
Egészségkörút Óbudán: az ingyenes 
szűrővizsgálat-sorozat április 29-én a 
Csobánka téren folytatódik.

Három óbudai Máltai játszótérre helyez-
nek ki szelektív kiskukákat a kicsik sze-
lektív hulladékgyűjtésre neveléséért.

Május 19-ig nevezhetnek az Óbudán 
élő nyugdíjas emberek az immár ha-
gyományos művészeti fesztiválra.
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Élmények és érmek a Futófesztiválon

Óbuda Napja május 5-6.   Programajánló a 14-17. oldalon

Idén is kétnapos volt az Óbudai Futó-
fesztivál, amelyen április 23-án és 24-én 
több ezren vettek részt a pünkösdfürdői 
Duna-parton. 

Új távok is kerültek ezúttal az Óbu-
dai Futófesztivál programjába az 

5,5 kilométeres szombati és a 10,5 ki-
lométeres vasárnapi távval. Míg az el-

ső, Családi napon a gyerekek 500 mé-
teren mérhették össze kitartásukat, az 
azt követő Családi futáson idén 2017 
métert kellett teljesíteni az erre iga-
zán fogékony óbudaiaknak. Ez volt az 
a versenyszám, amely a legtöbb érdek-
lődőt vonzott, és amelyen babakocsi-
val is elindulhattak az igazán eltökélt 
futók.                         Folytatás a 23. oldalon
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Közösségi kezdeményezésre 
tavaly játszótértervezésbe fo-
gott az önkormányzat az óbu-
dai hegyvidéken. Áprilisban 
befejeződnek a munkálatok.

Ahogy arról többször 
beszámoltunk, az 

Ilonka utcai tervek vég-
legesítéséig közösségi 
tervezésben, kilenc ta-
lálkozón keresztül ve-
zetett az út, így min-
den fontos kérdést a he-

lyi családokkal közösen 
döntöttek el.

Tavaly elkészültek a 
tervek, és most, a jó idő 
beköszöntével végre a ki-
vitelezés is megkezdőd-
hetett. A munkálatok vár-
hatóan áprilisban fejeződ-
nek be, így az igazi ta-
vaszt az apróságok már a 
hegyvidék első játszóte-
rén tölthetik. Az önkor-
mányzat reméli, hogy a 
játszótér nem csak az ide-

látogató kisgyermekek-
nek lesz kitűnő hely a szo-
cializálódásra. A beruhá-
zás által a felnőttek is egy 
olyan teret nyernek, ahol 
közösségi kapcsolatokat 
hozhatnak létre, erősítve 
a civil életet és a közössé-
gi gondolkodást a hegyen.

A játszótér – a terület 
méreteiből adódóan – ke-
vés eszköznek adhat majd 
helyet, ám azt a lehető leg-
magasabb színvonalon 

próbálja elérni. Lesz ho-
mokozó, egy kisebb má-
szóvár, hinta, sőt, süly-
lyesztett trambulin is szol-
gálja majd a kicsik fejlődé-
sét. A nagy mandulafa ár-
nyékában – melynek met-
szését és koronastabilizá-
cióját még ősszel elvégez-
ték a szakemberek – pad 
biztosít teret a hangulatos 
beszélgetéseknek. Emel-
lett új fát és sövénysort is 
telepítettek, hogy elrejtse 

a szomszédok szeme elől a 
kicsiny játszóteret.

Az utcabeliek igényé-
nek megfelelve a játszó-
tér időzáras kaput kap, 
továbbá szemetes is lesz 
a kapun kívül, ugyanis – 
a területre az utca felől 
bedobált kutyapiszokból 
és egyéb szemétből ítélve 
– vannak olyanok a kör-
nyéken, akiknek egyelő-
re gondot okoz a kultu-
rált hulladékkezelés.

Hamarosan elkészül a hegyvidéki játszótér
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Elkészült az Óbudai Gimná-
zium falára tervezett emlék-
mű, mely az egykori Óbudai 
Egyetem megalapítására 
utaló kerámia alkotás

Az önkormányzat ta-
valy júniusban dön-

tött arról, hogy a  Szent-
lélek tér 10. szám alat-
ti Óbudai Gimnázium 
Szentlélek tér felé néző 
homlokzatán az Óbudai 
Egyetem alapítása kap-

csán emlékművet készít-
tet. Az épület falára ke-
rülő alkotás végleges ki-
alakítását, a címereket 
és a feliratokat a Buda-
pesti Történeti Múzeum 

munkatársaival történt 
egyeztetés után Schéffer 
Anna keramikus ipar-
művész készítette el. Az 
emlékmű egy egyedileg 
mintázott, domborított 
és síkplasztikai eljárás-
sal készített, körülbelül 
3×5 méter alapterületű, 
kültéri homlokzati épü-
letdísz.

Az egyetemet alapító 
Luxemburgi Zsigmond 
magyar király alapítói 
szándékát – önálló or-
szág, önálló universitas 
– hivatott megjeleníte-

ni az Óbudai Gimnázi-
um adottságaihoz illesz-
kedő, sík- és dombormű-
ves alkotás. Az óbudai 
universitas a pécsi után 
a középkori Magyaror-
szág második legrégeb-
bi alapítású egyeteme 
volt. Az 1395-ös alapítá-
sára tekintettel, mint az 
első Budapest területén 
lévő egyetem ezzel mél-
tó emlékművet kapott, 
mely a gimnázium bejá-
rati oldalán elhelyezkedő 
6,10×7,80 méteres faltü-
körben látható.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata felavatta az 
Andrzej Przewoznik tisztele-
tére készített emléktáblát és 
megemlékezést tartott a 
Katyni Áldozatok Emléknap-
ja alkalmából.

Óbuda-Békásmegyer 
Ö n ko r m á ny z a t a 

április 21-én emléktáb-
lát avatott Andrzej Prze-
woznik, a Lengyel Nem-
zeti Harc és Mártírom-
ság Emlékét Őrző Ta-
nács egykori főtitkára 
tiszteletére, aki 2010. áp-
rilis 10-én hunyt el re-
pülőgép-balesetben. Az 
emléktábla állítását az 
államtitkár-főtitkár tisz-
teletére dr. Csúcs Lász
lóné lengyel nemzetiségi 
szószóló kezdeményez-
te. A Katyni Áldozatok 
Emléknapja alkalmá-
ból az egybegyűltek fe-
jet hajtottak a közel hu-
szonkétezer lengyel ál-
dozat emléke előtt, aki-
ket 1940-ben hurcoltak 
el az akkori Szovjetuni-
óba, majd Sztálin paran-
csára a Katinyhoz köze-
li erdőben kivégeztek, és 
tömegsírba temettek.

Az ünnepség dr. Csúcs 
Lászlóné lengyel nem-
zetiségi szószóló asz-

szony emlékező szavai-
val kezdődött. Az emlék-
táblát Paweł Lewandows
ki, a Kulturális és Nem-
zeti Örökség Minisztéri-
umának miniszterhelyet-
tese és Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere avatta fel. Kö-
szönetet mondott And-
rzej Przewoznik özve-
gye, Jolanta Przewoznik 
és jelen volt leánya, Julia 
is. Tiszteletét tette továb-
bá a Lengyel Köztársa-
ság budapesti nagyköve-
te, Jerzy Snopek, Michal 
Grodzki Varsó Bemowo 
kerületének polgármes-
tere, Tarlós István főpol-

gármester képviseletében 
Szalay-Bobrovniczk y 
Alexandra főpolgármes-
ter-helyettes, valamint 
dr. Várnai Dorota, a Fő-
városi Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnö-
ke, Jaroslaw Bajaczyk, a 
Lengyel Intézet igazgató-
ja, a Honvédelmi Minisz-
térium képviseletében: 
dr. Papp Ferenc ezredes, 
Ádám Barnabás ezredes, 
a 32. Nemzeti Honvéd 
Díszegység parancsno-
ka, Krzysztof Grzelak, a 

budapesti Mindenkor Se-
gítő Szűz Mária Lengyel 
Perszonális Plébánia plé-
bánosa, és az emlékezés 
házigazdái, Wesolowski 
Korinna, Óbuda-Békás-
megyer Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzatá-
nak elnöke.

Az avató beszédek után 
valamennyi résztvevő 
imádkozott a hősi halált 
halt áldozatok lelki üd-
véért, majd mécsesekkel, 
virágokkal rótták le tisz-
teletüket.

Emléktábla a lengyel áldozatoknak

Kerámia-emlékmű az Óbudai Gimnázium falán

Film a békásmegyeri mártírról
A Nemzetidegenek című filmet mutatták be a Né-
met Nemzetiségi Klubban március 25-én. A mozi az 
1956-os forradalom és szabadságharc békásme-
gyeri mártírjáról, Herhoff Györgyről készült, akiről 
a városrészben a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat és a „Braunhaxler” Egyesület kezdeményezésé-
re utcát neveztek el. A vetítés után testvérével, Sza-
bóné Herhoff Máriával, a film narrátorával, az egye-
sület tagjával beszélgethettek a résztvevők.

Fotók: Benkő Vivien Cher
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Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának támogatásával kedvezmé-
nyes üdülésen vehetnek részt Sió-
fok-Sóstón a III. kerületi nyugdíjas 
emberek. Az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény idén három 
turnust szervez, július 31.-augusz-
tus 6., augusztus 7-13. és augusz-
tus 14-20. között. 

A z egy hetes nyaralás ára 
42.000 forint, amely tar-

talmazza az utazás költségét 
– busszal oda-vissza –, a szál-
lást 2 ágyas szobákban 6 éj-
szakára, a napi háromszori ét-
kezést, kirándulást és naponta 

színes programokat. A kínálat-
ban szerepel kézműves foglal-
kozás, társasjáték, irodalmi és 
zenés délután, vízparti fürdő-
zés és zenés-táncos ismerkedé-
si és búcsúest.

A sóstói nyaralásra szeretet-
tel várjuk a III. kerületi állan-
dó lakcímmel rendelkező nyug-
díjas polgárokat. Jelentkezésre 
az Óbudai Szociális Szolgálta-
tó Intézmény idősek klubjaiban 
van lehetőség személyesen má-
jus 19-ig, hétköznap 8-16 óra 
között. Az előzetes jelentkezés 
nem jelent automatikus jogo-
sultságot az üdülésre. 

Kedvezményes balatoni 
nyaralás nyugdíjasoknak

Irány a Hospice kert! – jelölte ki Sin-
kó Andrea olimpikon az irányt az Ár-
pád Gimnázium jótékony diákfutói-
nak április 12-én. A diákok beteg 
társaikat és a Magyar Hospice Ala-
pítvány gyerekhospice szolgálatát 
támogatták futásukkal. Az útvonal a 
Kenyeres utcai Budapest Hospice 
Ház kertjén át vezet, jelezve, hogy a 
Nárcisz-program diákjai számára 
nem tabutéma az élet vége. 

Az elmúlt hét évben – mióta 
a Nárcisz-futás elindult – 

2000 gyermek futott a Magyar 
Hospice Alapítvány szervezé-

sében a betegek támogatására. 
A Nárcisz-iskolákban és a Nár-
cisz-óvodákban a témából fel-
készített pedagógusok beszél-
getnek a gyerekekkel a gondos-
kodásról, az idősek, rászorulók 
tiszteletéről

A Magyar 
Hospice Alapítványról 

Tevékenységük sajnos min-
den magyar családot érint, mert 
alig van olyan család Magyaror-
szágon, amelyikben nem fordult 
még elő daganatos megbetege-
dés. Az alapítvány azokat a rák-
betegeket gondozza, akik már 

nem kaphatnak gyógyító keze-
lést. Számukra azonban nagy 
segítség a fájdalomcsillapítás, a 
szakszerű ápolás, és nem utolsó 
sorban a családtagokra is kiter-
jedő lelki támogatás. 

A „Fogd a kezem”-program-
ban súlyosan beteg gyerekek-

nek (nem csak daganatos beteg-
ségben szenvedőknek) az ott-
honukban nyújtanak szakszerű 
orvosi ellátást és szeretetteljes 
gondoskodást. 

A nárcisz a remény, a rák el-
leni küzdelem szimbóluma vi-
lágszerte.

Gyerekek futottak a gyerekekért

A „Fogadj örökbe…” programban 3 ezer négyzetméterre elegendő falfesté-
ket adományozott a Praktiker Kft. a Szent Margit Kórháznak. Az ünnepélyes 
átadást április 12-én tartották a cég Kész Mester IX. kerületi irodaházában. 
Dr. Badacsonyi Szabolcs főigazgató vette át a festékcsomagot

Falfesték adományba

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István



52017. 8. szám kÖzlEkEdés

Budapest más kerületeihez 
hasonlóan Óbudán is meg-
épülnek azok a korszerű 
utasvárók, amelyek hozzájá-
rulnak a város egységesebb 
képéhez, korszerűek, és az 
adófizetőknek egy fillérjébe 
sem kerülnek.

Az utasvárókat épí-
tő JCDecaux vál-

lalat ötvenévnyi tapasz-
talattal épít fedett váró-
kat, amiket saját logisz-
tikai csapattal takarít és 
tart karban. Ezek letisz-
tult formavilágukkal és 
anyagukkal illeszkednek 
a hagyományos budai 
környezethez. A szerke-
zet ellenáll az UV-sugár-
zásnak, tartósságát el-
lenálló tető és oldalüveg 
biztosítja, amelyet LED-
technológiával világíta-
nak meg, de a megállók-
ban reklámvitrinek is he-
lyet kapnak. Az ülőhe-
lyek száma 3-5 lehet.

A cégnek a III. kerület-
ben jelenleg 36 utasváró 

van a tulajdonában. Ebből 
4 már az új K-4-es típusú. 
A további 32 váró cseré-
jéről a szerződés aláírásá-
tól számított 12 hónapon 
belül gondoskodnak. A 
kerület minden megálló-
jában, ahol jelenleg is áll 
utasváró, kivétel nélkül a 

legújabb modellek épül-
nek, valamint a cseréken 
felül 22 új helyszínen épí-
tenek utasvárót. Így ösz-
szesen 58 új építmény 
szolgálja majd a közleke-
dők kényelmét.

A megállapodásnak 
köszönhetően a megál-

lók új esőbeállói nem je-
lentenek külön költséget 
az önkormányzatnak. A 
cég vállalt ugyanis min-
den költséget: az építé-
si és kivitelezési mun-
kálatokat, a takarítást és 
az esetleges károk kija-
vítását.

A cseréket és az új tele-
pítéseket legkésőbb 2018. 
január 16-ig végzik el, de 
lehet, hogy már nyár vé-
gére vagy ősz elejére be-
fejeződnek a munkák. 

– Az Óbuda-Békásme-
gyer Városfejlesztő Non-
profit Kft.-vel kötött meg-
állapodásunk értelmé-
ben 54 utasvárót, úgyne-
vezett infovitrinekkel lá-
tunk el, amelyeket a szer-
ződés időtartamára térí-
tésmentesen adunk át az 
önkormányzatnak, hogy 
azokban utastájékoztató 
anyagokat, térképet he-
lyezzenek el. A JCDeca-
ux CityLight reklámesz-
közökön lehetőséget biz-
tosít az önkormányzat-
nak a kerületi programok 
népszerűsítésére – mond-
ta Samu Tímea, a JCDe-
caux vezérigazgatója.

Korszerű utasvárók 
– Hamarosan megújulnak a busz- és villamosmegállók Óbudán – 

Óbudán adták át az első 
MOL Fresh Corner Drive töl-
tőállomást, ahol gyors autós 
kiszolgálással lehet kávét és 
szendvicset vásárolni.

A MOL egy különle-
ges, nemcsak Ma-

gyarországon, hanem 
Kelet-Közép-Európában 
is egyedi koncepciót va-
lósított meg a Szentend-
rei út 100. alatt található 
töltőállomáson. A koráb-
bi AGIP benzinkúton az 

autóból sem kell kiszáll-
ni azoknak, akik csupán 
friss szendvicset és kávét 
szeretnének vásárolni. 
Ez a koncepció a gyors-
éttermek autós kiszolgá-
lásához hasonló, a meg-
újult benzinkúton is az 
autóban ülve adható le a 
kávé- és szendvicsrende-
lés, amely tovább halad-
va a shop oldalában lé-
vő ablaknál vehető át. A 
MOL az új koncepcióval 
az észak-budapesti agg-

lomerációból a főváros-
ba autózók érdeklődésé-
re számít.

A töltőállomás min-
den elemében megújult, 
a hagyományos tanko-
lás mellett az elektro-
mos autóknak is lehető-
ségük van gyorstöltésre, 
a Fresh Corner üzletben 
az ügyfelek elintézhetik 
a napi bevásárlást is.

Bús Balázs polgármes-
ter is részt vett a MOL 
benzinkút átadásán. 

Különleges benzinkút a Szentendrei útonLezárták a margitszigeti parkolót
Május végéig lezárták a Margitsziget északi, fize-
tős parkolóját. A parkolót felújítják és bővítik, így az 
Árpád hídról közlekedők nem tudnak behajtani er-
re a területre. A közelben lévő buszfordulóban vál-
toztathat irányt az, aki későn veszi észre a lezárást. 
A tervek szerint a munkálatok május 31-ig tartanak, 
az addig ott tiltott helyen parkoló autókat elszállítják. 

Digitalizációs-díjas a BKK
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elnyerte a 
Siemens Digitalizációs-díjat, mellyel azoknak a vál-
lalatoknak az érdemeit ismerik el, akik látják a digi-
talizáció fontosságát és tesznek is azért, hogy a te-
vékenységük minél inkább digitális alapokon nyu-
godjon. 

A Lada Granta lett az ezredik 

A Duna Autó Zrt. már az első negyedévben értékesítette 
idei ezredik új autóját. Az április elején átadott jármű egy 
lángvörös Lada Granta volt, melyet magánvásárló vihe-
tett haza



Óbudai sziréna
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Az Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyelete által 
üzemeltetett közlekedési el-
lenőrző berendezések és 
ezek alapján kiszabott bír-
ságok mindenben megfelel-
nek a jogszabály által előírt 
követelményeknek!

2017. március 31-én 
Óbuda-Békásmegyer 

Közterület-felügyelete 
felfüggesztette a közle-
kedési ellenőrző berende-
zések által rögzített sza-
bályszegések bírságolá-
sát, tekintettel arra, hogy 

a sajtóban nyilvánosságra 
került az ORFK állásfog-
lalása, miszerint „a köz-
terület-felügyeletek által 
használt kamerák nem fe-
lelnek meg a külön jog-
szabály által támasztott 
követelményeknek”.

Bús Balázs polgár-
mester két ízben is le-
vélben fordult Papp Ká
roly országos rendőr-fő-
kapitányhoz részletes tá-
jékoztatást kérve, hogy a 
közterület-felügyelet ál-
tal üzemeltetett közleke-
dési ellenőrző berende-

zések pontosan melyik 
jogszabályba ütközően és 
miben nem felelnek meg 
a jogszabályi követelmé-
nyeknek. Az ORFK ré-
széről egyértelmű válasz 
nem érkezett a vonatko-
zó jogszabályi hivatko-
zás megjelölésével. 

Tekintettel arra, hogy 
a bírságkiszabás felfüg-
gesztése óta eltelt idő-
szakban dokumentálha-
tóan többszörösére nőtt a 
szabályszegések száma, 
2017. április 24-től Óbu-
da-Békásmegyer Köz-
terület-felügyelete ismét 
bírságolja a szabálysze-
gő autósokat.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügye-
lete által üzemeltetett 
közlekedési ellenőrző 
berendezések és az ezek 
alapján kiszabott bírsá-
gok mindenben megfe-
lelnek a vonatkozó jog-
szabály által előírt köve-
telményeknek.

Jogszerűek az ellenőrző berendezések

Tavaly nyáron készült el az 
új közösségi park a Heltai tér 
mellett. Rengeteg pozitív 
visszajelzés érkezett a meg-
újult térrel kapcsolatban, 
melyeket nagy örömmel fo-
gadott az önkormányzat. Az 
örömhöz azonban bosszú-
ság is társul, ugyanis alig 
nyolc hónap alatt a vandálok 
több berendezési tárgyat 
tettek tönkre a területen.

Mivel a szemetesek 
egy része is a ron-

gálás áldozatául esett, 
emellett pedig visszaté-
rő problémát okoz a kö-
rülöttük eldobált szemét, 
ezért az önkormányzat 
kérésére az üzemeltető 
kiemelten foglalkozik a 
terület tisztán tartásával. 
A lakosság kérésére a tér 
egy további kutyapiszok-
gyűjtővel gyarapodott, 

így már két speciális ku-
ka áll a gazdik rendelke-
zésére – csakhogy saj-
nos időközben eltűntek a 
szemetesek fedelei, me-
lyeken a kutya-ikon volt 

látható. Ennek következ-
tében kommunális hulla-
dék is kerül a tárolókba, 
ami megnehezíti a hulla-
dékkezelést. A kerti ku-
tak is megrongálódtak, a 

csaptelepek már a kihe-
lyezés utáni hónapokban 
javításra szorultak. Szin-
tén súlyos károkat szen-
vedett a Füst Milán ut-
cai társasházakhoz közel 
eső ösvény díszvilágítá-
sa, több lámpatestet ki-
döntöttek, üvegborításuk 
eltörött. A felsorolt prob-
lémák rongálásnak mi-
nősülnek, nem lehet ga-
ranciális hibaként kezel-
ni azokat, ezért a javítá-
sok a kerület költségve-
tését fogják terhelni.

Az önkormányzat ke-
resi a lehetőséget a hosz-
szútávú megoldásokra, 
de annak érdekében, 
hogy a felújított tér funk-
cióit még sokáig élvez-
hessük, a lakosságnak 
nagyobb figyelmet kell 
szentelnie közös értéke-
ink megóvására, környe-
zetünk tisztaságára. Ter-
mészetesen köszönet il-
leti mindazok hozzáállá-
sát, akik eddig is kultu-
ráltan használták a nem-
rég átadott parkot. 

Rongálások az új parkban

Téglával és szerszámnye-
lekkel verte agyon ismerő-
sét, a holttestét pedig a ku-
kába rejtette egy 46 éves ro-
mán férfi még tavaly év vé-
gén Óbudán.

A gyilkossággal vádolt 
férfi több mint 6 éve 

él Magyarországon. Egy 
óbudai házban lakott, szí-
vességből engedték meg 
neki, hogy használja. Ide-
iglenes otthonában rend-
szeresen meglátogatta 
egy román állampolgár-
ságú ismerőse. Közösen 
italoztak, egy ilyen alka-
lommal történt a gyilkos-
ság. Összevesztek vala-
min, a vádlott eleinte han-
gosan szidalmazta isme-
rősét, majd felkapott egy 
téglát és azzal ütötte ba-

rátját, majd csákánynyél-
lel verte tovább. A megtá-
madott férfi hiába kérlelte, 
hogy ne bántsa őt. Az ál-
dozat az ütésektől a föld-
re került, de még életben 
volt. A támadója sorsára 
hagyta a ház udvarán és 
lefeküdt aludni. Másnap 
reggel észrevette, hogy az 
ismerőse meghalt. Ekkor 
a holttestet a háznál lévő 
szemetesbe rakta és be-
húzta az épület melletti tá-
rolóba, ahol később a beje-
lentés alapján a rendőrök 
találták meg a tetemet. A 
Fővárosi Főügyészség kü-
lönös kegyetlenséggel el-
követett emberölés miatt 
végrehajtandó fegyház-
büntetésre tett indítványt. 
A férfit húsz év szabad-
ságvesztésre is ítélhetik. 

Kukában találtak egy
megkínzott férfitestet

Halálos gázolás a Szőlő utcában
A rendőrség eddigi adatai szerint még nem tudni 
pontosan, hogyan gázolta el egy személygépko-
csi vezetője az úttesten áthaladó gyalogost márci-
us 23-án. A baleset délelőtt történt a Szőlő utca 80. 
szám előtt. A gyalogos olyan súlyosan megsérült, 
hogy a helyszínen meghalt. 

Panellakás égett Óbudán
Tűz ütött ki egy ötszintes panelház egyik első emeleti 
lakásának erkélyén március 29-én késő délután a Ki-
rályok útján. A tűzhöz a fővárosi tűzoltókat riasztották, 
akik két vízsugárral oltották el a lángokat, majd meg-
kezdték a lakás átszellőztetését és átvizsgálását. Az 
elsődleges információk szerint senki nem sérült meg.
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Az FKF Nonprofit Zrt. keresi 
azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel hatékonyan szó-
líthatja meg a fiatal generá-
ciót a fenntartható hulladék-
gazdálkodás témakörében. 
Mindehhez könnyen befo-
gadható oktató programok-
kal, gyermekpályázatokkal 
és ezúttal egy új elérési le-
hetőséggel kívánják moti-
válni a legkisebbeket. 

A szolgáltató a Ma-
gyar Máltai Szere-

tetszolgálat három óbu-
dai játszóterére helyez ki 
szelektív kiskukákat kre-
atív formában, amelyek-
kel egyrészt jelezni kí-
vánja az újrahasznosí-
tás fontosságát – hasz-
nált gumikból alakították 
ki a hulladékgyűjtőket –, 
másrészt azt szeretné el-
érni, hogy a kisgyerekek 
számára minél előbb ter-
mészetes legyen a szelek-
tív hulladékgyűjtés. Sa-
ját, természetes közegük-
ben lényegében játszva 
tanulhatják meg a legki-
sebbek a hulladékok okos 
szétválogatását.

Dorogi Gabriella, az 
FKF Nonprofit Zrt. szóvi-
vője elmondta: a társaság 
szeretné elérni, hogy a 
gyerekek már a legtermé-
szetesebb közegükben, a 
játszótéren megismerked-
hessenek a szelektív hul-
ladékgyűjtés fontosságá-
val, hogy megtanulják jól 
szelektálni a hulladékot. 
Az is céljuk, hogy a gye-
rekek akár otthon is ráve-

gyék a szülőket erre, ha 
ők ott még nem válogat-
nák a szemetet.

A Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Nonprofit 
Zrt. feladata a mai kor kö-
vetelményei alapján az, 
hogy a hulladékbegyűj-
tésnek és ezzel együtt a 
hulladékgazdálkodásnak 
maradéktalanul megfelel-
jen. Ennek érdekében a 
korszerű műszaki és tech-
nológiai megoldások mel-
lett az edukációt is fontos 
feladatának tartja, amely-
nek elsődleges célcso-
portja az ifjú generáció. 

A játszótéri szelektív 
hulladékgyűjtési program 
kísérleti jelleggel három 
óbudai helyszínen indul 
el, abban a reményben, 
hogy néhány hónapos po-
zitív tapasztalat után a 
többi Máltai játszótérre 
is kikerülhetnek az egye-
di gyűjtőtartályok. Buda-
pest több pontján is színe-
síteni fogják a korszerű, 
zárt játszótereket a kék és 
sárga színű kiskukák.

A szelektív gyűjtés lé-
nyege, hogy a kidobott 
anyagban rejlő újrahasz-
nosítást szolgálja. Kör-
nyezetünk védelme úgy 
teljesül, hogy amit egy-
szer már elvettünk tőle, 
azt addig használjuk újra 
és újra, amíg csak lehet-
séges. A szelektív gyűj-
téssel a hulladékkörfor-
gást segítjük, amellyel 
nyersanyagot és energiát 
spórolunk környezetünk 
védelméért.            B. Z. 

A hulladék válogatása gyerekjáték

Átadták a Pünkösdfürdő ut-
ca – Hatvany Lajos utca sar-
kán lévő játszótéren azt a 
speciális játszótéri elemet, 
melyen együtt tudnak játsza-
ni az ép és sérült gyermekek.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata egy-

re több játszóteret fejleszt 
olyan játszóeszközök-
kel, amelyeket a fogyaték-
kal élő és az ép gyerekek 
egyaránt használni tud-
nak, akár közösen is.

2015 októberében ad-

ták át az első ilyen játékot 
a Huszti úti játszótéren, 
most pedig Békásmegye-
ren, a Pünkösdfürdő utca 
– Hatvany Lajos utca sar-
kán lévő játszótéren ad-
tak át egy „Labirintus” 
elnevezésű játszóesz-
közt. Ezzel tovább gaz-
dagodott a park kínálata. 
Az új eszköz több aktivi-
tását is tudják használni 
fogyatékkal élő gyere-
kek. A rajztábla és az 
amőba játék, valamint a 
nyújtók is alkalmasak ar-

ra, hogy fogyatékkal élő 
gyerekek használják. Az 
integrált játszótéri eszkö-
zök elősegítik a fogyaté-
kos gyermekek beil lesz-
kedését. A játszótér kivá-
ló hely arra, hogy az 
egészséges gyermekek 
megismerjék és elfogad-
ják a fogyatékkal élő tár-
saikat. Megteremti a fel-
tételeket az eltérő fejlő-
désű, fogyatékkal élő és 
az ép gyermekek közös 
játékához. A kerekes-
székben élő, moz gá suk-

ban, vagy egyéb képessé-
geikben korlátozott gye-
rekeknek is biztosítani 

tudja a játszótér a lehető-
séget a játékra, a találko-
zásra társaikkal. Bizto-
sítja a képességeik, kész-
ségeik fejlesztését és az 
esélyegyenlőséget. 

Játszótérfejlesztés az esélyegyenlőségért

Fotók: Antal István

K edvezményes mus-
kátli-vásárlási akciót 

rendezett immár ötödször 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a kerületben 

bejelentett lakóhellyel ren-
delkező lakosoknak ápri-
lis 22-én. A korábbiakhoz 
hasonlóan népszerű akci-
óban 36 ezer tő muskát-

lit osztottak szét hét hely-
színen. Egy csomagban 
4 tő muskátli volt, melyet 
200 forintos áron vehettek 
meg az óbudaiak. 

Virágba borult Óbuda
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A húsvétvasárnapi is-
tentisztelet után ki-

vonult az  Óbudai Evan-
gélikus Egyházközség 
gyülekezete a Dévai Bíró 
Mátyás téri templom sar-
kához. Ez nem egy szok-
ványos ünnepi cselekedet 
volt. A gyülekezet zászlót 
állított a Reformáció 500. 
évfordulójára emlékez-
ve, jelezve a járókelők-
nek és autósoknak, hogy 
itt evangélikusok élnek. 
A gyülekezet vezetősé-
ge köszönetet mondott a 
zászlóállító, adományo-
zó Sebestyén családnak. 
Az evangélikus himnusz 
– mely az egyház köszön-
tésének első sorát is ma-
gában foglalja; „Erős vár 
a mi Istenünk” – végén 
vonták fel  a zászlót.

Az evangélikus egyház 
jelképe a Luther-rózsa. A 

rózsa közepében foglal he-
lyet Krisztus-keresztje. A 
kereszt megtisztít a bűn-
től. A piros szív a mi szí-
vünk. A fehér rózsa, a ke-
reszt által megtisztított szí-

vünket és életünket jelké-
pezi. A zöld levelek, a ke-
resztbe kapaszkodó hit, az 
azúr mező a reménység, az 
arany körív az üdvösség 
koronáját jelképezi.

Zászlóállítás a reformáció 500. évfordulóján

Dr. Csókay András idegse-
bész, agykutató előadását 
hallgathatták az érdeklődők 
a KDNP óbudai szervezeté-
nek Kereszténydemokrata 
Klubjában április 4-én. 

A Selyemgombolyító-
ban tartott rendezvé-

nyen a neves kutató Ideg
sebészet és misztika (há-
zasság és örök szerelem) 
című előadását nagy ér-
deklődés kísérte. Szó volt 
ebben a kereszténységről 
és a tudományról, a bűn-
ről és a megbocsátásról, 
arról, hogy a szívből va-

ló megbocsátás az em-
bert Istenközeli helyzetbe 
hozza. Dr. Csókay András 
ugyancsak ismertette vé-
leményét munkáról és hét-
köznapokról, mély imád-
ságról és Boulad atya te-
vékenységéről, illetve ma-
gyar állampolgárságáról, 
valamint az előadás alcí-
mének megfelelően házas-
ságról és örök szerelemről, 
mely utóbbi témakörben 
az előadó által elmondot-
takat a kutató helyszínen 
jelen lévő felesége is kom-
mentálta, megerősítette. 

        B. Z.

Idegsebészet és misztika 

Megrendülve tudatjuk, hogy 
Erhardt Miklós, az Óbudai Mű-
velődési Központ (OMK) nyu-
galmazott igazgatója, igazga-
tóhelyettese életének 80. év-
ében elhunyt. Héja Domonkos 
Liszt-díjas karmester szavaival 
élve, ikonja volt a művelődési 
háznak. Harmincöt évig dolgo-
zott itt, a kezdetektől 2007. de-
cember 31-ig, már a 71. évét 
kezdte taposni, amikor tíz év nyugdíjas munkaviszony 
után valóban nyugdíjba ment. Ha később benézett, 
mindenkihez volt egy kérdése, poénja, mondata, s min-
dig szeretettel, tisztelettel fogadták. Emlékképei Óbuda 
kulturális életéről olyanok voltak, mint a múltat idéző, 
még el nem halványult fotók. Hol magával ragadó, hol 
megmosolyogtató, máshol pedig tiszteletet parancsoló 
hangulattal. Mert nélkülük nem tartana itt a világ. Óbu-
dán biztosan nem.
„Számomra mindig a kulturális programok voltak a 
legfontosabbak, középpontban pedig a zene állt. 
A Nemzeti Zenedébe (jelenlegi elnevezése Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázi-
um) jártam, a végzettségem karvezető, de tíz évig 
voltam templomi orgonista is. Tizenöt évet tanítot-
tam egy csepeli zenetagozatos általános iskolában, 
onnan kerültem Óbudára. Egy év tanítás után ne-
veztek ki igazgatóhelyettesnek az újonnan felépült 
Ifjúsági és Úttörő Házba” – nyilatkozta egykoron.  
Búcsúzik tőle felesége, fiai, unokája, valamint az 
Óbudai Kulturális Központ munkatársai.
Május 15-én (hétfőn) 13.45 órakor búcsúztatják 
a Farkasréti Temető kisravatalozójában. 

Elhunyt az ÓMK 
nyugalmazott igazgatója

Fotó: Antal István
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Kortárs képzőművészeti kiál-
lítás nyílt a T-Art Alapítvány 
anyagából Budakalászon.

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer pol-

gármestere nyitotta meg 
a Kós Károly Művelődési 
Házban május 13-ig lát-
ható kiállítást. Beszédé-
ben elhangzott, hogy „so-
kan vannak, akik figye-
lemmel kísérik Óbudán 
a kulturális élet különbö-
ző színterein zajló esemé-
nyeket, így ők bizonyára 
észrevették a kínálatban 
történő hangsúlyválto-
zást. Nem titok, valóban 
színesíteni kívánjuk a 
kortárs alkotó művészek 
megmutatkozási lehető-
ségeit. Ennek két oka is 
van, egyrészt a nagy ma-
gyar klasszikusok, pél-
dául Kondor Béla és pá-
lyatársai, ma már a mű-
vészettörténet részei, ké-
peik a legnevesebb mű-
vészettörténeti aukció-
kon forognak a műgyűj-

tők között, de megtalál-
hatóak a Falk Miksa ut-
cai galériák és a legjelen-
tősebb múzeumok falain 
is. Ezen alkotók kvalitása 
polgárjogot szerzett.

A mi feladatunk a szak-
ma és a műgyűjtők figyel-
mét azokra az anyagokra 
és kollekciókra irányí tani, 
melyek művészi teljesít-
ménye vitathatatlan, mi-
közben készítőik elismert-
sége az említett nagyok-
hoz még nem mérhető.

A másik ok pedig nem 
más mint, hogy Óbuda a 
kortárs képzőművészetnek 
olyan fővárosi központja 
legyen, ahonnan az alko-
tók a tehetségükhöz mél-
tó kiállítótérhez juthatnak 
és visszatérő jelenlétük-
kel egyszerre növelik saját 
ázsiójukat és Óbuda hír-
nevét is. Ebben a tekintet-
ben érdekazonosság mu-
tatkozott meg Tenk László
val és a T-Art Alapítvány-
nyal, amely az értékőrzés 

és bemutatás érdekében 
immár 500 darabos kor-
társ gyűjteményt mond-
hat magáénak. Ebből egy 
szűk keresztmetszetet lát-
hattak sokan tavaly június-
ban az Óbudai Promená-
don  A gyűjtemény anya-
gához mintegy 120 alko-
tó járult hozzá, ezek közül 
látható most itt Budakalá-
szon a festészet, a szobrá-
szat és a grafika területét 
felvillantó 50-60 alkotás”.

A polgármester köszö-
netet mondott Budaka-
lásznak, hogy lehetősé-
get biztosítottak a gyűj-
temény bemutatására, 
Tenk Lászlónak, hogy 
magára vállalta a kultu-
rális misszió vezetését és 
folyamatos fenntartását.

A kiállítás több mint 
25 év eredményét mu-

tatja be. Óriási munka 
az, ami a gyűjtemény ki-
alakítása mögött van. Az 
alapítvány kuratóriuma 
az évtizedek alatt állan-
dó figyelemmel kísérte 
és kíséri ma is a művé-
szeti szféra hatalmas pa-
lettáját.

A gyűjtemény e folya-
matos válogatás ered-
ményeként jött létre. A 
gyűjtemény építése mel-
lett azonban ezt az anya-
got az alapítvány állan-
dóan publikálja, ezért 
munkájának nagy részé-
ben kiállítói tevékenysé-
get is végez. Több száz 
kiállítást szervezett már 
országszerte. (A kiállí
tás május 13-áig látogat
ható a budakalászi Kós 
Károly Művelődési Ház
ban.)

Élő művészet Óbuda határán túl

Ugray György szobrászmű-
vész (1908-1971) Óbudán élt 
és alkotott. Áprilisban két 
alkotását adták át ünnepé-
lyes keretek között.

Rákoskeresztúron, a 
Szent Kereszt Fel-

magasztalása Templom-
ban dr. Kovács Zoltán 
atya, mariológus, a Ma-
rianum Pápai Egyetem 
tanára szentelte fel a Ró-

mában 1941-ben készült 
Piéta szobor bronzba ön-
tött változatát április 9-
én. A Római Magyar 
Akadémia ösztöndíjasa-
ként Ugray György há-
rom és fél évig élt és 
alkotott Olaszország-
ban. Pieta szobrát a Va-
tikánban is kiállították. 
A Szentendrei Skan-

zen főigazgatója, dr. 
Cseri Miklós adta át az 
1957-ben készült Olva-
só öregasszony című al-
kotás kőbe faragott vál-
tozatát április 16-án. A 
művész dédunokája  ol-
vasta fel a művész Ró-
mában született lányá-
nak édesapjára emléke-
ző sorait. 

Ugray-szobrok A versmondás örömét 
ünnepelték az Óbudai 

Szociális Szolgáltató Intéz-
ményben azok a III. kerü-
leti nyugdíjas klubtagok, 
akik 13-an vállalták, hogy 
április 11-én, József Atti-
la születésnapján – amely 
egyben a Magyar Költé-
szet Napja is – a bicentená-
riumát ünneplő Arany Já-
nos műveiből nyújtsanak 
át egy csokorral hallgató-
ságuknak. Az oldott han-
gulatú, családias ünneplést 
a Kiskorona idősek klubja 
dísztermében tartották.

A mintegy 140 főből ál-
ló közönség tagjai, akik 
legalább 40-50 éve tanul-

hatták az előadott Arany 
János költeményeket, ta-
núbizonyságát adták an-
nak, hogy szellemi frisses-
ségük alig változott, mert 
a versmondókkal együtt 
mondták az iskolapadban 
hajdan megtanult verseket.

A születésnapos József 
Attila tiszteletére egyik 
leghíresebb költeménye, 
a Thomas Mann üdvözlé-
se hangzott el. Müller Ist
vánné intézményvezető kö-
szöntője után többek között 
a Vörös Rébék, a Családi 
kör, a Walesi bárdok, a Má-
tyás anyja, valamint az Epi-
lógus című örökbecsű köl-
temények hangzottak el.

Nem feledhető versek

Születésnapi kiállítás 
Sinkó István születésnapján, április 22-én nyílt a mű-
vész legfrissebb alkotásaiból kiállítás az Artézi Galériá-
ban. Szerteágazó művészeti tevékenységét több terüle-
ten is kiemelkedő eredménnyel műveli. Képzőművész-
ként számos díjat nyert, alkotásait hazai és nemzetközi 
gyűjteményekben is megtalálhatjuk. Művészetpedagó-
gusként többek között a Képző- és Iparművészeti Szak-
középiskolában vagy a Gyermek és Ifjúsági Képzőmű-
vészeti Műhelyben (GYIK) végzett munkája méltó elis-
merésre, művészeti íróként pedig a legrangosabb ha-
zai szaklapokban publikál. Az Artézi Galériában nyílt ki-
állítás Sinkó István legfrissebb műveiből mutat be válo-
gatást. Az elvont asszociációkra építő festmények visz-
sza-visszatérő elemei a zárt vonalrendszerek, amelyek-
nek monokróm statikussága éles kontrasztot alkot a ké-
pek hátterében örvénylő színekkel. (A kiállítás május 11-
ig tekinthető meg. Cím: Kunigunda útja 18.)                  B.
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Idén második alkalommal 
rendezték az ország szak-
képző iskoláit népszerűsítő 
Szakmák Éjszakáját. Április 
21-én este országszerte több 
mint 450 intézmény nyitotta 
meg kapuit az érdeklődő fia-
talok és szüleik előtt. 

A Budapesti Műsza-
ki Szakképzési Cent-

rumhoz tartozó Bláthy 
Ottó Titusz Informatikai 
Szakgimnázium informa-
tikai bemutatóval, számí-
tógép- és hálózatszerelé-
si munkákkal volt jelen a 
Lajos utcai Than Károly 
Ökoiskolában tartott össze-
vont rendezvényen, ame-

lyet Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő nyi-
tott meg.

- Szülőként nagyon 
fontosnak tartom, hogy 
a gyerekeim olyan szak-
mát, hivatást válassza-
nak, amely biztos jö-
vőt biztosít a számuk-
ra – nyilatkozta Varga 
Mihály, aki szerint ér-
demes tájékozódni a pá-
lyaválasztás előtt álló fi-
ataloknak. - Jelenleg 67 
ezer betöltetlen álláshely 
van Magyarországon, a 

jól képzett szakemberek 
biztos megélhetésre szá-
míthatnak.

18 órától késő estig 
több mint száz érdeklő-
dő kereste fel rendezvé-
nyünket – tájékoztatta 
lapunkat Madarász Pé
ter, a Bláthy iskola tag-
intézmény-vezetője, aki 
hozzátette: a Puskás Fe-
renc Távközlési Szak-
gimnázium és a Wes-
selényi Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola 
is bemutatta a náluk fo-
lyó képzéseket; az álta-

luk oktatott távközlési, 
villamosipari, energeti-

kai szakmák rejtelmeibe 
is betekintést engedtek.

Óvodai beiratkozás májusban 
• A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § 
(1) bekezdése értelmében az óvodai felvé-
tel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy: 
A gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz 
szeptember 1-jétől) legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 
• A szülő gyermeke adottságainak, képes-
ségeinek, érdeklődésének megfelelően, 
saját vallási, világnézeti meggyőződésére, 
nemzeti hovatartozására tekintettel szaba-
don választhat óvodát. (Nkt. 72 §. (2)).
• Jelentkezni a meghirdetett időpontban a 
lakóhely szerinti körzetileg illetékes - vagy 
választott - önkormányzati fenntartású, to-
vábbá nem önkormányzati fenntartású óvo-
dában lehet.
• A különélő szülők a gyermek sorsát érin-
tő lényeges kérdésekben közösen gyako-
rolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügye-
letet a szülők megállapodása vagy a bíró-
ság döntése alapján az egyik szülő gya-
korolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő 
szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintet-
ben korlátozta vagy megvonta.
A beíratás időpontja: 2017. május 2-5., 
kedd-szerda: 8-12 és 13-17; csütörtök: 
13-18, péntek: 8-12 óráig.
A beíratáskor be kell mutatni a gyermek:
• nevére kiállított személyi azonosítót, vagy 
születési   anyakönyvi kivonatot;
• a lakcímet igazo-
ló hatósági igazol-
ványt;
• továbbá a szülő 
személyi azonosító 
és lakcímet igazo-
ló hatósági igazol-
ványát (rendelet 20. 
§ (3));
• a nem magyar ál-
lampolgár kiskorú 
óvodai beíratásánál 
a szülőnek igazol-
nia kell azt is, hogy 
milyen jogcímen tar-
tózkodik a gyermek 
Magyarország terü-
letén. (Nkt. 92. §).

• A sajátos nevelési igényű gyermekeket 
nevelő óvodába való felvételhez a sza-
kértői és rehabilitációs bizottság javaslata 
szükséges. A sajátos nevelési igényű gyer-
mekek óvodai nevelése az e célra létreho-
zott gyógypedagógiai intézményben, kon-
duktív pedagógiai intézményben, óvodai 
csoportban, vagy a többi gyermekkel rész-
ben vagy egészben együtt, azonos óvodai 
csoportban történhet. (Nkt. 47. § (3)).
A „kötelező óvodáztatás” tehát azokra a 
gyermekekre vonatkozik, akik 2014-ben 
születtek és 2017. augusztus 31-ig be-
töltik a 3. életévüket, illetve azokra a 
gyermekekre, akik már elmúltak 3 éve-
sek, de eddig még nem jártak óvodába. A 
3 éves kortól történő óvodába járás alól fel-
mentést lehet kérni. A felmentést a szülő 
kezdeményezheti (a körzet szerinti óvodá-
ban), és a jegyző adhatja meg az óvoda-
vezető és a védőnő egyetértésével. (A ké-
relemhez szükséges Adatlap letölthető az 
obuda.hu honlapról, illetve beszerezhető 
a védőnőtől.)
Azoknak a gyermekeknek, akik 2017. 
szeptember 1. után töltik be a 3. élet-
évüket, majd 2018. szeptember 1-jétől 
lesz kötelező az óvodába járás. Így ese-
tükben, a 2018 májusi óvodai előjegyzés 
időpontjában kell jelentkezni óvodai beirat-
kozásra.
Óvodáztatással, felmentéssel kapcso-
latban tájékoztatást kérhetnek a kerüle-
ti óvodai referenstől: Halasiné Petrovai 
Erika +36-1-437-8995.

Hangszeres felvételi 
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola hang-
szeres felvételi vizsgái május 8-tól 10-ig lesznek 
az iskola központjában. A felvételihez a szülők a 
helyszínen, az iskola irodájában kérhetnek jelent-
kezési lapot és időpontot. Egy-egy diák több hang-
szerre is jelentkezhet, így segíteni tudnak a hang-
szer kiválasztásában. (További információk a www.
aeliasabina.hu honlapon.)

Egyetemi szimpózium
Nyolcadik alkalommal rendezték az Óbudai Egye-
tem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Karán a CLOOS Szimpóziumot április 13-
án. A szakmai találkozó résztvevőit Dr. Gáti József, 
az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese kö-
szöntötte. Kiemelte, hogy a gyakorlatorientált kép-
zést folytató Óbudai Egyetemen a hallgatók a pro-
jekt-alapú képzés során valós vállalati feladatokat 
oldanak meg. Az egyetem a gazdaság szereplőivel 
és a helyi közösségekkel szorosan együttműköd-
ve végzi oktató és kutató-fejlesztő tevékenységét, 
melyben jelentős szerepet tölt be a Crown Interna-
tional Kft.-vel való együttműködés.

40 éves az Ágoston Művészeti Óvoda 
Az óvoda 1977-ben nyitotta meg kapuit a családok, 
gyermekek előtt. Ebből az alkalomból emlékeznek 
az eltelt 40 évre. Az eseményt június 14-én 10 órai 
kezdettel tartják. Szívesen ünnepelnének az óvó-
nők, dajkák és kertészek a régi dolgozókkal. Akinek 
lehetősége van eljönni, jelezze az óvoda felé szán-
dékát a 388-7776-os telefonszámon személyesen, 
hogy regisztrálni tudják.

Korrepetálás és középiskolai 
előkészítők a Thalész-Körben 

Matematika-fizika-kémia-magyartanárok a Vörösvá-
ri úton! Féljegyek javítása, bukásmegelőzés 2-3 fős 
kiscsoportban minden délután és szombat délelőtt. 
Felkészítési és felvételi tapasztalatok megosztása 
középiskolába készülő gyerekek szüleivel: május 5-
én (pénteken) és május 10-én (szerdán) 18-tól 19 
óráig. Bejelentkezés csak előzetes telefonegyezte-
tés után, korlátozott számban. Ötödikes és hetedikes 
tanulók felvételi előkészítése indul májusban, majd 
szeptembertől folyamatosan a család által kért na-
pokon. Tel.: 06(20)9462-027; www.obudamatek.hu.

Szakmák Éjszakája informatikával

Víz világnapi rendezvény óvodások részvételével a Csillaghegyi Kö-
zösségi Ház udvarán

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Szol gál ta tás
 Lakásfelújítás, festés-mázolás, üres la-
kásokra árengedmény. Tisztasági festés, kő-
műves-, villany-, víz-, gáz. Tel.: 06(20)986-
3129, 787-1332
 REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, NAPELLENZŐ, stb. szerelése garan-
ciával kerületi redőnyös. Ajándék szúnyog-
háló minden megrendeléshez!!! Tel.: 06(70) 
341-9489, 06(20)341-0043
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, kőműves 
munkák garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30) 
251-3800. Halász Tibor
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföl-
di hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a 
kerületi lakosoknak. (Ingyen kiszállás.) Vár-
hidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www. 999mester.hu
 Vízvezeték szerelés, WC tartály javítás, 
csaptelep csere. Hívjon most! Tel.: 06(20) 
491-7949
 Villanyszerelés: Hibaelhárítás, ELMŰ-
szerelés, felújítás. Tel.: 06(20)921-4114, Bódi 
József. ELMŰ-minősített vállalkozás
 Üvegezés a helyszínen, biztosítás-
ra is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)977-7150
 Ablak, nyílászáró csere, árnyékolás tech-
nika, festés, lakás felújítás A-Z-ig. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06(70)325-2883
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap cse-
re, ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70) 
544-4050 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonika-
ajtó. Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06(20) 
321-0601
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, 
festést, mázolást, tapétázást vállalok. Bara-
bás Jenő kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70) 
280-0479
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774

 Bútorkészítés! Egyedi méretű beépített 
bútorok, konyhák készítése, laminált parket-
ta lerakás. Tel.: 06(20)349-2224
Kőműves munkák, burkolatjavítás, jár-
dák, kerítések készítése, javítása, térköve-
zés. Tel.: 06-30-341-3423
 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, javítás 25 éve 
iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
 Ingatlanok felújítása! Külső-belső teljes 
körű javítása. Hőszigetelés, utólagos vízszi-
getelés, tetőcserélés, térkövezés, kerítés épí-
tése. Díjtalan kiszállás! Tel.: 06(1)781-4021, 
06(20)259-6319. www.telekrendezes.hu
 Lakásfelújítás, festés 300 Ft/ m2 -től, 
passzítás, mázolás. Külső festések, parketta-
csiszolás. Tel.: 06(20)945-5473, 06(30)499-
1814
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági aj-
tók, hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 
242-1389
 Klímatisztítás felsőfokon! Tel.: 06-70-
269-1518
 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. In-
gyenes kiszállással, helyszíni felméréssel. 
Hencz Péter. Tel.: 06(70)397-3869
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekré-
nyek, konyhabútorok készítése! Bútor, ajtó-
ablak javítása. Tel.: 06(20)352-0869, www.
gardrobmester.hu
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés. Tel.: 
06(70)642-7526
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-
9021- ELMŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347. 403-
9357, 06(30)589-7542
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU. 23 éve vállalom ked-
vező árakon ablakok, ajtók javítását, illesz-
tését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmé-
rés díjtalan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-
0269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres kere-
sése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588

Egész ség
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)388-

9406, 06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fő-
orvos
 Izomletapadások; fej, nyak, hátfájdal-
mak kezelése; teljes testmasszázs. Szakren-
delőben (Vörösváry u. 88-96), vagy az Ön 
otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. 
Tel.: 06(20)595-3057
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10. Kór-
ház utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675

Oktatás
NÉMET beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán. Külföldi és Goe-
the – Intézetekben megszerzett tapasztalat-
tal, bármely korosztálynak. Tel.: 06(30)773-
9155. kreation@freemail.hu
… Hogy ne bukjon meg! MAT-FIZ-KÉM 
tanítás minden szinten Önnél! Tel.: 06-70-
222-2257
 Angolórák minden szinten, diplomás 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika-magyar-fizika-kémiataná-
rok a Vörösvári úton. Korrepetálás, bukás-
megelőzés minden délután és szombat dél-
előtt 2-3 fős kiscsoportban. Thalész-Kör 
06(20)9462-027, www.obudamatek.hu
 Angol beszédcentrikus oktatás, korre-
petálás, gyakorlott-precíz tanártól, speciális 
módszerekkel. Tel: 06-30-952-3691

Elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat) 
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv 
felett díjtalan kiszállítással. Tel.: 06(20)425-
6437

 

Régiség
 +5000 FT-OT FIZETEK az újság fel-
mutatássakkor, vásárlás esetén! Készpén-
zért vásárolok hagyatékot, mindennemű ré-
giséget. XIX.-XX. századi festményeket. 
Kiszállás díjtalan! Markó István. Tel.: 06(70) 
600-0323 a hét minden napján hívható! E-
mail: marko.antik01@gmail.com
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, 
kerámia, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-
adástechnikai, bakelit hangszert, fényképe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket  készpénzért. Pintér Nikolett. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49
 ANTIKVÁRIUMUNK vásárol könyve-
ket, könyvtárakat, könyvhagyatékot. Díjta-
lan kiszállással! Tel.: 250-6667, 06(20)471-
6410
 Vásárolok karórákat, porcelánokat, 
ezüst, arany, korall, borostyán ékszereket. 
Cím: V. ker., Kígyó u. 4/6. Tel.: 06(1)792-
1692, 06(20)590-5284
 Szőnyi István, Egry József, Batthyány 
Gyula, Schönberger Armand FESTŐMŰ-
VÉSZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK 
MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT. Nemes 
Galéria. 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 3. Tel.: 06(30)949-2900. nemes.gyu-
la@nemesgaleria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154. Nyitva: H-SZ 10-17, CS 10-19
 Briliáns, Arany, Ezüst, Borostyán, Me-
chanikus Órák és Hagyaték felvásárlás extra 
magas áron! Bp. XI., Fehérvári úti csarnok. 
Földszint-virágsor (Porcelán, Ezüst üzlet). 
Tel.: 209-4245

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Eladó diósdi 184 négyszögöles télen is lak-
ható nyaraló, 7 millió Ft. Tel.: 06(20)542-8688
 Eladó tulajdonostól 51 nm-es, IV. emele-
ti, 2 szobás panellakás a Kerék utcában. In-
gatlanosok kíméljenek! Ár: 19,6 millió Ft. 
Tel.: 06(20)358-3832
 III. ker. Rózsadomb utcában 1370 m2 
összközműves telek eladó. Déli tájolású. 4 
lakás építésére is alkalmas. 48,5 M. Ft  Tel: 
06-20-957-9346
 Keresek eladó, 2 szobás, 50 nm körüli 
panellakást! (Kórház utca és környéke). 
Csak tulajdonos hívását várom! Tel.: 
06(20)358-3832
 „FŐNIX Iroda” 20 éves tapasztalattal 
és ügyfél megelégedéssel a budai ingatlanok 
értékesítésében, várja megtisztelő hívását! 
Alacsony jutalék, gondos ügyintézés. Tel.: 
06(30)954-5797 
 ELADÓ ÉS BÉRBEADÓ LAKÁSOK 
KÖZVETÍTÉSE (válás, vagyonmegosztás, 
hagyaték is). Jutalék 2,5-3,5%, bérbeadás 1 ha-
vi díj. +36(30)727-5753, 249-1373 (Tímár utca)

Állás
 Budapesti székhelyű cég lakások kar-
bantartásában jártas munkatársat keres, 
heti 40 órás munkaidőben. Jogosítvány, er-
kölcsi bizonyítvány szükséges. A fényképes 
önéletrajzot a kokeny2014@gmail.com cím-
re várjuk, fizetési igény megjelölésével
 Római-parti sportcentrumunkba kere-
sünk teljes munkaidőben: tapasztalt 
ÚSZÓ MESTER-USZODAMESTERT. Erős 
fizikumú TENISZPÁLYA KARBANTAR-
TÓT. Gyakorlott, barátságos, referenciával 
rendelkező ÚSZÓOKTATÓT (nyári táborba 
is). Megbízható, talpraesett, tapasztalt, nem 
dohányzó BÜFÉS-RECEPCIÓS HÖL-
GYET. A fényképes önéletrajzát az rtaoffi-
ce@rta.hu címre várjuk. Tárgymezőbe kér-
jük tüntesse fel, melyik állásra jelentkezett 
 Józan életű kőművest alakalmaznék heti bé-
rezéssel, lehet beugrós is. Tel.: 06-30-341-3423
 Alfa Art Hotel (Római-part) keres felszol-
gálót, konyhai kisegítőt, szobalányt állandó be-
jelentéssel. Pályakezdőt, gyakorlattal rendelke-
ző nyugdíjast is várunk. Alkalmi munkavég-
zésre is fogadunk jelentkezőt! Érd: 06(1)453-
0060 vagy 62; penzugy@alfaarthotel.hu
 Megmutatom, hogyan lehetsz sikeres és 
elismert ingatlanszakértő. Várom önéletraj-
zodat: csillaghegy@oc.hu

Életjáradék
 Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár 
eltartási szerződést kötne, kölcsönös szim-
pátia és bizalom esetén, ott lakás nélkül. 
Lovas Zsolt. Tel.: 06(30)487-6169
 Fiatal, egyedülálló férfi kötne eltartási-
életjáradéki szerződést. Vállal masszíro-
zást, kerti-háztartási munkát (autóval). Hív-
jon bizalommal (akár beszélgetésre is). Tel.: 
06(30)833-2726
 Életjáradékot kínálunk (3-5 millió Ft + ha-
vi 50-100 ezer Ft) 65 éven felüli személyeknek 
lakásuk ránkhagyásáért. 06307467347
 Szeretné biztosítani nyugdíjas éve-
it? Kössön életjáradékot, jogi tanácsadás 
mellett! Gondozás, ápolás, takarítás, ok-
leveles referencia. Hívjon bizalommal! 
Tel.:06-70-6000-323

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/

apróhirdEtés
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Folytatás az 1. oldalról
Az ezt követő 3,5 kilo-
méteres távhoz csatla-
kozhattak a nordic wal-
kingosok is, majd az 5,5 
kilométeres táv inkább 
csak a rendszeresen fu-
tókat vonzotta. 

A másnapi hosszabb fu-
tásokat, a 10,5 kilométeres 
és a félmaraton távját – ez 
utóbbit csapatban is lehe-
tett teljesíteni – már iga-
zán csak a kitartó felnőtt 
futók vállalták. Mindenki 
megtalálhatta tehát a ma-
ga kedvenc futótávját, de a 
gyerekeknek volt a legna-
gyobb örömük azzal, hogy 
a célban mindannyian egy 
újabb óbudai éremmel let-
tek gazdagabbak.      B. Z.

Élmények és érmek a Futófesztiválon

Egyéb
 ADÓBEVALLÁS készítés péntek-szom-
bat 10-18 óráig. Dr. Hubai Margit. III. ker., 
Kabar utca 5. Bejelentkezés: 06(30)383-9755. 
Cégeknek, vállalkozóknak KÖNYVELÉS! 

Autó
 Autófelvásárlás készpénzért a hét bár-
mely napján, évjárattól függetlenül. Tel.: 
06(70) 622-0123

Kiadó
 Békásmegyeren a Zemplén Győző ut-
cában Társasház tulajdonát képező 58 nm-
es helyiség KIADÓ, amelyben eddig meleg 
konyhás büfé üzemelt. Kizárólag csendes 
tevékenységre! Tel.: 06(30)856-4818

Számítógép
  Computerklinika: számítógép-javítás, 

karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

Fotó: Antal István

Óbuda-Békásmegyer a fő-
városi kerületek közül első-
ként csatlakozott a HelpyNet 
rendszerhez. Az alkalmazás 
és a kapcsolódó központi 
rendszer a közterületi prob-
lémák egyszerű bejelenté-
sét is lehetővé teszi a lakos-
ságnak.

A HelpyNet egy köz-
biztonsági bejelen-

tő rendszer és segítség-
kérő szolgáltatás, amely 
egy okostelefonos alkal-
mazáson keresztül egy 
gombnyomással képes 
a III. kerület teljes la-
kosságát összekapcsol-
ni Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-Felügyeleté-
vel. A háttérben működő 
központi irányítási rend-
szer azonnali helyi segít-
ségnyújtást tesz lehetővé 
bármilyen vészhelyzet 
vagy közterületi problé-
ma esetén. Az alkalma-
zás bármilyen problé-
ma esetén egy gombnyo-
mással képes a lakoso-
kat összekapcsolni a ke-
rület közterület-felügye-
lőivel, akik riasztás vagy 
bejelentés esetén helyi 

és azonnali segítséget 
nyújthatnak.

A HelpyNet okostele-
fonos alkalmazásban be-

jelentett esemény: példá-
ul egy kidőlt fa vagy egy 
kátyú bejelentése a helyi 
közterület-felügyelet köz-

pontjába fut be, ahol gyor-
san és helyi ismeretek bir-
tokában gondoskodnak 
a megfelelő intézkedés-
ről, az illetékesek értesí-
téséről. A bejelentéshez a 
rendszer továbbítja a GPS 
koordinátákat és fotó csa-
tolására is van lehetőség. 
A diszpécser azonnal a 
probléma forrásához vagy 
a bajbajutotthoz legköze-
lebb tartózkodó intézkedő 
személyt küldi segítségül.

A HelpyNet alkalma-
zás a családok kapcso-
lattartásában is segít. 
Ha az alkalmazás a szü-

lő és gyermeke készülé-
kére egyaránt regisztrál-
va van, a gyermek egyet-
len gombnyomással egy-
szerűen segítséget kérhet 
szülejétől az applikáción 
keresztül akár bajba ke-
rült, akár csak azt szeret-
né, hogy menjenek érte. 

Az alkalmazás haszná-
lata ingyenes, a bejelen-
téshez az okostelefonra 
telepített HelpyNet alkal-
mazás és internetkapcso-
lat szükséges. A program 
iOS és Android rendsze-
ren egyaránt használható 
ingyenesen. 

Okos kerület – köz(ös) biztonság

Krúdy-emlékest
Irodalmi műsorral, koszorúzással, kitüntetésekkel em-
lékezik május 11-én 16 órai kezdettel a Krúdy Gyula 
Irodalmi Kör névadójára a Kéhli Vendéglőben. (Cím: 
Mókus utca 22.)

Tanulmányút 
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata és a „Braunhaxler” Egyesület tanulmány-
utat szervez május 20-án (szombaton) Pannonhal-
ma-Zirc-Veszprémbe. Érdeklődni Neubrandt Olgi-
nál lehet a 06-30-221-4938-as telefonszámon. Je-
lentkezési határidő: május 15. 

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma május 
12-én, pénteken jelenik meg. Új-
ságunk korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu honlapon. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
INGATLANFEJLESZTÉSRE

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik u. 7.) 
egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
tulajdonában álló, üres lakásokat is magában foglaló, 
azok tulajdonjogát is érintő komplex ingatlanfejlesz-
tésre a Budapest, III. Kenyeres u. 24. alatti társas-
házi ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) tekintetében.
Az Ingatlan Budapest III. kerületében, Bel-Óbuda 
frekventált és folyamatos fejlesztés alatt álló város-
részében, a Kenyeres utca – Zápor utca keresztező-
désében helyezkedik el. Környezetében jellemzően 
hasonló jellegű többszintes társasházak, intézményi 
és kiszolgáló épületek találhatók.  Az ingatlan meg-
közelíthetősége gépjárművel szilárd burkolatú köz-
úton lehetséges, tömegközlekedési eszközökkel köz-
vetlenül megközelíthető. Közművesítettsége, infrast-
rukturális ellátottsága kiváló.   
A 17370 hrsz-ú Ingatlanon bejegyzett társasház ösz-
szesen tizenkettő albetétből áll, a felépítmény 429 m2 

alapterületű telekre épült. Az albetétekből kilenc la-
kás és három nem lakás célú helyiség.  A társasházi 
albetétekből összesen négy darab, jelenleg már üres 
lakás önkormányzati tulajdonú, további öt lakás és 
három nem lakás céljára szolgáló helyiség magántu-
lajdonban van. 
A viszonylag kis alapterületű telekre az 1900-as évek 
elején épült a lakóépület az utcafrontra, zártsorú be-
építéssel. A lakóház hagyományos építési technológi-
ával készült, az épületek műszaki állapota mára telje-
sen elavult, a felépítmény egésze bontásra érett. 

Az önkormányzati albetétek adatai:
1. Bp., III. Kenyeres u. 24. alagsor 9., 17370/0/A/9 
hrsz.
23 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha, utólag kialakí-
tott fürdőszoba helyiségekből áll.  
Tulajdoni hányad: 23/420
2. Bp., III. Kenyeres u. 24. magasföldszint 1., 
17370/0/A/1 hrsz.
55 m2 alapterületű, 2 szoba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, WC, kamra helyiségekből áll.  
Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.
Tulajdoni hányad: 55/420
3. Bp., III. Kenyeres u. 24. magasföldszint 3., 
17370/0/A/3 hrsz.
29 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha helyiségekből áll.  
Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.
Tulajdoni hányad: 29/420
4. Bp., III. Kenyeres u. 24. magasföldszint 8., 
17370/0/A/8 hrsz.
23 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha helyiségekből áll.  
Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.
Tulajdoni hányad: 23/420
Az albetétek jelenlegi becsült forgalmi értéke jelen-

legi műszaki állapotukban 30.000.000,-Ft (ÁFA 
mentes).
A pályázati biztosíték (bánatpénz) ennek alapján: 
3 M Ft.
Az önkormányzati lakások összesített alapterülete 
130 m2, a közös tulajdonból a lakásokra eső összesí-
tett tulajdoni hányad 130/347-ed, magántulajdonban 
217/347-ed összesített tulajdoni hányad. 
Az önkormányzat nem egyszerű adásvétel útján sze-
retné értékesíteni a lakásokat, hanem olyan ingatlan-
beruházót, fejlesztőt kíván a jelen pályázat útján 
kiválasztani, aki a kerületben az adott Ingatlanon 
szeretne ingatlanfejlesztést végrehajtani és ennek so-
rán az önkormányzattal együttműködve vállalja, 
1. hogy a magánszemélyektől határozott időn belül 
kivásárolja a tulajdonukban lévő további összesen 
nyolc társasházi albetétet;
2. hogy az önkormányzattal kötendő külön szerző-
désben határozott időn belül a jelenlegi felépítményt 
elbontja, a jelenlegi társasházat megszünteti, majd új, 
többlakásos lakóházat épít és a felépítendő új lakóhá-
zon társasház tulajdont alapít;
3. hogy az önkormányzati tulajdonért cserébe leg-
alább összesen 85 m2 hasznos alapterületű, három te-
hermentes társasházi lakást, továbbá három tárolót és 
két fedett gépkocsi parkolót épít meg és ruház át te-
hermentesen az önkormányzat tulajdonába;
4. hogy a fenti átadási határidő kötbérrel is biztosí-
tott;
5. hogy nyertes pályázata esetén a beruházás teljes 
időtartama alatt, a lakások, tárolók és a gépkocsi par-
kolók tulajdonának átruházásáig legalább 75 MFt-os 
vagyoni biztosítékot nyújt – közjegyzői okiratba is 
foglaltan –  az önkormányzatnak (az Ingatlanra ala-
pított jelzálogjog kizárt), és végül
6. aki vállalja, hogy az Önkormányzat által a szerző-
dés csomag kidolgozására és lebonyolítására megbí-
zott ügyvédi iroda és közjegyző díjait.   
Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell az 
ajánlattevő adatait (gazdálkodó szervezet esetében a 
30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpél-
dányt vagy mintát és a köztartozásmentes adózói iga-
zolást), a megajánlott hasznos alapterületet, lakás, tá-
roló és parkoló helyek számát, (mely nem lehet keve-
sebb, mint a 3. pontban írtak), a vállalt átadási határ-
időt, valamint az ajánlattevő azon egyértelmű nyilat-
kozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltéte-
leket elfogadja. 
Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtás-
tól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség). 
A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a 
pályázati biztosítékot befizette az önkormány-
zat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó forma-
nyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befize-

tését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 
2017. május 15. (hétfő) 12 óráig van lehetősége be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp., 
Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott út-
ján.
Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtat-
vány letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2017. május 15-én 14 óra-
kor a Bp., III. kerület Mozaik u. 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 számára legelőnyösebb 
feltételeket kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbon-
tást követően további tárgyalást folytasson, közöttük 
zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő aján-
lattevővel köti meg az ingatlanfejlesztésre vonatko-
zó szerződéseket. A szerződésben csak és kizárólag 
azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pá-
lyázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került. 
A pályázatok bontását követően az ajánlat módo-
sítására nincs lehetőség!   
Amennyiben az ingatlanfejlesztési koncepció sze-
rint a beruházást megkezdését megelőzően az ön-
kormányzati albetétek tulajdonjoga átruházásra ke-
rül a nyertes pályázóra, az ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében 
a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, 
valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. 
évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkor-
mányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése 
érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdoná-
ban igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlá-
sáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében 
a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az 
Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a követke-
ző internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, in
gatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a lakosság indítványait vár-
ja a 2017. évi Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj odaítéléséhez.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének az Óbuda 
Lakosságának Egészségéért Díj alapításáról és adományozásának rend-
jéről szóló, többször módosított 35/2007.(V.30.) önkormányzati rendelete 
alapján 2017. évben is kiosztják az Óbuda Lakosságának Egészségéért 
Díjat, melyhez az önkormányzat várja a lakosság indítványait.
A rendelet értelmében Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adomá-
nyozható mindazon személynek vagy közösségnek, aki a kerület lakossá-
gának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a re-
habilitáció vagy a betegség megelőzése terén kifejtett tevékenységével, 
akár az egészségügyben kifejtett szervező munkájával kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott.
A díjban évente egy személy vagy csoport részesül. A díjazott szemé-
lyére bárki tehet indítványt.
A díjat a „Semmelweis Napon”, ünnepélyes keretek között adják át annak 
a személynek vagy csoportnak, akinek a képviselő-testület az egészség-
ügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli.
A díjat 2017. június 30-án (pénteken) adják át.
Az indítvány tartalmi elemei
Indítvány olyan természetes személyre vagy csoportra (szervezetre/in-
tézményre) nyújtható be, mely az egészségügy terén kifejtett kimagasló 
teljesítményével (életművével) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellá-
tásához, szolgáltatásainak fejlődéséhez, Óbuda-Békásmegyer lakossá-
ga életminőségének javításához hozzájárul(t).

Az indítványnak legalább fél oldal terjedelmű indokolást kell tartalmaz-
nia, mely részletezi a díjra javasolt személy vagy csoport tevékenységét, 
eredményeit.
Az indítvány benyújtásának módja:
Az indítványt a szociális szolgáltató főosztályon (1033 Budapest, Fő tér 
2.) dr. Gallóné Nagy Judit főosztályvezető részére, vagy postai úton (1300 
Bp., Pf.: 102.) lehet benyújtani. Felvilágosítás dr. Konczos Anikó egész-
ségügyi referenstől kérhető a 437-8659-es telefonszámon.
Az indítványok beérkezési határideje: 2017. május 12. (péntek) 12 óra.

Pályázni formanyomtatványon le-
het, mely letölthető a www.obu-
da.hu és a www.ovzrt.hu honlap-
ról, vagy személyesen átvehető az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 
Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.). A pályázatok be-
nyújtására folyamatosan van lehe-

tőség, azok bontására minden hó-
nap utolsó munkanapján 12 óra-
kor kerül sor az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. hivatalos 
helyiségében, melynek kiértékelé-
séről a pénzügyi, tulajdonosi és va-
gyonnyilatkozat-kezelő bizottság 
az azt követő ülésén dönt.

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem 
lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozása
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Mentsük meg közösen a feleslegessé vált élelmiszereket a kidobástól! Csat-
lakozzon Ön is a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Bay Zoltán Al-
kalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. különleges élelmiszermentő ak-
ciójához, amelyet 2017. május 5-7. között három budapesti SPAR üzletben in-
dítunk. Az élelmiszereket a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül mély-
szegénységben élő családokhoz juttatjuk el. 

Több mint 88 millió tonna élelmiszert dob évente a szemétbe az Európai Unió la-
kossága, Magyarországon pedig átlagosan egy esztendő alatt 1,8 millió tonna élelmi-
szerfelesleg keletkezik. Gondoljunk csak bele, hogy milyen hatalmas pazarlást jelent 
ez, hiszen az élelmiszerek komoly befektetések és erőfeszítések révén, környeze-
ti erőforrások kiaknázása árán kerülnek a háztartásokba, ahol a legnagyobb mennyi-
ségű hulladék keletkezik az élelmiszer-értékláncon belül. Nem beszélve arról, hogy 
a hulladékká vált élelmiszerek megsemmisítése is hatalmas anyagi és természeti rá-
fordítással jár. Mindezekkel szemben pedig sok család él olyan nehéz körülmények 
között, hogy még az alapvető élelmiszerek beszerzése is komoly gondot okoz nekik. 

Ezen a súlyos társadalmi problémán igyekszik segíteni az Európai Unió támo-
gatásával elindult STREFOWA nemzetközi program, amely az élelmiszerpazarlás 
csökkentését tűzte ki céljául. A projektben a SPAR Magyarország Kereskedelmi 
Kft. és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. is részt vesz.  

Az informáláson és szemléletformáláson kívül a SPAR Magyarország célja az, 
hogy vásárlói, a megvásárolt csomagolt, hűtést nem igénylő élelmiszereik közül 
vigyék vissza otthonukból a kijelölt üzletekbe azokat, melyek számukra már nem 
szükségesek, a kidobás szélén állnak, de még minimum 14 napos minőségmeg-
őrzési idővel rendelkeznek, ezzel csökkentve az élelmiszerhulladék mennyiségü-
ket úgy, hogy közben a rászorulókon segíthetnek. 

Az élelmiszerek átvételében, és a rászorulókhoz történő eljuttatásban a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei segítenek. A civil szervezet és a SPAR Ma-
gyarország között több mint két évtizedes stratégiai együttműködés van, amely ré-
vén minden évben nagyon komoly segítséget kapnak a nehéz sorsú családok. Ta-
valy karácsonykor a vásárlók például rekordmennyiségű, 288,5 tonna tartósélel-
miszert ajánlottak fel számukra. A biztonságot a NÉBIH kollégái szavatolják, akik 
a gyűjtést követő napon átvizsgálják a felajánlott élelmiszereket, így biztosítva, 
hogy kizárólag megfelelő termékeket osszanak ki az önkéntesek. 

Az első élelmiszermentő gyűjtésre 2017.  
május 5-7. között kerül sor három budapesti 
SPAR üzletben.

SPAR szupermarket 
(1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.) H-
P: 7-22, SZ: 8-20, V: 8-18
INTERSPAR hipermarket 
(1032 Budapest, Bécsi út 154.) H-SZ: 
6-22, V: 8:30-19:30

SPAR szupermarket 
(1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.) H-SZ: 
6:30-22, V: 8-18

A gyűjtésben részt vevő üzletek elérhetősége és nyitva tartása

Élelmiszermentő akció a SPAR üzleteiben

Mentse meg Ön is felesleges élelmiszerét a hul-
ladékká válástól és segítsen azokon, akiknek iga-
zán szükségük van rá! Várjuk felajánlásaikat!
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Az Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény immár máso-
dik alkalommal rendezte az 
Asztalitenisz Generációs 
Kupát március 30-án a Ka-
szások sportcsarnokában. 

A kitűnő hangulatú 
rendezvényen há-

rom korosztály képvi-
seltette magát: a Jövő-

barát Alapítvány diák-
jai, a polgármesteri hiva-
tal dolgozói, valamint az 
idősek klubja tagjai. 

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter,  or-
szággyűlési képviselő 
köszöntőjében elmond-
ta, hogy nagy kedvelője a 
sportágnak, a nagyobbik 
fiát, ha ideje engedi, elkí-

séri a versenyeire. Öröm-
mel tölti el, hogy ezt a 
nagy koncentrációs képes-
séget és gyorsaságot igény-
lő sportot választotta. 

A miniszter külön-
díjként 10 ezer forintos 
sportszerutalványt aján-
lott fel, amit a Jövőbarát 
Alapítvány legfiatalabb 
játékosának adott át.

A Széchenyi-család 
tagjai közül sokan 

hódoltak a máig közked-
velt szellemi sportnak, 
a sakknak. A Széche-
nyi Emlékév alkalmá-
ból, tavaly hagyomány-
teremtő céllal rendez-
te az Óbudai Széchenyi 
Kör és az Óbudai Kultu-
rális Központ az I. Szé-
chenyi Sakk Emlékszi-
multánt. Az esemény 
mottója idén is ez a Szé-
chenyi-idézet: „Legyünk 
igazi hazafiak, nem any

nyira szájjal, mint in
kább vállal.” 

Az idei II. Széchenyi 
Sakk Emlékszimultánt 
ugyancsak az Óbudai 
Kulturális Központban 
tartották április 9-én.  
A szimultánt 20 táblán 
Csom István nemzetkö-
zi nagymester, olimpiai 
bajnok, az Óbudai Szé-
chenyi Kör elnöke ve-
zette. A rendezvény véd-
nöke Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere. 

Óriási volt az érdeklődés az 
idei teljesítménytúrán. A ta-
vaszi időjárás és a távok sok 
családot és egyéni indulót a 
szabadba csábítottak márci-
us 25-én. 

Az Óbudai Tavasz-
köszöntő Teljesít-

ménytúrával kezdődött 
el ebben az évben is a 
„Szabadidő, Szeretem!” 
elnevezésű rendezvény-
sorozat az Óbudai Sport 
és Szabadidő Nonprofit 
Kft. szervezésében.

A túra jelképe idén a 
2017-es év fájának válasz-

tott vadalmafa volt, amely 
visszaköszönt az esemény 
tájékoztató anyagain, a 
célban átvehető kitűzőn, 
és az eseményhez kapcso-
lódó internetes játékban is. 
Az év fájának egy cseme-
téjét ültették el a szerve-
zők a túra befutójánál. 

Az Óbudai Egyetem hallgatói-
ból egy hónapja alakult egyete-
mi evezősnyolcas a harmadik 
helyet szerezte meg futamában 
– április elsejei meglepetés-
ként, de cseppet sem tréfálva – 
a Gróf Széchenyi István Emlék-
versenyen és Budapest Kupán. 

Valamit nagyon jól csi-
nálhatott az Óbu-

dai Egyetem hallgatói-
nak csapata az óbudai Du-
na-ágban tartott 4,5 kilo-
méteres üldözéses regat-
tán, mert új csapat dobo-
gós eredményt ritkán ér 
el. Még ha olyan nemzet-
közi sikereken edződött 
versenyzők ülnek is hajó-
ban, mint Bácskai Domi-
nika vagy az MTK evező-
sei. A nagyszabású evezős 
verseny a Dózsa kajakház 

melletti füves XXIII. Já-
nos parkban - amely 12 or-
szágból érkezett 77 négyes 
és nyolcas egységét, össze-
sen 620 versenyzőjét állí-
totta rajthoz – jó szórako-
zás volt azoknak az óbu-
daiaknak, akik szeretik a 
karcsú versenyhajók fe-
gyelmezett fel- és levonu-
lását, a hangos zenés ver-
senyközvetítést és a sza-
badtéri gulyáspartit, a du-
nai regatták megszokott 
légkörét. A csapat edzője 
Bárczi Fruzsina, aki erre 
a versenyre beült a hajóba.

A csapat tagjai: 8 Bács
kai Dominika; 7 Garas
Ficsor Dániel; 6 Kárpá
ti Attila; 5 Lozsek Martin; 
4 Szabó Csaba; 3 Nagy 
Dániel; 2 Bárczi Fruzsi
na; 1 László Éva.

Óbudai Asztalitenisz Generációs Kupa
Sportszerutalvány különdíjként

Teljesítménytúra vadalmafával

II. Széchenyi sakkszimultán

Bronzérmes evezősnyolcas

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István



28 2017. 8. számpályázat

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik 
u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata tulajdonában álló ingatlanok (tel-
kek, üres lakások és üres, tehermentes nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek) tulajdonjogának 
értékesítésére

Saroglya utcai építési telkek értékesítése: 
A III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlődő részén, kertvárosi kör-
nyezetben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel ren-
delkező, kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési telkek ELADÓK!  
Pályázható ingatlanok:
• Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 120 hrsz. alatti telek 
Terület: 1584 m2 (~25 m x 63 m)  
Irányár: 47 401 574 Ft + Áfa, összesen: 60 200 000 Ft 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 6.000.000 Ft.
• Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 132 hrsz. alatti telek 
Terület: 1099 m2 (~27 m x 41 m)  
Irányár: 31 259 842 Ft + Áfa, összesen: 39 700 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.
• Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 131 hrsz. alatti „nyeles telek” 
Terület: 1217 m2 –a nyél területe (kb 140 m2) nem számít bele a beépítésbe, te-
hát kb. 1077 m2 a beépítetlen telekterület. 
Irányár: 30 944 881 Ft + Áfa, összesen: 39 300 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.
A műszeres bemérésekor megállapítást nyert, hogy telekhatár probléma áll fönn, 
azaz, a szomszédos ingatlan kerítése mintegy 49 m2 területet elfoglal a telekből, 
melyre tekintettel a jogszavatosságot ebben a körben e megkötendő adásvéte
li szerződésben kizárjuk.
A telkekről további felvilágosítás kérhető a +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 
telefonszámokon.

Üres lakások értékesítése:
• Bp., III. Pacsirtamező u. 32. fsz. 12., 
17635/0/A/14 hrsz-ú, 1 szoba, konyha helyiségekből álló, komfort nélküli la-
kás, alapterülete: 26 m2 
Irányár: 7.020.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 700.000.-Ft
• Bp., III. ker. Föld u. 50/A. fsz. 2., 
17250 hrsz-ú, (osztatlan eszmei vegyestulajdonú ingatlan, 
azaz a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg)
1 szoba, konyha helyiségekből álló, komfort nélküli lakás, alapterülete: 22 m2 
Irányár: 4.180.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 400.000.-Ft
A lakásokról további felvilágosítás kérhető, valamint megtekintésre időpont 
egyeztethető a  +36 1 430-3463 és a +36 1 430-3466 telefonszámokon.

Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése:
• Bp., III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 
17563/1/A/17 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 58 m2 
Irányár: 5.900.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000.-Ft
• Bp., III. ker. Kiskorona u. 10. földszint, 
17725/3/A/301 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 25 m2 
Irányár: 5.900.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000.-Ft
• Bp., III. ker. Meggyfa u. 21. pinceszint, 
18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 155 m2 
Irányár: 7.600.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 760.000.-Ft
• Bp., III. ker. Szentendrei út 99. pinceszint, 
19376/5/A/16 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 64 m2 
Irányár: 3.560.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 360.000.-Ft
• Bp., III. ker. Szépvölgyi út 3/A., 
14615/4/A/1 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 74 m2 
Irányár: 4.100.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 410.000.-Ft
• Bp., III. ker. Váradi u. 26. pinceszint, 
17005/29/A/87 hrsz. raktár, alapterülete: 29 m2 
Irányár: 5.000.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 500.000.-Ft
A helyiségekről további felvilágosítás kérhető, valamint megtekintésre időpont 
egyeztethető a  +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3464 telefonszámokon.

Építési telek értékesítése:
III. kerületben, Csillaghegy frekventált részén, I-III-KZ/1 jelű övezetbe tartozó, 
50% beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú „kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan ELADÓ! Az ingatlan összközmű-
ves. A telek baloldali telekhatárán található felépítmény 105 m2 területű, alápincé-
zetlen, földszint+padlástér szinttagozódású. Műszaki állapota avult, bontandónak 
minősül. Az épület mellett további két db romos melléképü let áll. 
Budapest, III. Szentendrei út 295., 61281/1 hrsz. alatti telek 
Területe: 714 m2 (~14 m×51 m)
Az ingatlan irányára: 39.200.000,-Ft (Áfa mentes) 
Pályázati biztosíték: 4.000.000,-Ft. 
A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 101 § 35. sz. táblázat tar-
talmazza. 
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben történő 
érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal felelősséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az 
irányadók.
A telekről további felvilágosítás kérhető a +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 
telefonszámokon.

Békásmegyer-Ófalu városrészben önkormányzati tulajdonú ingatlan ELADÓ!
Budapest, III. Táncsics Mihály u. 24. szám alatti, 64221 hrsz-ú kivett iroda, 
udvar megnevezésű ingatlan eladó.
A terület övezeti besorolása: L4-III-SZ/N
A telekterület: 1864 m2.
Az ingatlant egyéb átjárási szolgalmi jog terheli, a 64222 hrsz. ingatlan min-
denkori tulajdonosa javára, melynek törlése iránt intézkedés történt. 
Az ingatlan összközműves.
A telken lévő épület 280 m2 (beépített alapterület 347,60 m2) területű, alápincé-
zetlen, földszint+ tetőtér szinttagozódású.
Műszaki állapota felújítandónak minősül.
Az ingatlan irányára: 94.000.000,-Ft (Áfa mentes) 
Pályázati biztosíték: 9.400.000,-Ft. 
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sa bruttó 20.000,- Ft vételáron.
Az ingatlanról további felvilágosítás kérhető, valamint megtekintésre időpont 
egyeztethető a +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon.

Általános tudnivalók:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési fel-
tételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeket elfogadja. 
Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánla-
ti kötöttség). 
A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az ön-
kormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú leté-
ti számlájára. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték 
befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2017. május 15. (hétfő) 12 óráig van 
lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási 
Osztályán (1033 Bp., Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2017. május 15-én 14 órakor a Bp., III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, 
az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. 
A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pá-
lyázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, 
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerző-
dést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerző-
dő félnek, aki a pályázatban  mint ajánlattevő megjelölésre került. 
A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, 
tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölé-
se) nincs lehetőség!   
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmé-
ben a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény 
értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, 
az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlá-
sáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlá-
si jog illeti meg.
A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedé-
kes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük 
annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben - a banki kölcsönre tekintettel - a vé-
telár 60 napon belül esedékes.
A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegení-
téséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződés-
kötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az 
értékbecslés díját. 
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül 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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A szervező egyesület és az önkor-
mányzat kimondottan hagyományte-
remtő céllal rendezte meg első alka-
lommal az Óbuda Turisztikai Work-
shopot. Az eseményre a III. kerület 
meghatározó turisztikai szereplőin túl 
meghívták az együttműködés más le-
hetséges képviselőit is, az üzletkötés-
re képes beutaztatókat, idegenveze-
tőket és a szakmai újságírókat is. 

Turisztikai fejlesztések
Bús Balázs, Óbuda-Békásme-

gyer polgármestere Óbuda tu-
risztikai jövőjéről szóló előadá-
sában kiemelte, hogy a kerü-
letben immár évek óta tudatos 
munka folytatódik annak érdeké-
ben, hogy létrejöjjenek az intéz-
mények, illetve azok a projektek, 
amelyekkel Óbudát újra fel kí-
vánják helyezni a turisztikai tér-
képre. Ehhez jelentős alapot szol-
gáltat Óbuda múltja, történeti ér-
tékei, és jó apropó az, hogy Had-
rianus császárrá választásának 
ebben az évben van az 1900. év-
fordulója. Óbuda történeti múlt-
jából adódó előnyei mellett az el-
helyezkedéséből, földrajzi hely-
zetéből eredő kedvező helyzet-
re, például a helyben eddig is tá-

mogatott kerékpáros turizmus to-
vábbi lehetőségeire hívta fel a fi-
gyelmet Bús Balázs. 

Ugyanakkor a meglévő bel-
városcentrikus fővárosi gon-
dolkodásmód miatt nehéz a kul-
turális és turisztikai elképzelé-
sekbe bekerülni, ezért is kez-
dett a kerület olyan önálló tu-
risztikai fejlesztésekbe, ame-
lyeket nem minden esetben ma-
gának kellett volna megvalósí-
tania. Fontos lenne a Duna vá-
ros felé fordítása, a lehetősége-
inek kihasználása, míg kerüle-
ti szinten javítani valónak ne-
vezte a szálláslehetőségeket, a 
fejlődést tekintve pedig a Hajó-

gyári-szigetet nagy lehetőség-
nek nevezte a polgármester. 

Szabadidősportok
Virág Benedek, az Óbuda-Bé-

kásmegyer Városfejlesztő Non-
profit Kft. ügyvezetője a turiz-
musélénkítő fejlesztésekről szól-
va felsorolta azokat az előnyöket, 
amelyek lehetőséget teremtenek 
többek között a gyalogos turiz-
mus, az evezős sportok, a kerék-
pározás további fejlesztésének, de 
újdonság, hogy eddig szabadon 
maradt óbudai területeket alkal-
masnak látnak egyesek a lovas-
sport fejlesztésére is. A szakem-
ber ismertette a kerület turizmus-
sal kapcsolatos eddigi erőfeszíté-
seit, valamint a jövőre vonatkozó 
elképzeléseket, lehetőségeket.

Békefi Anna, az Óbudai Tu-
risztikai Egyesület elnöke, az 
Esernyős Óbudai Kulturális, Tu-
risztikai és Információs Pont 
Nonprofit Kft. ügyvezetője Óbu-
da turisztikai kínálatáról, a szak-
mai együttműködési lehetősé-
gekről beszélt. Kincsesbányának 
nevezte turisztikai szempont-
ból Óbudát, s az elmúlt mintegy 
másfél év munkája azt célozta, 
hogy mielőbb eljussanak arra a 
pontra, hogy jól megfogalmazott 
üzenetekkel, kreatív anyagok-
kal, összeállított turisztikai cso-
magokkal testet öltsön az a tar-
talom, ami eladható, értékesíthe-
tő, fővárosi és országos szinten is 

mérhető turisztikai eredmények-
kel tud szolgálni. 

Bővülő múzeum
Dr. Láng Orsolya, az Aquin-

cumi Múzeum és Régészeti Park 
igazgatója a 120 éves múzeum 
múltjáról, jelenéről, a jövőre vo-
natkozó elképzelésekről tartott 
előadást. Az elmúlt években tör-
tént fejlesztések között említette, 
hogy új kiállítótérrel és épülettel, 
legutóbb berendezett római lakó-
épülettel, római játszótérrel, szá-
mítógépes animációs játékokkal 
bővült a múzeum, valamint más 
fejlesztések is történtek. A turisz-
tikai látogatóközpont létrehozá-
sán túli cél – a pannóniai limesz 
határterületének küszöbön álló, 
UNESCO általi világörökségi ne-
vezése kapcsán – Aquincum re-
gionális központi szerepvállalá-
sa, az, hogy itt egyfajta turisztikai 
bázis jöjjön létre. A hagyományos 
és az új elemek együttműködésé-
re, egyensúlyára törekszenek, és 
semmiképp nem szeretnének vi-
dámpark szerű létesítményt létre-
hozni a régészeti parkban.

Lengyelné Kurucz Katalin, az 
Aquincumi Múzeum és Régésze-
ti Park közönségkapcsolati ve-
zetője – túlmenve Aquincum és 
Óbuda határain –  arról a nem-
régiben felmerült tervről beszélt, 
amely az egykori Pannónia te-
rületén működő római régésze-
ti gyűjteményekkel és parkkal 
rendelkező múzeumok összefo-
gásával egyfajta közös múzeumi 
ajánlatot kíván teremteni. 

Pozsár Péter építész a Hello 
Wood korábbi óbudai és külhoni 
közterületi munkáiról, valamint 
a májusi jubileumi kiállításra ké-
szülő Hadrianus-fej installáció-
ról beszélt, majd az Óbudai An-
ziksz szerkesztői tartottak vi-
dám kvízjátékot Óbuda mintegy 
2000 évnyi történelmi, kulturá-
lis és természeti örökségének ér-
dekességeiről.                       B. Z.

Turisztikai workshop Hadrianus jegyében

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
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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, Bodzay Zoltán • 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 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-es számon.

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@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• 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.) in gye nes jog se gélyt hirdet dr. Tósoky Ba lázs ügy-
véd del minden hónap negyedik keddjén (legközelebb május 23-án) 
17-től 19 órá ig. (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 májusban kivételesen a második ked-
den (május 9-én) 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 irodá-
jában (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.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes  bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• 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 hónap má so dik 
csü tör tö kén 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). 
• 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). 
• 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). 
• 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-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
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.)

Kereszténydemokrata Fórum
Dr. Farkas Péter szociológus, az EMMI család- és ifjúságpoliti-
káért felelős államtitkárság főtanácsadója tart előadást  „A csa-
lád élteti a társadalmat” címmel május 2-án 18 órától a Keresz-
ténydemokrata Fórumon, a Selyemgombolyítóban (Miklós tér 1.). 
A részvétel díjtalan.

Nyílt nap az Óbudai buszgarázsban
A BKV Zrt. május 6-án 10-től 16 óráig nyílt napot tart a Po-
mázi út 15. szám alatt található telephelyén, az Óbudai busz-
garázsban. A nyílt napon a veterán Ikaruszok és azok látvá-
nyos szerkezeti elemei mellett a legmodernebb buszokat is ki-
állítják. A felnőtteknek lehetősége lesz autóbusz teszt-vezeté-
sen részt venni (B-kategóriás jogosítvány előfeltétel). A gye-
rekeket kerékpáros KRESZ-foglalkozás várja. A telephelyet a 
csarnokokon átvezető kisvasutazással lehet megismerni. Végül 
a szabadtéri programok mellett, a fővárosi autóbusz közleke-
dés múltját bemutató kiállítást és veterán Ikarusz felújítását vé-
gigkövető filmet tekinthetnek meg a látogatók.
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