a több közte-
rületi kapcsolattal rendelkező ingatlant, ha koráb-
ban nem rendelkezett az érintett közműbekötéssel.
(5) Közművekkel kapcsolatos beruházások ese-

tében a több közterületi kapcsolattal rendelkező 
ingatlan a beruházás megvalósítását követően 
érintetté váló ingatlan lesz, ha a beruházást kö-
vetően rá kíván csatlakozni az érintett közmű-
vezetékre.
8. § (1) A beruházás megvalósítását követően 
érintetté váló ingatlanok esetében a hozzájárulás 
összegét a 6. §-ban meghatározottak szerint kell 
meghatározni, azzal, hogy a hozzájárulás mér-
téke alatt az aktuálisan érvényes hozzájárulás 
mértékét kell érteni;
(2) A beruházás megvalósítását követően érintet-
té váló ingatlanok esetében a hozzájárulás meg-
fizetésének igazolásáig a 9. § (2) bekezdésében 
foglalt szabályokat kell alkalmazni.
9. § (1) A beruházásokról, a hozzájárulás tekinte-
tében érintett ingatlanokról és a hozzájárulások-
ból befolyt összegekről a jegyző helyi nyilván-
tartást vezet.
(2) Amennyiben egy érintett ingatlan tekinte-
tében a hozzájárulást nem fizették meg, úgy az 

érintett ingatlanhoz kapcsolódóan, egyéb enge-
délyek nem adhatók ki – különösen: tulajdonosi 
hozzájárulás, közútkezelői hozzájárulás, burko-
latbontási tilalommal kapcsolatos nyilatkozat, 
közműbekötési engedély.

6. Záró rendelkezések
10. § (1) Jelen rendelet 2016. február 1-jén lép 
hatályba. 
(2) Hatályát veszti az útépítési és közművesítési 
hozzájárulásról szóló 5/2001. (IV. 26.) önkor-
mányzati rendelet.
(3) Jelen rendelet kihirdetése, a helyben szokásos 
módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
való kifüggesztéssel történik. A rendelet szövegét 
az Óbuda Újságban is közzé kell tenni. 

Folytatás a 26. oldalról

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó 
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés 
módját és idejét, valamint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati felhívásban foglalt fel-
tételek elfogadására. A pályázó ajánlatához 
a pályázat benyújtásától számított 60 napig 
kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők 
vehetnek részt, akik a pályázati biztosíté-
kot befizetik az önkormányzat Raiffeisen 
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályá-
zóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték 
befizetését igazoló bizonylatot zárt boríték-
ban, legkésőbb 2016. február 1.  (hétfő) 12 
óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai 
Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és 
Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. 

Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatal-
mazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány 
letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti 
címen.
A pályázatok bontására 2016. február 1-jén 
14 órakor a Bp. III., kerület Mozaik utca 7. sz. 
alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos 
helyiségében kerül sor. A pályázaton résztve-
vőket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményéről. A pályázat kiírója fenn-
tartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat 
kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást köve-
tően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű lici-
tet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a 
Magyar Államot minden más jogosultat meg-
előző, valamint az egyes állami tulajdonban lé-
vő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény ér-
telmében a Tatai Önkormányzatot elővásár-
lási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rende-
zése érdekében, az állam által az állampolgá-
rok tulajdonában igazságtalanul okozott károk 
részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. 
törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogo-
sultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási 
jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulaj-
donában lévő egyes vagyontárgyak elidegení-
téséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. parag-
rafusában meghatározottak szerint szerződés-
kötési díjat kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-
3463-as telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik 
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala-
mint a következő internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
 Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő ÜDÜLŐ ingatlan értékesítésére

Tat án ,  üdü lőövez e tben ,  a z  Ö reg t ó t ól  10  pe rc ny i  sé t á r a ,  f öld sz i n t  +  emele t  + 
já rha t ó  l apos t e t ős  k ia la k í t á sú ,  7  szobá s ,  21  fé rőhelye s ,  mű ködő,  ön kor má ny -

z a t i  t u l a jdonú  üdü lő  ELA DÓ! 
Tat a ,  Őz u .  10 -12 .  4367,  436 8  h r sz - ú

t e lek t e r ü le t :  360  m 2  +  360  m 2 =  720  m 2 

Ö veze t i  be sorolá s:  Ü h-TÓ -I K
A ké t  t e lek  eg y üt t  ke r ü l t  beé pí t é s r e ,  i ke rhá z  je l leg ű  beé pí t é s sel ,  1973 -ba n . 

A z  i nga t l a n  ös sz köz műve s ,  a  221,5  m 2 ha sz nos  a l ap t e r ü le t ű  üdü lőé pü le t  t é l i -
e s í t e t t ,  f ű t é sé t ,  meleg v í z  e l l á t á sá t  gá z k a z á n  b i z t os í t ja .   

A z i ngat lanok e g y üt te s  i rányára:  32 . 5 0 0 .0 0 0  Ft  (á fa  mente s) 
Pá lyá z a t i  b i z t os í t ék :  3.250.0 0 0  Ft . 

A helysz í n i  meg t ek i n t é s  sz a k ma i  kol légá k  körbeveze t é sével  b i z t os í t o t t . 
A megtekintéshez időpontot egyez tetn i az alább megadot t telefonszámokon lehet.
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap első péntek 17-18 között (2016. január 8.) Nagy László Ált. Iskola, Váradi u. 
  minden hónap első hétfő 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdőalja út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7.vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Táborhegyi Népház,  Toronya u. 
Bulla György 9.vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12.vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. időpont telefonos egyeztetés alapján:  Fő tér 3. II./37.
  437-8930 
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá mú 
egyé ni vá lasz tó ke rü let ön kor-
mány za ti kép vi se lő jének foga-
dóórája 2016 januárjában 
szünetel. Februártól a foga-
dóórák a megszokott menet-
ben folytatódnak.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-
30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.
hu e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő-
jén, 17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá-

ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.
Őri Lász ló (MSZP) fogadóórája 2016 januárjában 
szünetel.
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) fogadóórája 2016 janu-
árjában szünetel.
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 
17 órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-
699-2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályá-
zatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat tulajdonában lévő, Árpád utcáról nyíló telekingatlan értékesítésé-
re az alábbiakban:

III. kerületben, Csillaghegy-Békásmegyer határában, a Duna felőli oldalon L4-III-
O/A övezetbe tartozó, 35 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulaj-
donú MÉLYFEKVÉSŰ ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Az övezet területén legfeljebb 
egy, kétlakásos lakóépület helyezhető el. Az Árpád utcában elektromos áramellá-
tás, vízvezeték és csatornahálózat kiépített.  

Pályázható ingatlan:
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

A telkek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 70 § 11. sz. táblázat tartal-
mazza. A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben tör-
ténő érvényesíthetőségéért a kiíró nem vállal felelősséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az 
irányadók.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fi-
zetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásá-
tól számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek 
részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank 
Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pá-
lyázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt 
borítékban, legkésőbb 2016. február 1. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyúj-
tani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási 

Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu és a 
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2016. február 1-jén 14 órakor a Bp., III. kerület Mo
zaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül 
sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat 
eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vé-
telárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően tovább tárgyaljon, kö-
zöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tör-
vény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint 
az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adá-
sáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot 
elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam 
által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosul-
tat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak 
elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározot-
tak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség- és te-
lekhasznosítási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-3463-as telefonszá-
main lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül to-
vábbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő in-
ternetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály    
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Rejtvényünkben Tompa Mihály: Kará-
csonykor című verséből idézünk. Meg-
fejtés a vízszintes 1. és a függőleges 23. 
sorokban

VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt 
betűk: E. H. A.). 14. Afrikai állam. 15. 
Magas időjelző névelővel. 16. Tőle lefelé. 
17. Zúdíts. 18. Visszahívó! 19. Keleti fő-
zőedény. 20. Nyelvféle. 22. Spanyol, nor-
vég és osztrák autók jele. 23. Nyomás ré-
sze! 24. Ráma egyneműi. 26. M. O. 27. 
Etet. 29. Pest megyei helység. 32. … Is-
land, Amerikában. 34. Túl üres! 35. Pil-
langós virágú növény. 38. Menny. 40. Raj-
zolatom. 41. Színésznőnk, Mónika. 43. 
Gitározik. 45. Rokoni fokozat. 47. Szemé-
lyes névmás. 48. Nyár közepe! 49. Fosz-
tás része! 50. Névelős pesti színházunk. 
51. Visszament! 53. Egyiptomi, német és 
osztrák autók jele. 55. Női név. 56. Bee …, 
ausztrál eredetű zenekar. 57. Nyögdécse-
lések. 60. Gárdonyi egyik hőse.
FÜGGŐLEGES: 1. …Thurman, ameri-
kai filmszínésznő. 2. Elemfajta. 3. Ittrium, 
lantán és oxigén vegyjele. 4. Hivatalokban 
van. 5. Tantál. 6. Idegen vihar. 7. Nagyon 
jó pianista. 8. Pusztító. 9. Csillagjegy. 10. 
Manó egynemű betűi. 11. I. Y. O. 12. Egy-
fajta számítást végez, fordítva. 13. Festék-
fajta. 21. Ráborult. 23. Az idézet folytatá-
sa (zárt betűk: K. D. R.). 25. Macskafajta 
névelővel. 27. Szójaszármazék. 28. Megfröcskölé. 30. Stáció része! 
31. S. L. R. T. 33. Higany vegyjele. 36. Szolmizációs hang. 37. Fél 
városunk. 39. Csön-nel az elején: fenyőfára is akasztható. 42. Vág-

ta. 44. Vízi növénnyel foglalkozik. 46. Ezer grammot. 50. Rádiónál 
is van. 52. …, hanem te. 54. Névelős növény. 55. Névelős libahang. 
58. Fordított olasz folyó. 59. Knock out.                       Ipacs László

Itt a karácsony!

„Hideget meleg szívvel – 70 
éves a MIRELITE” címmel mu-
tatták be a magyar MIRELITE 
márka történetéről szóló köny-
vet december 11-én. A hűtő-
ipar legfontosabb időszaká-
nak történetét mutatja be a mű. 

A könyv kiadásának 
apropóját az adta, 

hogy a magyar hűtőipari 
márka idén ünnepli het-
venéves születésnapját. Az 
olvasmányból megismer-
hetjük a múlt század 1940-
1950-es években elterjedő 
forradalmian új tartósító 
iparág, a gyorsfagyasztás 
megszületését, amely ipar-
szerűen először az USA-
ban, majd utána hazánk-
ban is, először FRIGE-
LITE, azt követően pedig 
MIRELITE márka néven 
az elsők között tört utat 
magának. Megtudhatjuk, 
hogyan jött létre az első 
MIRELITE gyár Csepe-
len, hogyan épültek fel az 
1950-1960-as években or-
szágszerte az új hűtőhá-
zak, továbbá hogyan bő-

vült a gyártás az 1960-as 
évektől. A könyv részlete-
sen az olvasó elé tárja a so-
kak által ismert márka ter-

mékeinek történetét, így 
például a bélszínrolót, a 
gombócot, vagy a túrótor-
tát, melyek révén a MIRE-

LITE itthon és kül földön is 
elismerést és rengeteg fo-
gyasztót szerzett.

Ezeken kívül bepillant-
hatunk a jól ismert eszki-
mós logó megszületésébe 
is. Az elmúlt hetven évet a 
vállalatnál különböző 
szinten dolgozók – vezér-
igazgató, fejlesztőmérnök, 
laborvezető – visszaemlé-
kezései teszik még színe-
sebbé. A MIRELITE már-
ka számos díjban részesült, 
a többi között három féle 
gyümölcsös gombóca el-
nyerte a Magyar Termék 
Nagydíját. A minőségi 
élelmiszereinek köszönhe-
tően MIRELITE MIRSA 
Zrt. ma már közel hatvan 
országba juttatja el kiváló 
ízvilágát. A teljes mérték-
ben magyar márka mozaik 
szavai eredetileg Mező-
gazdasági Ipari Részvény-
társaság Elite Termékei 
kezdőbetűkből állt össze. 

A könyv a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendég lá-
tóipari Múzeum és a 
MIRELITE MIRSA Zrt. 
közös gondozásában jelent 
meg.                            T. V.

Bélszínroló és túrótorta Krumplibúcsú
December 26-án, kará-
csony második napján, 
10-től 16 óráig rendezi a 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület a ha-
gyományos Óbudai Krum-
p libúcsút a Rozmaring 
étteremben. 12 órakor 
választják meg a Krump-
likirályt és -királynőt. A jó 
hangulatról Zwickli Mi-
hály és fúvószenekara 
gondoskodik. Házigazda 
a Braunhaxler Dalkör. 
(Asztalfoglalás kötele-
ző. Jelentkezés Neu-
brandt Ol ginál a 06-30-
221-4938-as telefonszá-
mon.)
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós
Munkatárs: Szeberényi Csil la • Tör de lés: Ujvári Sán dor 

Ki ad ja az Ön kor mány zat meg bí zá sá ból az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szer kesz tő ség, hir de tés szer ve zés: 

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.com; impress.hirdet@gmail.com
Nyo más: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Őrlő u. 2. IV/12. Ügyvezető igazgató: Bányai Péter

FO ga Dó óRa. Zsiga-Kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) 
or szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját 
min den hó nap el ső pén te kén 16 órá-
tól tart ja a Ka bar ut ca 11. szám alat ti 
Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés szük sé ges a 06(30)365-0862-
es szá mon, ahol kü lön időpont egyez-
te té sé re is mód van.

FO ga Dó óRa. Kiss Lász ló 
(MSZP) or szág gyű lé si kép-
vi se lő (Bu da pest, 10. vá-
lasz tó ke rü let) fo ga dó órá ja 
min den hó nap el ső pén te-
kén 16-tól 17 órá ig a III. 
Mó kus ut ca 1-3. szám 
alatt. (Te le fon: 244-8036; 
e-mail: kiss. laszlo@parla-
ment.hu) 2016 januárjá-
ban szünetel.

In gye nes ta nács adás ok
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro-
dá ban (Ka szás dű lő ut ca 7.) a hó nap negyedik kedd jén 17-től 19 
órá ig in gye nes jog se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd del. (Ér-
dek lőd ni a 367-8791-es te le fon szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes 
jog se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső 
kedd jén 17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma-
dik csü tör tö kén 18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép-
vi se lő irodájában (Bécsi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca 
sarok). Be je lent ke zés nem szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-
0017-es te le fon szá mon le het.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den má so dik csü-
tör tö kön dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 2016 januárjában szünetel.
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis 
kér dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 
16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 
244-8036). Komka Norbert tanácsadása 2016 januárjában szü-
netel.
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 2016 januárjában szünetel.
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-es te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A De mok ra ti kus Ko a lí ció III. ke rü le ti Szer ve ze te a Ke rék ut ca 80. 
szám alat ti iro dá já ban min den hó nap má so dik szer dá ján 16-tól 17 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek so rán in gye nes jo gi ta nács adást 
nyúj ta nak. (Ér dek lőd ni a 06(30)866-8695-ös te le fon szá mon, vagy 
a budapest10@dkp.hu e-mail cí men le het. Előze tes időpont-
egyez te tés szük sé ges.)
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
Gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

Évek óta különleges kapcsolat fűzi 
össze a Centrál Színházat és a 
Sakura csoportot.

A kereskedés gyakran hívja 
színházba ügyfeleit, egy-

egy darab bemutatójára. Idén 
például a nyitó társulati ülésen 
a múlt év legjobb alakításáért  
Básti Juli kapta a Sakura-díjat, 
amit a cégcsoport ügyfelei sza-
vaztak meg.

A napokban pedig Pokorny 
Lia, a Centrál Színház művésze  
– aki most is számos darabban 
játszik estéről estére – a Sakura 
hathatós támogatásával egy új 
autót vehetett át .

A színésznő önéletrajzában ol-
vasható, hogy 30 albérletig szá-
molta a költözködéseit diák korá-
ban. Az eddig használt autóinak  
száma ettől jócskán elmaradt.

Egy új C3-as Citroen volt az 
egyik álma. A Bécsi úti Wen dom 
kereskedésben egyenesen a Sza-
lonból indult a színházi próbára.

Aki nem látta a Puskás Tamás 
által rendezett „Sok hűhó sem-
miért” című, most bemutatott 
darabot, annak javasoljuk, néz-
ze meg, nemcsak remek, szelle-
mes, aktualizált a fordítás, de  
Lia játéka is sziporkázó élmény.  

Lia, használd egészséggel az 
autót !

Autószalonból színházi próbára

A Magyar Kereskedelmi és 
Ven dég látóipari Múzeum 

új időszaki kiállítása 2016. ápri-
lis 24-ig látható a fenti címmel. 
A magyarországi jazztörténések 
– nagy vonalakban – időben 
párhuzamosan haladtak az eu-
rópai és az amerikai esemé-
nyekkel. A tárlat az 1850-es 
évek körüli őskezdetektől 2015-
ig korabeli dokumentumok 
(kottaborítók, fotók, festmé-
nyek, plakátok, szórólapok, gra-
mofonlemezek, LP- és CD-borí-
tók, hangszerek) segítségével 

mutatja be a hazai jazzesemé-
nyeket. A kiállítást jazzkönyvek 
színesítik. A világon valaha 
megjelent egyik legkorábbi jazz-
kötet, az 1928-as Jazz band, me-
lyet Végh Gusztáv illusztrációi-
val adtak ki. Ennek egy része 
reprodukciókon látható.

A magyar jazztörténetet be-
mutató tárlat időtartama alatt 
több kísérőprogramot is szer-
veznek: koncerteket, jazztörté-
neti kiadványok seregszemléjét, 
jazzkutatási konferenciát. (Cím: 
Korona tér 1.)

Képes magyar jazztörténet
Fotó: Sánta Balázs
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