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Az önkormányzat támogatja a kerületben
tanuló diákok, óbudai nyugdíjasok infor-
matikai képzését

Új: hat kilométeres családi táv is szerepel
már az október 11-ei õszi teljesítménytúrán.
A rövid táv 12, a hosszú 20 kilométeres. 

Csütörtökönként színes elõadásokkal
várja a Zsigmond Király Fõiskola az 50
éven felüli tanulni vágyókat.13

Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája

2
Támogatott informatikai képzés

12
Õszi Óbudai Teljesítménytúra

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2015. október 15-én
és 16-án rendezi az immár hagyományos, kedvezményes
burgonyavásárlási akciót a városrész több helyszínén. 

Felhívás a 32. oldalon

Új idõsklub nyílt Békásmegyeren

Közösségi, kulturális programokkal, aktív szabadidõs tevékenységekkel várják a szépkorúakat a Békásmegyer Duna felõli oldalán szeptember 6-
án átadott új idõsek klubjában. Folyamatosan növekvõ igény hozta létre a Heltai Jenõ tér melletti, új, nappali ellátást nyújtó - immár tizedik, a
lakótelepen ötödik - az idõsebb korosztálynak létrehozott közösségi teret. A közelmúltban nyitotta meg kapuit a Meggyfa utcai, illetve a Gázgyá-
ri lakótelepen található klub is                                                                                                                                              TUDÓSÍTÁS A 3. OLDALON

ISMÉT KEDVEZMÉNYES ÁRÚ BURGONYA

A z immár hagyo-
mányos õszi taka-

rítási akciót október 5-
tõl 18-ig rendezi az ön-
kormányzat a város-
részben. Ehhez kapcso-
lódóan ismét lesz in-
gyenes elektromos és
elektronikai, valamint
egyéb veszélyes hulla-
dék begyûjtés is. Ennek
idõpontjai: október 10-
én és október 17-én. A
közterületek takarításá-
ban résztvevõ közösségeket hulladékgyûjtõ zsákok
biztosításával segítik. INFORMÁCIÓK A 10. ÉS A 21. OLDALON

Takarítsuk ki Óbudát!

MEGJELENÉSÜNK
Lapunk következõ száma október 16-án, pénte-
ken jelenik meg. Újságunk korábbi számai is ol-
vashatók az obuda.hu honlapon.

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A 2015/2016-os tanévben folytatódik az
Európai Számítógép-kezelõi Jogosít-
vány megszerzésének intézményesített
programja az önkormányzat által mû-
ködtetett iskolákban.

Ennek keretében a tanulni vágyó, plusz
terhet vállaló diákok számára az önkor-
mányzat továbbra is térítésmentesen bizto-
sítja az ECDL Base vizsgakártyát, amely
egyébként 4500 forintba kerülne. Fontos
kitétel azonban, hogy a tanulóknak szüleik
támogatásával vállalniuk kell: iskolai ta-
nulmányaik ideje alatt (általában két év
alatt, a 7-8. osztályos korukban) négy sike-
res vizsgát tesznek, és megszerzik a nem-
zetközi ECDL Base, régi nevén ECDL
Start bizonyítványt.

A program adminisztrációját, valamint a
vizsgáztatást az elõzõ tanévekhez hasonló-
an a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló
Intézmény (KSZKI), úgy is, mint 310. szá-

mú akkreditált ECDL vizsgaközpont bo-
nyolítja le.
A négy vizsgamodul a számítógép-haszná-
lat legfontosabb területeit fedi le: számító-
gépes alapismeretek (operációs rendsze-
rek, adatkezelés, vírusvédelem, stb.);
online alapismeretek (Internet használat,
elektronikus lelevelezés, adatvédelem);
szövegszerkesztés, bemutató (prezentáció)
készítés. 
A tanulók felkészítése a programhoz csat-
lakozott iskolákban történik, de gyakorlás,
vagy próbavizsga céljából a tanulók rend-
szeresen megfordulnak a KSZKI oktató-
termeiben. A gondos felkészítés, valamint
a pedagógusok és a vizsgaközpont jó
együttmûködésének köszönhetõen a vizs-
gák közel 85 százaléka elsõ próbálkozásra
sikeres, és csak az elmúlt tanévben 255 ta-
nuló szerezte meg az elõírt végzettséget. A
középiskolákban továbbtanuló diákok elõ-
nyös helyzetben kezdik meg tanulmányai-
kat, hiszen már rendelkeznek azokkal az

elvárt ismeretekkel, amit tanulótársaiknak
még meg kell szerezniük.
A program sikerét az is bizonyítja, hogy to-
vábbra is nagy a szülõk és tanulók érdeklõ-
dése a felkészítõ tanfolyamok, szakkörök
iránt, több iskolában 20-30 tanuló jelezte
már, hogy szeretne ECDL vizsgákat tenni.
Az iskolai felkészítésbõl valamilyen okból
kimaradó tanulóknak felkészítést szervez a
vizsgaközpont jelképes térítés ellenében.
Ugyancsak lehetõséget biztosít további
ECDL modulok elsajátítására (táblázatke-
zelés, képszerkesztés, weboldalkészítés),
illetve vizsgák letételére. 7 sikeres vizsga
megszerzésével már teljes ECDL Standard
bizonyítvány szerezhetõ. Ez utóbbi tanfo-
lyamot október 12-én tervezik elindítani.
(Az ECDL-rõl az www.ecdl.hu weblapon, a
kerületi ECDL programról és a tanfolyam-
okról pedig a www.kszki.hu lap „IT Okta-
tás - ECDL - Tanfolyamok” oldalán, illet-
ve a www.facebook.com/kszkiecdl bejegy-
zésénél találnak további információt.)

A képviselõ-testület szeptember 10-én úgy határozott, hogy az
önkormányzat támogatja a kerületi nyugdíjasok informatikai
képzésének intézményesített programját.

A program lebonyolítását a KSZKI (Folyamõr utca 22.) végzi,
ahol már 2010 márciusától folyik olyan informatikai képzés,
melynek hallgatói többnyire az idõsebb generáció soraiból kerül-
tek ki.
A KSZKI oktatási csoportja kidolgozott egy, az adott korosztály-
nak megfelelõ, négymodulos tanfolyamrendszert: Elsõ lépések;
Második fejezet; Harmadik kör; Negyedik tétel.
Az egyes modulok feldolgozása 6x3 órában, heti egy alkalommal
történik; minden hallgató külön gépen dolgozik. 
A tandíj 10.000 forint modulonként, részletfizetési lehetõséggel.
A kerületi nyugdíjasok ebbõl az összegbõl 4500 forint önkor-
mányzati támogatásban részesülnek.
A foglalkozásokon a számítógép hatékony kezelésén (billentyû-
zet, egér használata, ablakkezelés) túl a korosztály számára föl-
merülõ, vagy föl sem merülõ, ám nagyon érdekes informatikai
kérdésekre keresik a megfelelõ válaszokat. Ilyenek például: kom-
munikáció a rokonokkal, ismerõsökkel e-mailen; internetezés;
menetrendek, útvonal tervezés, térképek; online
könyvtárak, múzeumok, hírlapok; szórakozás - zene,
film; online vásárlás, e-ügyintézés, e-bank; fényké-
pek áttöltése számítógépre fényképezõgéprõl, tele-
fonról; régi papírképek digitalizálása (szkennelés);
alapvetõ képszerkesztési mûveletek, digitális fény-
képalbumok létrehozása; a számítógépen lévõ anyag
kiírása CD-re/DVD-re.
A program sikeresen mûködik. Ez nem csak a
KSZKI honlapjának vonatkozó bejegyzéseibõl derül
ki, hanem abból a ténybõl, hogy több csoportjuk már
folytatta, illetve jelezte, hogy folytatni szeretné a ta-
nulást, gyakorlást a „Negyedik tétel” után is.
Az önkormányzati támogatásnak köszönhetõen az
idõsebb generáció remélhetõleg mind több tagja
kapcsolódik be ebbe a hasznos programba.
Legközelebb induló tanfolyamok: Elsõ lépések - ok-

tóber 6. 8.30 óra, illetve Elsõ lépések - október 7. 13.30 óra. (In-
formáció, beiratkozás: 437-4070. További információ:
www.kszki.hu IT Oktatás-ECDL menüpont; www.facebook.com/
kszkiecdl)

Az Elsõ lépések elnevezésû tanfolyam tandíja kerületi nyugdíjasoknak csak
5500 forint. (Érdeklõdés, beiratkozás: 437-4070; III. Folyamõr utca 22.)

Számítástechnikai tanfolyamok a KSZKI-ban

Önkormányzati támogatás az ECDL Base bizonyítvány
megszerzéséhez a kerületben tanuló diákoknak

Önkormányzati támogatás számítógépes 
ismereteket tanuló óbudai nyugdíjasoknak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Avárosrészben a 10. idõsklub nyitotta meg
kapuit a közösségre, aktív szabadidõs te-

vékenységekre vágyó szépkorúak elõtt.
Bús Balázs polgármester elmondta: a mos-

tani rekonstrukció egy szélesebb körû köztér-
felújítás elsõ megvalósult eleme. Hozzátette,
hamarosan megújul az épület mellett lévõ sé-
tány és a környezõ zöldfelületek is. 

A helyi lakosok 
harmada idõskorú

A városrészben a fõvárosi
átlagot meghaladóan magas
az idõsek száma. A 125 ezer
lakosú Óbuda-Békásmegye-
ren 40 ezer 60 év feletti la-
kos él. Ennek megfelelõen a
kerület vezetése az átlagos-
nál nagyobb hangsúlyt fek-
tet a szépkorúak életminõsé-
gének javítására. Az önkor-
mányzat szociális ellátó-
rendszerében körülbelül
2000 nyugdíjas korúról gon-
doskodnak. A statisztikai
adatokat szerint Magyaror-
szágon a 65 éves vagy idõ-
sebb népesség aránya 1990 és 2014 között
13-ról 18 százalékra növekedett. 

„A sokaság 
még nem közösség”

A városrész közösségépítõ szándékai kap-
csán a polgármester megjegyezte: - Asokaság
még nem közösség. Aközösség tagjai felelõs-
séget vállalnak egymásért, az erõsebb a gyen-
gébbért, a tehetõsebb a szegényebbért, a fia-
talok és idõsek egymásért. A feladatunk az,
hogy színtereket biztosítsunk, hogy lehetõsé-
get teremtsünk a közösségek kialakulásához.
Bús Balázs a tervek közt említette, hogy a kö-
zeljövõben a Pók utcai lakótelepen egy újabb
idõsek klubját szeretnének létrehozni.

„Legendásan idõsbarát 
a helyi ellátórendszer”

Szeneczey Balázs fõpolgármester-helyettes
a klub megnyitása kapcsán hangsúlyozta,

hogy Óbuda-Békásmegyeren legendásan
idõsbarát az ellátórendszer, illetve az önszer-
vezõdõ közösségi csoportoknak nem csak
anyagi támogatásokat nyújt az önkormány-
zat. Ezért a kerület méltán részesült jelentõs
anyagi támogatásban, melyet közösségi terek
fejlesztésére fordíthat. A fõváros TÉR-KÖZ
pályázatán a városrész a „Multifunkciós kö-
zösségi tér Békásmegyeren” címû, támoga-
tott projektjében jövõ nyárra megvalósulhat a
Heltai Jenõ tér-Madzsar József-Bálint

György és a Füst Milán utca által határolt te-
rület rekonstrukciója, mintegy 385 millió fo-
rintból. Ennek része, hogy egy XXI. századi
igényeknek megfelelõ idõsklubot hozhatott
létre az önkormányzat a szolgáltatóház egyik
szárnyában, és a továbbiakban megújulhat-
nak a házak közötti parkok, sétányok.

Kultúra, egészség, 
szórakozás

- Az új, 100 ember befogadására alkalmas,
270 négyzetméter alapterületû idõsek klub-
jában lehetõség nyílik közösségi és más kul-
turális programok megtartására, emellett ak-
tív szabadidõs tevékenységeket kínálnak. Az
sem utolsó szempont, hogy az érintettek la-
kókörnyezetükben gyalog is elérhetik az it-
teni szociális szolgáltatásokat - ismertette az
új klub paramétereit Müller Istánné, az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató Intézmény vezetõ-
je, aki hozzátette: - Nagy hangsúlyt helyez-

nek a testmozgásra, az egészségügyi szûré-
sekre, prevencióra, a szórakozásra, a tanu-
lásra, és lehetõség nyílik a lelki fejlõdésre,
az egyéni képességek kibontakoztatására is.
Az idõs klubtagok az intézményben koruk-
nak és egészségi állapotuknak megfelelõ
meleg ételhez is hozzájuthatnak. 

Modern, mégis
barátságos intézmény

A minimal art stílusban felújított épület-
részben egy klubtermet és egy szabadidõ-
szobát alakítottak ki, melyeket egybenyit-
va konferenciateremként vagy táncterem-
ként is mûködhetnek. A klubban recepciós
tér, irodák és pihenõhelyiség, valamint egy
étkezõ, akadálymentes illemhely és zu-
hanyzó is található. (sz)

A klub Heltai Jenõ nevét viseli. Az író egykori
munkásságára az épület elõterében felállított
dombormû emlékeztet

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

Közösségi tér fogadja a szépkorúakat

Új idõsklub Békásmegyeren
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Támogatásokról, új együttmûködési lehetõségekrõl és a
közmû-csatorna építés folytatásáról is tárgyalt a képvi-
selõ-testület a szeptember 10-ei ülésen. Emellett több
vezetõi tisztség pályáztatásáról döntöttek. 

Folytatódik a 
közmû-csatorna építés

Aképviselõk támogat-
ták azt az együttmû-

ködési szándéknyilatko-
zatot, melyet az önkor-
mányzat és Isztambul-
Avcilar kerületének veze-

tõi írtak alá még június-
ban. Az együttmûködés a
tervek szerint a kultúra,
sport, egészségügy és az
üzleti, vállalkozói terüle-
teket érintheti. A doku-

mentumban foglaltak
2018. december 31-ig ha-
tályosak, de ha azt nem
mondják fel szabályszerû-
en, automatikusan három
évvel meghosszabbodik. 

Isztambuli kapcsolat 

Handan Toprak asszony, Isztambul-Avcilar kerületének polgármestere és Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere szándéknyilatkozatot írt alá június végén a hosszú tá-
vú együttmûködési és baráti kapcsolat támogatása érdekében. Az eseményen részt vett
Kiss Gábor, Magyarország ankarai nagykövete és Erdal Salikoglu költõ, muzsikus

A Százszorszép Óvo-
da vezetése jelezte,

hogy az általa vezetett
intézmény Gelléri An-
dor Endre utca 6-8.
szám alatt mûködõ te-
lephelye a „Színes Gye-
rekkert Óvoda” nevet

szeretné felvenni. A
névfelvételt az óvoda
nevelõtestülete, szülõi
közössége is egyaránt
támogatja, hiszen az
óvoda telephelyének az
alapítás óta nincs külön
neve, mindenki csak

„Tégla Ovinak” hívja, a
Gelléri Andor Endre ut-
ca korábbi elnevezése
(Tégla utca) alapján. A
név és a székhelynév
megváltoztatásával a
képviselõk egyetértet-
tek.

Tégla utcai óvoda új névvel

Ünnepség az intézmény 60. évfordulóján idén nyáron 

Az önkormányzat újraalkot-
ja az útépítési- és közmûve-
sítési hozzájárulásról szóló
korábbi rendeletét. 

Ez a jogszabály teszi
lehetõvé, hogy az ön-

kormányzat az általa
megvalósított útépítések,
felújítások, közmûvesíté-
sek során jelentkezõ költ-
ségeket részben vagy
egészben áthárítsa az így
értéknövekedést nyerõ in-
gatlanok tulajdonosaira.

Az épített környezet ala-
kításáról és védelmérõl
szóló törvény ad felhatal-
mazást az önkormányzat-
nak arra, hogy a képvise-
lõ-testület hatósági hatá-
rozatban döntsön a hozzá-
járulás mértékérõl, az eh-
hez kapcsolódó részletek-
rõl, továbbá a beruházá-
sokkal és az érintettek kö-
rével kapcsolatos szabá-
lyokról. Az új rendelet-
tervezetet a testület elsõ
fordulóban tárgyalta.

AFõvárosi Önkor-
mányzattal történt

egyeztetésnek megfelelõ-
en a BKISZ-projektben le-
hetõség van az Arany-
völgy, Saroglya, Határkõ
és Aranyhegyi utcák által
határolt területen közcsa-
torna-hálózat építésére.
Szintén a fõvárosi prog-
ram részeként megépülhet
a Zsófia-Aranyvölgy utcai
gyûjtõcsatorna is. Az eh-
hez szükséges tervek elké-
szítésére és a vízjogi enge-
délyek beszerzésére bizto-
sított anyagi forrást dönté-
sével a képviselõ-testület.

Az Aranyhegy-Üröm-
hegy-Péterhegy térségére
elfogadott szabályozás

végrehajtása során az ön-
kormányzat térítésmente-
sen vett át ingatlanrészeket
az Ürömfû utcában lakó
tulajdonosoktól. Tavaly az
utcában az önkormányzat
ivóvíz-vezetéket építtetett.
A lakossági egyeztetés al-
kalmával felmerült, hogy
azoknak a tulajdonosok-
nak, akik a telküket évek-
kel ezelõtt térítésmentesen
leadták, ne keljen fizetniük
a vízbekötésekért. A fel-
adatok elõkészítése során
kiderült, hogy a jogosultak
köre több mint kétszerese
az elõzetesen számítottak-
nak, ezért a képviselõk
döntöttek a fedezet bõvíté-
sérõl.

Újraszabályozzák a 
közmûvesítés feltételeit

Csatorna a hegyvidékre

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Gyógypedagógiai asszisztensi állás
A Gyermeksziget Montessori Óvoda (Zipernowsky utca 2.)
pályázatot hirdet gyógypedagógiai asszisztensi állásra. A mun-
kavégzés helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda és Mosoly-
gó Tagóvoda (1039 Bp., Zipernowsky utca 2. és 1039 Buda-
pest, Kelta utca 8. Telefon: 454-7200. E-mail: ziper-
o@kszki.obuda.hu. Felelõs: Stefán Mariann óvodavezetõ.) A
munkakör megnevezése: 1 fõ gyógypedagógiai asszisztens. A
feladatkör megnevezése:sajátos nevelési igényû gyermekek el-
látása. Pályázati feltételek: szakirányú középfokú, vagy OKJ-s
végzettség, büntetlen elõélet. A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; végzettséget
tanúsító okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány.A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónapos pró-
baidõvel. Illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pályázat
benyújtásának határideje: a megjelenést követõ két hét. Az
állás betöltésének ideje: az elbírálást követõen azonnal.
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Esélyegyenlõségi program
Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról szóló törvény elõírásai alapján al-
kotta meg az önkormányzat az esélyegyenlõségi
programját. A törvény alapján a helyi esélyegyenlõ-
ségi programot „…kétévente át kell tekinteni, az át-
tekintés alapján szükség esetén a helyi esély-
egyenlõségi programot felül kell vizsgálni, illetve a
helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új hely-
zetnek megfelelõen kell módosítani.” A III. kerület-
ben ez a 2015-ös évben vált aktuálissá, így az ön-
kormányzat elvégezte a felülvizsgálatot.

Elbírálták a civil pályázatokat
A civil mûködési pályázat II. félévre vonatkozó felhí-
vására összesen 82 érvényes pályamû érkezett a jú-
lius 31-ei határidõig. Az anyagokat elbíráló munka-
csoport tagjai a pályamûvekrõl alkotott véleményük
kialakítása során figyelembe vették a szervezet tevé-
kenységének társadalmi hasznosulását; azt, hogy a
kért támogatás milyen mértékben szolgálja a kerület
lakosságának érdekeit; valamint, hogy mekkora lét-
számú a pályázó szervezet célcsoportja.

Új utat építenének 
a Kiscelli kastély mellett

A hegyvidéki utak tehermentesítésére új fõútvonal ki-
alakítása szükséges a Váradi utca folytatásától a Ko-
lostor utcáig, a Kiscelli kastélytól északra, a hatályos
fõvárosi és helyi önkormányzati szabályozási tervek
szerint. A képviselõ-testület támogatta, hogy egy úgy-
nevezett feltáró út kialakításának elõkészítése érde-
kében végezzék el a szükséges tervezéseket, a szük-
séges feltárásokat, közmûegyeztetéseket.

Zebrát terveznek Békásmegyeren
Gyalogátkelõhely tervezését támogatta a képviselõ-
testület Békásmegyeren, a Pünkösdfürdõ utca-
Medgyessy Ferenc utca csomópontjában. A döntés-
sel a gyalogátkelõhely tervezésére biztosít fedezetet
az önkormányzat a fõvárosi kezelésû úton. A kivitele-
zést a Budapesti Közlekedési Központ végzi jövõre.

Fejleszthetnek a kosarasok
Az önkormányzat támogatja a Kaszások Óbudai If-
júsági Klub Egyesület mûködését, hozzájárul ah-
hoz, hogy az egyesület által használt Hévizi úti ön-
kormányzati ingatlanon beruházást végezzen, fej-
lesztést valósítson meg.

Továbbnyit az Esernyõs
A Fõ tér közepén álló gázfogadó épületet az Eser-
nyõs - Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs
Pont hasznosíthatja a jövõben. A képviselõk meg-
szavazták a korábbi vázlatterv alapján a kivitelezés-
re szánt fedezetet.

Pályázatok vezetõi helyekre
Több vezetõi pályázat kiírásának is zöld utat adtak a
képviselõk. Ennek megfelelõen pályázni lehet majd a
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (KSZKI)
2016. január 1-tõl megüresedõ igazgatói munkakörére;
illetve a Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft. ügy-
vezetõjének megüresedõ munkakörére. A szociális te-
rületen is pályázatot írnak ki az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi Központ intézményvezetõi; az
Óbudai Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõi; az
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (ÓSZSZI) in-
tézményvezetõi beosztásának ellátására.

A jövõ év végéig tartó tá-
mogatási megállapodás
megkötését hagyta jóvá a
testület a Városi Kertek
Közhasznú Egyesülettel. 

A z Árpád fejedelem
útjánál lévõ Máltai

játszótér mögött létreho-

zott „Amfikert” elnevezé-
sû közösségi kertet, illet-
ve az Óbudai Kulturális
Központ San Marco utcai
udvarán létrehozandó kö-
zösségi kertet érinti a
megállapodás. A civilek
ezen a két helyen egyebek
mellett kertészeti terve-

zést, szakmai elõkészítést,
engedélyeztetés intézését,
a közösségi kert megépí-
tését és mûködtetését vál-
lalták, de gondoskodnak a
szemételszállításról is.
Szerepvállalásuk a helyi
közösség szervezését, épí-
tését szolgálja.

2015. évi pályázati felhívás a III. kerületi alap- és középfokú oktatási intézményeiben jól ta-
nuló és jól sportoló diákok 2015/2016. tanévben történõ támogatására.
A pályázat kiírója és lebonyolítója: Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat megbízásából.
A pályázat célja: segíteni, támogatni azokat a diákokat, akik a tanulás és az egészséges
életmód, sportolás összhangját kiemelkedõ módon gyakorolják, így példaképekké válhat-
nak tanuló társaik részére, ösztönözve õket hasonló célok elérésére.

Pályázati feltételek
Támogatásra az a diák pályázhat, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
• 7., 8., 9., 10., 11., 12. osztályba beiratkozott a III. kerület valamely oktatási intézményé-
be és III. kerületi lakos;
• 2014/2015. tanévben tanulmányi eredménye elérte a 4.00 átlagot, vagy a fölöttit;
• 2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31. közötti idõben rendszeres sportolás mellett el-
ért sporteredménnyel rendelkezik;
a) A benyújtott pályázatban kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert olim-
piai és paralimpiai programon lévõ egyéni (egyes és páros) és csapat sportágakban (20
fõ), valamint a World Games programján lévõ, nem olimpiai sportágakban (maximum 5 fõ
- sportáganként 1 fõ) elért eredmény értékelhetõ az alábbi sporteseményeken:
- Korosztályos világ és Európa-bajnokság, Felnõtt és Ifjúsági Olimpia, Paralimpia, World Games;
- Országos korosztályos bajnok, Világkupa, nemzetközi verseny I.-VI. helyezett;
- Országos Diákolimpiai döntõ;
- Budapest bajnokság;
- Kerületi bajnokság;
b) Az a) pontban felsorolt versenyeken elért 1-6. helyezés közül a legjobb eredményt bírálják el.
Az elnyerhetõ pályázati támogatás összege: 10 hónapon keresztül 10.000 Ft fõ/hó (össz-
érték 100.000 Ft/fõ).
Pályázati támogatást elnyerhetõk száma minimum 25 fõ, melybõl 5 fõ a World Games
programján lévõ (sportáganként maximum 1 fõ), nem olimpiai sportágakban elért ered-
mények alapján támogatható.
Továbbá az arra érdemesek elismerõ oklevélben részesülnek az Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. Sportszakmai Elbíráló Bizottságának külön döntése alapján, maximum 20 fõ.
A pályázati támogatás idõpontja: 2015. november 1.-2016. augusztus 31. közötti idõszak
A pályázat beérkezési határideje, illetve a postára adás dátuma: 2015. szeptember 30. (szerda).
A pályázatot a pályázati lap pontos kitöltésével (a lap a tájékoztató értékelési számítási mó-
dot is tartalmazza), az azon megjelöltek együttes aláírásával, pecsétjével ellátva igazoltan és
a mellékletekkel együtt kell POSTÁRA adni (ajánlva, elsõbbségi levélként) 2 példányban.
Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.-hez
1037 Budapest, Laborc utca 2.
A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetõséget.
A pályázat elbírálását követõen az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.Sportszakmai Elbíráló
Bizottsága a döntésrõl írásban értesíti a nyertes pályázót az érintett oktatási intézményen keresztül.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ: Gálházi Tündétõl, az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft. munkatársától telefonon: 388-9770.

Megállapodás közösségi kertekrõl

Pályázat jól tanuló, jól sportoló diákoknak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Elkészült az új szennyvíz-
hálózat eredetileg terve-
zett szakasza a III. kerület-
ben. Már az összes utcá-
ban üzembehelyezték a
csatornát, így minden érin-
tett háztartás megkezdheti
a rákötést a Budapest
Komplex Integrált Szenny-
vízelvezetése (BKISZ) beru-
házásban megépült, kor-
szerû szennyvízelvezetõ
rendszerre. 

A lakossági igénye-
ket figyelembe vé-

ve az alapberuházáson
felül, a kerületi önkor-
mányzat hatékony köz-
benjárásnak köszönhe-
tõen, újabb utca csator-
názása is megvalósul a
BKISZ-projekt kiegé-
szítéseként, így novem-
ber végéig a Máramaros
közben is megépül az
eddig hiányzó szenny-
vízcsatorna. 

Közel 1300 család
szennyvízproblémájára
jelent megoldást a nem-

rég elkészült 20 kilomé-
ternyi új csatornaháló-
zat. A szennyvízelveze-
tés kényelmét egyre töb-
ben élvezik: eddig ösz-
szesen több mint 250
háztartás nyújtotta be
engedélyeztetésre a házi
hálózat kiépítésére vo-

natkozó terveket a Fõ-
városi Csatornázási Mû-
vekhez (FCSM), és kö-
zel 120 családnak már a
csatlakozási hozzájáru-
lást is kipostázta az
FCSM, így õk már rá is
köthettek az új rendszer-
re. A házi rákötés lépése-
irõl a BKISZ beruházás
honlapján olvashatnak
bõvebb tájékoztatást:
h t t p : / / b p c s a t o r n a -
zas.hu/hu/bp/hazi_rakote
s/a_hazi_rakotes_lepesei 

November végéig
újabb utcában kerül
csatorna a föld alá.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata a beru-
házás kezdete óta harcolt
azért, hogy a kimaradó
ingatlanok is csatlakoz-

hassanak a korszerû
szennyvízhálózatra, ezért
a beruházóhoz, a Fõváro-
si Önkormányzathoz for-
dult. A fõváros vezeté-
sével való eredményes
együttmûködésnek kö-
szönhetõen sikerült el-
érni, hogy jelen projekt
kiegészítéseként a Má-
ramaros közben is új
szennyvízcsatorna épül-
jön, így újabb
óbudai csalá-
dok csatla-
kozhatnak az
új hálózatra.

Kényelem,
megtakarí-
tás, tisztább
környezet,
megéri csat-
lakozni!

A szennyvízhálózat-
hoz való csatlakozás szá-
mos kézzelfogható elõn-
nyel jár. Végleg elfelejt-
hetjük a kényelmetlen és
költséges szippantást és
nem kell fizetnünk a ta-
lajterhelési díjat sem,
ami jelentõs megtakarí-
tás a családi költségve-
tésben. A rákötéssel óv-
juk környezetünket, hi-
szen a háztartás szenny-
vize a csatornahálózaton
keresztül a szennyvíz-
tisztító telepre jut, ahon-
nan megfelelõen meg-
tisztítva kerül vissza a
természetbe. Végül ne
feledjük, szennyvízcsa-
tornával ellátott ingatla-
nunk magasabb komfort-
fokozatú, ezáltal értéke-
sebb is lesz.

(A beruházásról to-
vábbi információ és tá-
jékoztatás az alábbi el-
érhetõségeken áll ren-
delkezésre: Projekt-
honlap: www.bpcsator-
nazas.hu Információs e-
mail cím: info@bpcsa-
tornazas.hu Zöld szám:
06-80-205-412.)

A Máramaros közben is csatlakozhatnak majd az új hálózatra

Újabb szakaszon épül csatorna Óbudán

Október végéig a Bécsi út
egy részén a villamospá-
lyára terelik a közúti for-
galmat a fonódó budai
villamoshálózat építése
miatt.

A Bécsi út Nagy-
szombat utca és

Tímár utca közötti ré-
szén a városhatár irá-
nyú közúti forgalmat
szeptember 8-tól a vil-
lamosvágányra terelték.
Az útszakaszon a fonó-
dó budai villamosháló-
zat építéséhez kapcso-
lódó közmû- és útépíté-

si munkákat végzik elõ-
reláthatólag október vé-
géig. 

Az útlezárás miatt a
Bécsi út felõl nem lehet
a Viador utcába behajta-
ni, ezért a Viador utca
Zápor utca és San
Marco utca közötti ré-
sze egyirányú a San
Marco utca felé. A San
Marco utcából érkezõ, a
Bécsi út felé tartó ke-
rékpárosok számára a
Szomolnok utca-Besz-
terce utca-Viador utca
kijelölt terelõút haszná-
lata javasolt.

Autók haladhatnak a síneken

Megtekinthetõ KSZT
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is érte-
síti az érintetteket, hogy 2015. szeptember 11. és
2015. szeptember 28. között a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és
ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében, a fõépí-
tészi és várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.) 
a Budapest III. kerület Bécsi út-Gelléri Andor
Endre utca-(16385/1) hrsz-ú közterület-Kolostor
utca-Kiscelli utca által határolt terület Kerületi Sza-
bályozási Terve (KSZT) megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Fischer Ágoston 
Óbudai Szociális Díj adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a kerület szociális ágaza-
tában tevékenykedõ személyek és szervezetek indítványait vár-
ja a 2015-ös Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj odaítélésére.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének a
Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításáról és adományo-
zásának rendjérõl szóló, 32/2005. (IX. 6.) rendelete alapján 2015.
évben is kiosztják a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat,
amelyhez az önkormányzat várja a lakosság és a kerület szociális
ágazatában tevékenykedõ személyek és szervezetek indítványait.
A rendelet értelmében a díj adományozható mindazoknak a ter-
mészetes személyeknek, csoportoknak (szervezeteknek, intézmé-
nyeknek), akik kiemelkedõ tevékenységükkel, vagy életmûvükkel
hozzájárultak Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásainak, szol-
gáltatásainak fejlõdéséhez, valamint hátrányos helyzetû lakosai
életminõségének javításához.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján - az oda-
ítélés indokait is tartalmazó határozatban - a képviselõ-testület
dönt. A díj átadására ünnepélyes keretek között egy fõ vagy egy
szervezet részére, a „Szociális Munka Napján” kerül sor.

Az indítvány feltételei
A díjazott személyére a nyilvános felhívás alapján, a felhívásban
megjelölt határidõ alatt bárki tehet indítványt. Az indítványban mi-
nimum egy oldal terjedelemben be kell mutatni a javasolt személy
vagy szervezet Óbuda-Békásmegyer szociális jóléte érdekében ki-
fejtett tevékenységét, illetve részletezni kell a javaslat indokait.
Személy, illetve szervezet önmaga díjazását nem indítványozhat-
ja. Önkormányzati fenntartású intézmények csak indítványozó-
ként vehetnek részt az eljárásban, ezen intézményekre tett indít-
vány érvénytelen. Nem részesülhet díjban olyan személy vagy

szervezet, amely mûködési engedélyhez kötött tevékenységet a
szükséges mûködési engedély hiányában végez.

Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest,
Fõ tér 2. dr. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére, vagy pos-
tai úton: 1300 Bp. Pf.: 102.) lehet benyújtani.
Felvilágosítás dr. Makai Andreától a 437-8512-es telefonszámon
kérhetõ.
Az indítványok beérkezési határideje: 2015. október 2. 12 óra.

A kerületi fogyatékkal
élõk távolabbi helyszínek
programjait is könnyeb-
ben látogathatják, ügyeik
intézéséhez is segítséget
nyújt az a kisbusz, melyet
az önkormányzat adomá-
nyozott az Óbudai Rehabi-
litációs és Foglalkoztatási
Központnak. A jármûvet
szeptember 15-én adta át
Bús Balázs polgármester.

S zükséges volt egy
olyan gépkocsi be-

szerzése, mely alkalmas
a kerekes székes embe-
rek szállítására - mondta
Janurikné Csonka Eri-
ka, az intézmény veze-
tõje. - A támogató szol-
gálat mellett a fogyaték-
kal élõk szállítását vál-
laltuk, így az új furgon-
nal különbözõ foglalko-
zásokon, akár úszások-
tatáson is részt tudnak
venni. Ezentúl nem je-
lent akadályt az sem,
hogy a mozgásukban

akadályozott emberek
eljussanak az egészség-
ügyi, szociális intézmé-
nyekbe, illetve segítség-
gel intézhetik hivatalos
ügyeiket. A szállító
szolgálat révén jutnak el
a fogyatékkal élõk nap-
pali ellátásába és a szo-
ciális foglalkoztatóba,
melyek az intézmény
keretei között mûköd-
nek. A gépkocsi szállítja

fiataljainkat úszásokta-
tásra, kirándulásra. A
gépkocsi segítségével
hozzák el az olvasókhoz
a Szabó Ervin Könyv-
tárból kikölcsönzött
könyveket a „Könyvet
házhoz” programban. 

Intézményünk nemré-
giben egy targoncát is
kapott az önkormányzat-
tól, mellyel a szociális
foglalkoztatást segítik.

Az anyagmozgatásra
nemcsak a foglalkozta-
tóban van szükség, ha-
nem az Élelmiszer Bank-
ból érkezõ adományokat
is ezzel a szerkezettel
emeljük le és helyezzük
el a raktárba, majd on-
nan az intézményhez
tartozó ellátottaknak
osztjuk ki - tette hozzá a
rehabilitációs központ
vezetõje. (sz)

Új furgont kapott az Óbudai Rehabilitációs Központ

KISGYERMEKESEK EGÉSZSÉGNAPJA. Tizenegyedik alkalommal rendezte
a Kisgyermekes Családok Egészségnapját szeptember 18-án az Óbuda-
Békásmegyer Védõnõi Szolgálata, az Anyatej Világnapja alkalmából az
Óbudai Kulturális Központban. A szakmai elõadások mellett szûrõvizs-
gálatokat, tanácsadásokat tartottak, de termékbemutatók is voltak 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Menetrend szerint szep-
tember 17-én indultak a
rövidebb CAF villamosok
Budapesten, a 3-as villa-
mos vonalán.

T arlós István fõpol-
gármester a villa-

mos átadásán közölte:
az elsõ CAF Urbos3 tí-
pusú villamos 13 órakor
áll forgalomba. Az új
villamosflotta 35 rövi-
debb és 12 hosszabb jár-
mûbõl áll. A rövidebb,
34 méter hosszú villa-
mosok a 3-as vonalra, a
budai fonódó villamos-
hálózatra, azaz az Óbu-
da és Újbuda között a
jövõben közlekedõ 19-
es és 61-es vonalra ke-
rülnek majd. A rövidebb
villamoson 200 ember
tud utazni, a jármûvön
46 ülõhely van.

A Combino villamo-
soknál is valamivel
hosszabb, 56 méteres
szerelvények az 1-es
villamos vonalán jár-
nak majd. Ez a leghosz-

szabb és legnagyobb
kapacitású villamos a
világon. A villamos 345
embert utazhat egyszer-
re, és 81 ülõhellyel ren-
delkezik.

A fõpolgármester el-
mondta, az új villamo-
sok belsõ kialakításuk-
kal maximálisan megfe-
lelnek a modern kor va-
lamennyi igényének:

alacsonypadlósak és
légkondicionáltak. Az új
villamosok forgalomba
állításával fokozatosan
kivonják a forgalomból
a legöregebb, elavult

jármûveket. A felújított
3-as villamosvonalon
hat perccel csökkent a
menetidõ.

A fõpolgármester ki-
tért arra is, hogy a CAF-
fal kötött szerzõdés le-
hetõséget teremt további
77 villamos beszerzésé-
re. Újabb forrás felhasz-
nálásával összesen tehát
124 új villamos helyez-
hetõ üzembe 2020-ig
Budapesten - mondta.

A Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) a
fõvárosi önkormányzat
megbízásából 2014 feb-
ruárjában indított nyílt
közbeszerzési eljárást
összesen 47 alacsony-
padlós villamos gyártá-
sára.

A 3-as villamosvon-
alon régi villamosok
mellett egyelõre két új,
rövidebb CAF villamos
közlekedik menetrend-
szerûen.

Takarítsuk ki Óbudát!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelten fontos feladatá-
nak tartja környezetünk, a kerület közterületeinek tisztán tartását.
Ez a törekvés azonban csak a lakosság együttmûködésével és
támogatásával valósulhat meg. Mindannyiunk ügye, hogy tiszta
és egészséges környezetben éljünk. Tegyünk a szemetelés, az il-
legális szemétlerakás, környezetünk szennyezése ellen!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata október 5-tõl 18-ig
õszi takarítási kampányt szervez.

Takarítsuk ki együtt a III. kerületet és õrizzük meg tisztaságát!
Kérjük a III. kerületi polgárokat, lakóközösségeket, civil szerveze-
teket, intézményeket, gazdasági társaságokat, hogy csatlakozza-
nak a takarítási kampányhoz!
A takarítási akcióban bármikor részt lehet venni október 5. és 18.
között. Az önkormányzat hulladékgyûjtõ zsákok biztosításával
segíti a közterületek takarításában résztvevõ közösségeket, a
legalább 5 magánszemélybõl álló csoportokat.
(Kérjük, részvételi szándékukat a zoldobuda@obuda.hu e-mail
címen jelezzék legkésõbb szeptember 30-ig.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Újabb út- és közmûépítési mun-
kák kezdõdtek a Bécsi úton a Bu-
dapest-Esztergom vasútvonal épí-
tési munkáihoz kapcsolódóan.

A z I. ütemben a Bécsi utat a
centrum felé vezetõ olda-

lon ki kellett szélesíteni. A szé-
lesítés útépítési munkák szep-
tember 15-én kezdõdtek és
szeptember 19-én értek véget. 

A II. ütemben, szeptember
18-án a szélesített oldal irányá-
ba az új forgalomtechnikai jel-
zések kiépítése, és útpálya el-
húzása útburkolati jelek festé-
sével történt.

A forgalomtól elzárt fél sáv-
ban, a kifelé vezetõ útpálya
szélén, megkezdõdtek szep-
tember 19-én az út- és közmû-
építési munkák, melyek várha-
tóan 3 hétig tartanak. A forga-

lom a munkaterület mellett 2×1
forgalmi sávban haladhat, az
elõzõ ütemben kiszélesített út-
test igénybevételével. 

A Bécsi úton a munkaterület
környezetében korábban beveze-
tett 30 km/h-s sebességkorláto-
zás és elõzési tilalom továbbra is
érvényben marad. A Budapesti
Közlekedési Központ kéri, hogy
a munkaterület mellett fokozott
figyelemmel közlekedjenek.

A munkákhoz kapcsolódóan
várhatóan október végéig a
260/A helyett is közlekedõ
260-as autóbusz a Virágos-
nyereg út felé a Bóbita utca-
Lángliliom utca, - ahol új meg-
állóhely létesül, - Kocsis Sán-
dor út terelt útvonalon közleke-
dik, valamint egyik irányban
sem érinti a Kocsis Sándor úti
megállóhelyet.

Út- és közmûépítés 
a Bécsi úton október végéig 

Állati tetemek elszállítása 
POLISZ Biztonsági Kft. (1196 Budapest, Ady Endre út 51.) gyûjti
be és szállítja el az állati tetemeket a III. kerület közigazgatási te-
rületérõl. Az önkormányzat és a lakosság részérõl az állati tetemek
elszállítására vonatkozó igényt, bejelentést minden nap 0-24 óra
között az 358-0526-os vezetékes és a 06-70-338-5819-es mobilte-
lefonon vagy az 280-8945-ös faxon lehet megtenni. A bejelentések
a diszpecser@ poliszkft.hu e-mail címen is megtehetõk.

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Már járnak a CAF villamosok
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Az Egészségkörút következõ állomását, 
„Békásmegyeri egészségnap” címmel 2015. október 17-én 

9-tõl 15 óráig rendezik a Csobánka téri szakrendelõben

AGézengúz Alapít-
vány civil, közhasz-

nú szervezetként tevé-
kenységével 25 éve hiány-
pótló. Kiemelt szerepe van
a koraszülött, idegrendsze-
ri sérült, veszélyeztetett
fejlõdés-menetû gyerme-
kek családcentrikus, kora-
gyermekkori intervenciós
egészségügyi ellátásában.
Missziójuk a komplex -
több módszert alkalmazó -
ellátási feltételek folyama-
tos biztosítása a kórházak-
ból, alapellátásból hozzá-
juk beutalt koraszülöttek,
csecsemõk, kisgyermekek
és családjaik számára. Az

alapítvány budakalászi in-
tézményében évindító saj-
tóbeszélgetést tartottak
szeptember 17-én.

Komplex ellátás 
A Gézengúz Alapítvány

Budakalász-Óbuda Köz-
ponti Intézetében olyan
komplex ellátási modell-
ben dolgozik, amely a szü-
letéstõl kezdve az oktatási
intézménybe kerülésig vé-
gigkíséri - mind diagnosz-
tika, mind terápiás ellátás
terén - a sérült gyermeke-
ket és családjaikat. - Ezzel
olyan feladatot vállaltunk
fel, melyet az állami rend-

szer akadozva vagy hiá-
nyosan tud a terápiás óra-
számban garantálni a sé-
rült gyermekeknek. Szak-
rendeléseinken 2300-2500
hozzánk beküldött gyer-
mek és családjaik fogadá-
sára számítunk ebben az
évben országosan - mond-
ta dr. Schultheisz Judit, a
Gézengúz Alapítvány lét-
rehozója, aki orvos-igaz-
gatóként vezeti az alapít-
ványt. 

Személyre
szabottan 

AGézengúz Alapítvány
tevékenysége Magyaror-
szágon a korai terápiák in-
tézményrendszerének
egyik alappillére. Cél,
hogy az egészségügyi el-
látórendszerrel szorosan
karöltve tevékenyen szem-
benézzenek a koraszülöt-
tek megnövekedett ará-
nyával, így azzal is, hogy
egyre több ellátóra van

szükség a problémák ko-
rai felismerésére, ellátásá-
ra, ami nagyobb esélyt ad-
hat a gyógyulásra. A Gé-
zengúz Alapítvány szá-
mára rendkívül fontos,
hogy a beutalt, illetve ki-
szûrt csecsemõk kezelése
személyre szabott legyen,
több hazai és nemzetközi
módszert is alkalmazva, a
családok egyéni sajátossá-
gait is figyelembe véve.

- Ebben az évben a kora-
szülött ellátásunkban, a
kórházi ellátást követõ utó-
gondozásunkban új men-
tálhigiénés csoportot is in-
dítunk a családon belüli ér-
zelmi erõforrások megerõ-
sítésére, valamint hang-
súlyt kap a szûrõprogra-
munk. Minõsített képzése-
inkkel - Neuro-hidroterá-
pia, Huple-program -, va-
lamint a Cseppek Házában
biztosított bentlakási lehe-
tõséggel, a Heti Intenzív
Terápiával segítjük a váro-

son, határainkon kívüli te-
rületek ellátását is - mond-
ta dr. Schultheisz Judit.

Negyed évszázada
Óbudán 

A sajtóbeszélgetésen
Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere el-
mondta: az „Óbuda, a
gondoskodó város” szlo-
gen mögötti szándék an-
nak hangsúlyozása, hogy a
III. kerületben a rászorulók
az átlagosnál nagyobb fi-
gyelmet és több ellátást
kapnak, mely küldetés tel-
jesülésében nagy szerepe
van a helyi civil szerveze-
teknek. A Gézengúz Ala-
pítvány és az önkormány-
zat megállapodása révén
tavaly közvetlenül 369 kis-
gyermeknek és családjuk-
nak segített a Gézengúz
Alapítvány Óbuda-Békás-
megyeren. Az alapítványt
az önkormányzat külön
költségvetési soron támo-
gatja; az általuk használt
békásmegyeri ingatlant té-
rítésmentesen biztosítja. sz

Gézengúz Alapítvány: 
25 éve a gyermekekért és szüleikért

CSALÁDI- ÉS EGÉSZSÉGNAP A GRAPHISOFT
PARKBAN. A Szent Margit Kórház munkatársai a
Graphisoft Park szeptember 4-ei családi napján
egészségügyi szûrésekre várták a park intézmé-
nyeiben dolgozókat.

Orvosnap az agyvérzésrõl
Korunk betegségérõl, a stroke-ról lesz szó a XII. Óbu-
dai Orvosnapon, az Óbudai Egészségügyi Szakdolgo-
zók VIII. Tudományos Napján szeptember 26-án az
Óbudai Társaskörben. A résztvevõket Bús Balázs pol-
gármester köszönti 9 órakor, majd a szakmai napot
Prof. Dr. Pintér Endre, az Óbudai Orvosklub vezetõje,
a kerület díszpolgára nyitja meg. Ezt követõen elõadá-
sokat hallgathatnak meg az esemény meghívottjai.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Beszélgetés a Margit kórházról 
Az Óbuda Baráti Kör október 5-én 16.30 órakor tart-
ja szokásos havi összejövetelét az Óbudai Társas-
körben. Téma: A Szent Margit Kórház múltja, jelene
(jövõje?). Elõadók: Prof. Dr. Pintér Endre, az Óbudai
Orvosklub vezetõje, a kerület díszpolgára és dr. Ba-
dacsonyi Szabolcs kórházi fõigazgató.
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Tanulni sosem késõ! Csü-
törtökönként izgalmas
elõadásokkal várja a Zsig-
mond Király Fõiskola az 50
feletti tanulni vágyókat.

D r. Jászberényi József,
a Zsigmond Király

Fõiskola (ZSKF) Kommu-
nikáció és Mûvelõdés-tu-
dományi Intézetének veze-
tõje a kezdetekre vissza-
utalva elmondta, hogy az
akadémia 2011-ben a
Zsigmond Király Fõiskola
és a III. kerületi önkor-
mányzat együttmûködésé-
vel jött létre. Mostanra a
ZSKF-en kívül 20 egyéb
helyszínen folyik az okta-
tás, és több mint 3500
nyugdíjas hallgató jár a

képzésekre. Továbbra is
minden csütörtökön 14
órakor kezdõdnek az elõ-
adások, melyeken minden
50 év feletti érdeklõdõ in-
gyen vehet részt; és ha ott
lesz a 12-bõl legalább 9-
en, oklevelet is kap. Az
elõadásokra elõre nem kell
jelentkezni.

Színes témakínálat 
Az elõadások rendkívül

sokféle témát ölelnek fel:
az idõsek szociális hely-
zetétõl az internetig, az
idõsek munkalehetõsége-
itõl az életkor meghosz-
szabbításáról szóló elmé-
letekig. Az elõadók to-
vábbra is a téma szakava-
tott professzorai, az egy-
órás elõadások után az ér-
deklõdõk kötetlen beszél-
getésen vesznek részt. Az
akadémia felkért mûsor-
vezetõje az ismert televí-
ziós újságíró, a Korhatár-
talanul program vezetõje,
Endrei Judit.

A senior akadémia nyi-
tó alkalmán Bús Balázs
polgármester is köszön-
tötte a résztvevõket. Be-

szédében hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat
egyik legfontosabb célja,
hogy segítsen abban is,
hogy az idõs lakosság
megõrizze aktivitását.

- Közösséget építünk -
ezt tûztük a zászlónkra és
ezzel nemcsak a fiatalo-
kat kívánjuk megszólíta-
ni, hanem az idõseket is
arra buzdítjuk, hogy csat-
lakozzanak. Érezniük
kell hogy ez a közösség
számít rájuk és szükség
van rájuk. - mondta a pol-
gármester. - Az önkor-
mányzat és intézményei
ennek jegyében támogat-
nak és valósítanak meg
programokat, továbbá
egyre több közösségi teret
hoz létre a város vezeté-
se, ahol találkozhatnak az
emberek, közös élménye-
ket gyûjthetnek.

Óbudán figyelnek
az idõsekre 

Az elmúlt egy év alatt a
teljesség igénye nélkül,
többek közt a következõ
fejlesztések valósultak
meg - sorolta Bús Balázs:

az Óbudai Danubia Zene-
kar használatba vehette a
volt Flórián mozi épületét,
melyben próba- és kon-
certtermet hoztak létre.
Hamarosan megnyitja ka-
puit a Heltai Jenõrõl elne-
vezett idõsek klubja, to-
vábbi hasonló klubot sze-
retnének nyitni a Pók ut-
cai lakótelepen is. Az Es-
ernyõs - Óbudai Kulturá-
lis, Turisztikai és Informá-
ciós Pont is idén nyílt meg
a Fõ téren, ami hamarosan
egy kortárs kiállítótérrel
bõvül, ugyanakkor itt már
most is egyre több prog-
ram szól az idõseknek -
hívta fel a hallgatók fi-
gyelmét a polgármester. A
16 szabadtéri fitneszpark
mellé újabb 4-et alakít ki
az önkormányzat õsszel,
melyeknek nagy szerepük
van az egészségmegõr-

zésben. Az idõsek nyári
nyaraltatására is nagy
hangsúlyt fektet a kerület,
idén 180 nyugdíjas pihen-
hetett Sóstón és mintegy
1600 nyugdíjas látogatha-
tott el a strandokra támo-
gatással. A képviselõ-tes-
tületi ülésen született dön-
tés arról, hogy önkor-
mányzati támogatással az
idõsek kedvezményesen
sajátíthatják el a számító-
gépes ismereteket.

Tehetséggondozó szakkör 
az Árpádban

Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2015-2016-os
tanévben is elindítják matematikából az ingyenes
tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A
foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30
óráig tartják a gimnáziumban. A szakkör munkájába
év közben is be lehet kapcsolódni, elõzetes jelent-
kezés nincs. Szakkörvezetõ: Számadó László.

Számítógépes ismeretek idõseknek 
Szeptember 29-én kezdõdik az „Ismerkedés a szá-
mítógéppel és az internettel; Idõsebbek is elkezd-
hetik!” címû tanfolyam következõ kurzusa. (Érdeklõ-
dés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.) 

1 % 1 % 1 %
A Mosolygó Óvodáért Alapítvány kuratóriuma kö-
szönetet mond mindazoknak, akik 2015-ben sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlá-
sával segítették az intézmény munkáját. A befolyt
összeg felhasználásáról még egyeztetés folyik az
óvodavezetéssel és a szülõk képviselõivel.

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6,
8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány ál-
tal kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar szakos tanároknál. Érettségi-
zõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból.
Az általános- és középiskolás diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanít-
ják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszá-
mon. www.obuda-matek.hu) Thalész-Kör 

Az Akadémia elõadásai októbertõl
2015. október 1. csütörtök, 14 óra: Bernek Ágnes: Merre tart a világ? * 2015. október 8.
csütörtök - két elõadás egy napon: 14 óra: Lantos Gábor: Titokzatos Magyarország. *
15.30-tól: Ferenczi Enikõ-Szabó Bertold-Kondorosi Bálint-Horváth Krisztián: A 3D-s
nyomtatás. * 2015. október 15. csütörtök, 14 óra: Szikra Renáta: Európai kerttörténet II. *
2015. október 22. csütörtök, 14 óra: Udvarvölgyi Zsolt: Az Iszlám jelene. * 2015. október
29. csütörtök, 14 óra: Inotai András: A magyar külpolitika és külgazdaság irányai, lehetõ-
ségei. * 2015.november 5. szerda, 14 óra: Nemes György: Gyakori balesetek, sérülések
és kezelésük idõskorban. * 2015. november 12. csütörtök, 14 óra: Hubai László: Ember-
kép és embereszmény a különbözõ történelmi korszakokban, VI. * 2015. november 19.
csütörtök, 14 óra: Mátyás Gyõzõ: Léteznek-e generációs filmek Magyarországon? *
2015. november 26. csütörtök, 14 óra: Jászberényi József: Az idõsoktatás új útjain.

Minél több idõs ember kapjon kedvet a tanuláshoz

Minden csütörtökön Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Könyvbemutató

Gyimesi László új könyvét mutatták be „Pannon szabadtér”
címmel szeptember 19-én az Óbudai Társaskör kamarater-
mében, a Kulturális Örökség Napjai programsorozatában 

Szelídségnek tükre
Idén 9. alkalommal rendezték Óbudán a Szakrális Mû-
vészetek Hetét. Az eseménysorozathoz kapcsolódott
Kovács-Gombos Károly festõmûvész fenti címû kiállí-
tásának megnyitója az Óbudai Kulturális Központ San
Marco Galériájában. Ehhez kapcsolódóan Garami
Gréta mûvészettörténész beszélget az alkotóval a kor-
társ szakrális mûvészetrõl szeptember 25-én 17.30
órai kezdettel a galériában. (A tárlat október 9-ig, hét-
köznapokon 9-tõl 16 óráig ingyenesen látogatható a
San Marco utca 81. szám alatt.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vilá-
ga” címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat (Isten
szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövetség korában).
Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba.
„Ezékiás király és népe szabadulása az asszírok szo-
rongatásából” címmel október 6-án; „A babiloni fogság-
ból való menekedés” címmel október 13-án hallhatnak
elõadást. Elõadók: Filep György, Kecskeméti János,
Holló Péter, Stramszki István. (Kezdés: 18.30 órakor.
Belépõjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Az Óbuda-Hegyvidéki Plébánia hírei 
• A Körte-Kunigunda-Hunor és Raktár utca keresz-
tezõdésénél álló Cella trichoránál kisállatok megál-
dása lesz október 4-én 12 órakor. (Várják a gyere-
keket kisállataikkal: kutyával macskával, hörcsög-
gel, teknõssel, tengeri malaccal stb.)
• A Cella trichoránál motoros találkozót rendeznek ok-
tóber 4-én 16 órától. Gyülekezés 15 órakor a Flórián
téren. A Misztrál együttes koncertje17 órakor. Motoros
felvonulás 19 órától rendõri kísérettel a Vörösvári-Bé-
csi út-Lajos utca-Flórián tér útvonalon. (Mindkét ese-
ményt az Óbuda-Hegyvidéki Plébánia szervezi.)

A keresztényeket nemcsak
az iszlám országokban, ha-
nem a buddhista és hindu
többségûekben is üldözik -
többek közt erre is fény derül
dr. Gyõrfi Károly hiánypótló
kötetébõl. A Nyugat-Európá-
ban vagy Magyarországon
tapasztaltakat nem üldözés-
nek, hanem keresztényelle-
nességnek tartja. A könyv
számos szempontból külön-
leges: a témával nemigen
foglalkozott még senki.

Gyõrfi Károly gyil-
kos precizitással ír,

hiteles források felhasz-
nálásával, alapos kutató-
munka eredményeként.

A(több) kötet szerzõje a
Budapesti Mûszaki Egye-
temen végzett. Hitelessé-
gét alátámasztja, hogy az
üzleti világban és a diplo-
máciában egyaránt vezetõ
beosztásokban dolgozott,
és nem utolsósorban az
Óbudai Evangélikus Egy-
házközség világi vezetõje,
felügyelõje. Új könyvének
írásához három évvel ez-
elõtt fogott hozzá, a kötet
augusztusban jelent meg.
Nem nevezhetõ tehát szen-
zációhajhász fércmunká-
nak. Témájául a jelen ko-
runkban egyre fokozódó
keresztényüldözést válasz-
totta. 

- Mi motiválta a könyv
megírására?

- Egy három évvel ez-
elõtti közvetítés az Euró-
pai Parlament plenáris ülé-
sérõl, ahol elõre meghirde-
tetten deresre húzták Ma-
gyarországot. Minden
szempontból elborzasztott
amit láttam, hallottam.
Sértett identitásomban, és
a diplomácia területét jól
ismerõ emberként is. Ek-
kor határoztam el, hogy
behatóbban foglalkozom a
keresztényellenesség, illet-
ve bõvebben a keresztény-
üldözés kérdéskörével.

- Nagyon érzékeny té-
mához nyúlt.

- A keresztényüldözés
napjainkban nagyon sok
országot és több százmil-
lió embert érint. Az egyes
földrajzi térségekben ez

eltérõ intenzitással törté-
nik. A kötetben az ötven,
üldözésben „élen járó” or-
szág gyakorlatából ismer-
hetünk meg eseteket. Meg
kell említenem, hogy bizo-
nyos országokban a val-
lásszabadság ismeretlen
fogalom. Külön fejezetben
foglalkozom az Európá-
ban manapság erõsödõ ke-
resztényellenességgel és a
magyarországi helyzettel.
Ami most történik, az nem
csak a keresztényekre, ha-
nem az egész kontinensre
jelent végveszélyt.

- Meggyõzõdésem,
hogy az üldözés 21. szá-
zadi gyakorlata nem a vi-
lágvallások tanításaiból,
hanem azok szélsõséges,
erõsen kisebbségben lé-
võ, ugyanakkor agresszív
csoportjainak számlájára
írható. A hitük miatt meg-
ölt keresztények száma
évrõl évre növekszik, a
növekedés üteme az utób-
bi években felgyorsult.
Erre mondom én, hogy
rendszeres népirtás,
holokauszt folyik egyre
nagyobb intenzitással a
keresztények ellen. Erre a
szörnyûségre pedig csak
az utóbbi hónapok közel-
keleti eseményei világí-
tottak rá igazán. A média

ezzel a népirtással nem
igazán foglalkozott eddig. 

- A könyvben a keresz-
tényüldözés bibliai alapja-
ival, majd tanúságtételei-
vel is foglalkozom. Ehhez
kapcsolódóan bemutatom
néhány ismert, híres em-
ber keresztény hite mellet-
ti tanúságtételét is. Mert a
keresztényeknek, az ül-
döztetés, az ellenséges
megnyilvánulások ellené-
re is tanúskodniuk kell hi-
tük mellett.

- A könyve nem jelent
most olajat a tûzre?

- Az idõ nem nekünk
dolgozik. Egyre több ke-
resztény hal meg a hitéért.
Az a véleményem, hogy a
témával komolyan foglal-
kozni, szólni és cselekedni
kell. Szólni, hogy a világ
széles közvéleménye pon-
tos képet kapjon. Csele-
kedni pedig nem jelent
mást, mint kiállni az üldö-
zött keresztények mellett,
és párbeszédet kezdemé-
nyezni a békés vagy sok-
kal békésebb egymás mel-
lett élés, az egymás eltérõ
hitelvei kölcsönös tiszte-
letben tartásának elérése
érdekében. Többek közt
erre szeretném felhívni a
figyelmet e könyvvel.

Sz. Cs.

18 +-os könyv a keresztényellenességrõl

Keresztényüldözés a 21. században

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Borünnep Aquincumban
Dionüszia-Vinalia elnevezéssel borünnepet rendez-
nek szeptember 26-án 10-tõl 21 óráig az Aquincu-
mi Múzeumban. (Cím: Szentendrei út 135.)

Õsz a Krúdy-negyedben 
A sorozat több elõadást ölel fel az Óbudai Társaskör-
ben, mely a 2015/2016-os évadot október 1-jén nyit-
ja. Elõtte, szeptember 26-án 18 órai kezdettel „Ba-
bits, Görögszó, Krúdy, Újnyugat” címmel szüreti
szépirodalmi borkóstolót tartanak sok zenével a kert-
ben, Szabó Zoltán Attila író, költõ, a Nyugat Plusz
fõszerkesztõje vezetésével. Közremûködik: Dúzsi
Tamás, az év borásza, Zöld Csaba színmûvész,
Dóka Attila gitármûvész, a vers-hang perfor-
mansszal készülõ Tépõ Donát fellépésével.
• A Magyar Reneszánsz Együttes koncertje szep-
tember 27-én 17 órakor kezdõdik a Társaskör kert-
jében. (Cím: Kiskorona utca 7.)

Kamaraest
Mihály Veronika (hegedû), Kesselyák Bence (gor-
donka), Mándli Zsolt (gitár), Hamod Csenge,
Némethy Panna, Demjén Dávid, Nagy Lászlóné
(zongora) kamaraestje szeptember 28-án 19 órakor
kezdõdik a békásmegyeri Megbékélés Házában. (A
belépés díjtalan. Cím: Újmegyeri tér, a Hadriánus
utca-Királyok útja sarka, a 34-es, 134-es busz vég-
állomása.) 

Kitüntetések a Krúdy körben
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör hagyományos rendez-
vényén koszorúzás lesz, majd kitüntetéseket
(Krúdy emlékérmek) adnak át október 8-án 16 órai
kezdettel a Kéhli Vendéglõ Krúdy Szalonjában.
(Cím: Mókus utca 22.) 

A zene világnapján nyit a Társaskör 
Az Óbudai Társaskör az évadot hivatalosan október
1-jén, a zene világnapján nyitja meg az idén ötéves
Anima Musicae Kamarazenekar hangversenyével.
A G. Horváth László vezette együttes partnere a
2013-ban Junior Prima-díjjal elismert gordonkamû-
vész, Szabó Ildikó lesz. Mûsoron Bach 3. Branden-
burgi versenye, Haydn D-dúr gordonkaversenye,
Virágh András Gábor: Trinity címû mûve (õsbemu-
tató), valamint Dohnányi-Sitkovetsky: C-dúr szere-
nádja szerepel.

A fény születése
Rab-Kovács Éva Óbudán élõ grafikusmûvész fenti
címû kiállítása szeptember 19-tõl október 1-ig látha-
tó a MOM Kulturális Központ Reich Károly Galériá-
jában az Ars Sacra Fesztivál keretében. (Nyitva: 8-
tól 19.30 óráig, a XII. Csörsz utca 18. szám alatt.)

Mint arról elõzõ lapszá-
munkban hírt adtunk, meg-
hirdette õszi évadát az
Óbudai Danubia Zenekar. A
hagyományosan egy tema-
tika köré épülõ koncerte-
ken ezúttal a gyermekkor
áll a középpontban.

A z Óbudai Danubia
Zenekar program-

sorozata szeptembertõl
2016 januárjáig tart, és a
tavaly elkezdett temati-
kus szerkesztést folytat-
ják. Az együttes a Zene-
akadémián és a Buda-
pest Music Centerben
(BMC) lép színpadra,
mely mellett folytatód-
nak ifjúsági koncertjeik
is. A szeptember 8-án

tartott beharangozó saj-
tótájékoztatón Bús Ba-
lázs polgármester arról
számolt be, hogy a ter-
vek közt szerepel annak
a próbateremnek a kom-

fortosabbá tétele és ki-
bõvítése, melyet az ön-
kormányzat az egykori
Flórián mozi épületében
tavaly biztosított a zene-
karnak.

Tervben a Danubia Zenekar 
próbatermének fejlesztése

A fenti címmel nyílt idõsza-
ki kiállítás a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban. 

M aroknyi csapat fo-
gott bele 25 évvel

ezelõtt a „Konyhamûvé-
szet” címû gasztronómiai
folyóirat megteremtésé-
be, elindításába. Magyar-
országon éppen végbe-
ment a rendszerváltozás,
mindenki teli volt tett-
vággyal. Egy újságíró-
fotós házaspár - Virág F.
Éva és Komáromi Zoltán
- álma kezdett testet ölte-
ni, s talált elsõ, nélkülöz-
hetetlen támogatóra Ár-
vai Jolán, partnerekre
Bende Mónika és Kor-
pádi Péter személyében.
Valami újat akartak létre-
hozni; egy míves, remek
fotókkal teli, igényes,
szép kivitelû gasztronó-
miai lapot. Olyat, ami-
lyen még nem volt Ma-

gyarországon. Trendte-
remtõt, elõremutatót. A
válogatott képek, ame-
lyeket most a kiállításon
a látogatók elé tárnak,
vélhetõen igazolják ezt a
néhány sort, és emléket

állítanak egy folyóirat-
nak, amely immár része a
magyar gasztronómiatör-
ténetnek. (Megtekinthetõ
november 1-ig, hétfõ ki-
vételével 10-tõl 18 óráig.
Cím: Korona tér 1.) 

Konyhamûvészet 1990-2006

Könyvvásár és „Megbocsátás hete” 
az Óbudai Platán Könyvtárban

• Az Óbudai Platán Könyvtár a 10. Országos Könyvtári Napok rendezvénysoro-
zatához kapcsolódva könyvvásárral várja olvasóit október 8-án 12-tõl 18 óráig
a könyvtár udvarán. Ezen a napon a használt könyvek 100 forintos egységáron
vásárolhatók meg.
• A „Megbocsátás hete” alkalmából október 5-tõl 10-ig elengedik a késedelmi
díjat a határidõn túl visszahozott kötetek után mind az Óbudai Platán Könyvtár-
ban, mind a Csobánka téri fiókkönyvtárban.
Óbudai Platán Könyvtár, Arató Emil tér 1., bejárat a Kadosa utcáról. Óbudai Pla-
tán Könyvtár Fiókkönyvtára Csobánka tér 5. (www.platankonyvtar.hu)

Vendég a könyvtárban 
Dragomán György író, mûfordító lesz a vendége ok-
tóber 6-án 18 órakor az Országos Könyvtári Napok
keretén belül a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Krúdy Gyula Könyvtárának. (Cím: Fõ tér 5.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni,
melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, a
megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati fel-
hívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályá-

zó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított
60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosíté-
kot befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank
Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001
számú letéti számlájára. A pályázóknak az aján-
latot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015. no-
vember 2. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím:
1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meg-
hatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthe-
tõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. november 2-án 14
órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt,
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében
kerül sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályá-
zat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb
vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanokra a
nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden más jogosul-
tat megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban
lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásá-
ról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a
Fõvárosi Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti
meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az
állam által az állampolgárok tulajdonában igazságta-
lanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló,
1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpót-
lásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási
jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában
lévõ egyes vagyontárgyak elidegenítésérõl szóló
18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatá-
rozottak szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az
értékesítési, helyiség- és telekhasznosítási osztály
430-3464-es és a 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, valamint a következõ
internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp. Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Óvodapedagógus felvétele
A Gyermeksziget Montessori Óvoda (1039
Bp., Zipernowsky utca 2.) pályázatot ír ki 1 fõ
óvodapedagógus állás betöltésére. A munka-
végzés helye: Mosolygó Tagóvoda (1039 Bu-
dapest, Kelta utca 8. Telefon: 250-4631, 454-
7200; e-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu) A fel-
adatkör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai
elõkészítés. Pályázati feltételek: felsõfokú
szakirányú végzettség, büntetlen elõélet. A pá-
lyázatnál elõnyt jelent: Montessori módszerben
szerzett tapasztalat. A pályázatnak tartalmaz-
nia kell: részletes, fényképpel ellátott szakmai
önéletrajz; végzettséget tanúsító okiratok má-
solata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány. A kinevezés határozatlan idõre szól
(3 hónapos próbaidõvel). Illetmény és egyéb
juttatások a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: a megjelenést követõ három
hét. A pályázat elbírálásának határideje: 2015.
szeptember 30. Az állás betöltésének ideje:
2015. október 1.

Állás a Százszorszép Oviban 
A Százszorszép Óvoda 1 fõ óvodapedagógus munkakör betöltésére hirdet ál-
lást, azonnali munkakezdéssel, határozott idõre, 2016. június 30-ig. A munkavég-
zés helye: Százszorszép Óvoda, 1032 Budapest, Reménység utca 6. Pályázati fel-
tétel: felsõfokú szakirányú végzettség. A pályázat benyújtásához szükséges okmá-
nyok: részletes, fényképpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzett-
séget igazoló okiratok; érvényes egészségügyi alkalmasság. A pályázat benyújtá-
sának határideje: 2015. szeptember 30. Elbírálás határideje: 2015. október 30. A
pályázat benyújtásának módja: e-mail-en: remeny-o@kszki.obuda.hu; személye-
sen vagy postai úton a Százszorszép Óvoda, 1032 Budapest, Reménység utca 6.
címre; minden esetben elérhetõség megjelölésével.

Dajkát keresnek az Ágoston oviba 
Az Ágoston Mûvészeti Óvoda/Kastély Tagintézmény (1037 Budapest, Bécsi út
236.) pályázatot hirdet egy fõ dajka állásra. Alkalmazási feltételek: 8 általános, daj-
kaképzõ; büntetlen elõélet; magyar állampolgárság. Elõnyt jelent óvodában szer-
zett szakmai tapasztalat. A munkakör legkorábban 2015. október 15-tõl tölthetõ be.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 1. A pályázatok elbírálásá-
nak határideje: 2015. október 10. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton.
A pályázat tartalma: fényképpel ellátott önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bi-
zonyítvány másolata, elérhetõség megjelölésével.
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Tavaly szinte órák alatt be-
teltek a Pilisi Parkerdõ Zrt.
által szervezett szarvasbõ-
gés-túrák korlátozott férõhe-
lyei, azonnal újabb idõponto-
kat kellett meghirdetni. Az
idei szezon „erdei koncertki-
írása” és a Pilisi Parkerdõ
szervezett túrái ismét lehe-
tõséget nyújtanak, hogy mi-
nél több résztvevõ tudjon be-
lehallgatni az õszi természe-
tes hangversenybe.

Aszarvasbõgés erde-
ink egyik különleges

jelensége, azonban még a
rendszeresen túrázó embe-
rek is csak ritkán találkoz-
nak vele, ami természetes,
hiszen a gímszarvas bikák
alapvetõen a szaporulat
fenntartása és nem a kö-
zönségük elkápráztatása
miatt adnak évrõl évre le-
nyûgözõ koncertet. Bár
nászidõszakban a felajzott
bikák elsõsorban a vetély-

társak távoltartására és a
szarvastehenek meghódí-
tására koncentrálnak, a túl-
zott emberi érdeklõdés za-
varja az állatok nyugalmát,
akadályozza a szaporo-
dást. A Pilisi Parkerdõ
Zrt. szakemberei ezért
szervezett túrákon biztosít-
ják a gímszarvasok nászi
énekének hallgatását. 

Budapesti Erdészet
A túra idõpontja: szep-

tember 20-a és október
10-e között, minden ked-
den és szombaton. Talál-
kozó: 17.30 órakor a Va-
daspark parkolójában. A
túra ideje: 18-tól 20.30
óráig. A túra hossza: 3-4
kilométer. Szükséges fel-
szerelés: idõjárásnak meg-
felelõ öltözet, zseblámpa.
Részvételi díj (helyszínen,
készpénzben fizetendõ):
felnõtt 1.500 forint, 14 év
alatti gyerek 1.000 forint.

A résztvevõk hivatásos
vadász szakvezetése mel-
lett ismerhetik meg az es-
ti erdõk neszeit, hangjait,
és jó eséllyel a túrával
érintett területen és kör-
nyékén élõ több tucat
szarvasbika nászhangját,
a szarvasbõgést is.

Jelentkezés: e-mailen
(Toth.Mirtill@pprt.hu)
legkésõbb a túra indulásá-
nak napján 10 óráig. Al-
kalmanként maximum 25
fõ részvétele lehetséges, a
helyeket a jelentkezés sor-
rendjében töltik fel.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - az ország
más önkormányzataihoz hasonlóan - törvényi köte-
lezettségének eleget téve, ebösszeírást végzett ta-
valy a kerületben. A nyilvántartás összeállításával
az a cél, hogy az állatvédelmi hatóságoknak olyan
naprakész adatbázis álljon rendelkezésére, mely
alapján megfelelõ szakmai színvonalon tudjuk vé-
gezni munkánkat és megfelelõ védelmet tudjunk
nyújtani a házi kedvenceknek is.
Örömmel vettük az óbudai polgárok érdeklõdését és
a formanyomtatvány kitöltésével nyújtott segítségét
a témában. Ezúton is köszönjük mindenkinek, hogy
segítette munkánkat!
A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásá-
ról szóló, 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet
17/B.§(10) pontja kimondja, hogy 2013. január 1-tõl
minden négy hónapos kornál idõsebb eb csak
transzpanderrel (mikrochippel) megjelölve tartható.
Az elmúlt két év tapasztalatai alapján sajnos még számos
esetben elõfordul, hogy az állattartók nem látják el a kö-
telezõ chippel házi kedvenceiket. A rászoruló, kerület-
ben élõ, kutyát tartó nyugdíjasoknak az önkormány-
zat támogatást kíván nyújtani a kötelezõ chipes meg-
jelöléshez, a kerületi állatorvosokkal egyeztetve. 

Kérjük, hogy az érintettek jelentkezzenek a lakó-
helyükhöz legközelebb esõ idõsek klubjában lakcím-
kártyájukkal és nyugdíjas törzskártyájukkal! Elér-
hetõségek: Kiskorona utca 3. Tel.: 250-1552 *
Meggyfa utca 33. Tel.: 244-8260 * Harrer Pál utca
4. Tel.: 250-3230 * Harang utca 1. Tel.: 367-4853 *
Szérûskert utca 39. Tel.: 367-4366 * Víziorgona ut-
ca 12. Tel.: 243-1114 * Õszike utca 8. Tel.: 243-
2434 * Hatvany Lajos utca 1. Tel.: 243-0996.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Szarvasbõgés-túrák 

Chip-beültetés önkormányzati támogatással

Segítség az ebtartó nyugdíjasoknak
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Azonnali konténerszállítás. Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 06(30)
948-4000

� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� 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

� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-0601
� Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szifon, wc-
tartály, radiátor csere javítás. 06(70)642-7526
� Dugulás-elhárítás falbontás nélkül.Ázá-
sok csõtörések megszüntetése.Víz és fütéssz-
erelés.06 20 491 5089

� Nemzetközi horary konzulens diplomá-
val, 20 éves tapasztalattal vállalok személyes,
kérdõ, éves, havi elõrejelzést, tanácsadást.
Tarot. Tradicionális káldeusi asztrológia. Ok-
tatás is. Tel.: 06(70)244-2538
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Lakásfelújítás, építkezés A-Z-ig. Ács, kõ-
mûves, burkoló, festõ, víz, fûtés, villanysze-
relés, stb. Tel.: 06(30)479-2776
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javí-
tás, felújítás garanciával. Adás-vétel, ingye-
nes kiszállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Társasházkezelést, közös képviseletet
vállalunk, korrekt, megbízható módon, refe-
renciákkal. Tel.: 274-6135; 06(70)561-1174.
E-mail: flotthometeam@gmail.com
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu
21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-
sét, hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1

év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 25 év tapasztalata, szakképzettség, jogi,
mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-8387,
06(30)932-2637, info@befo.hu www.befo.hu
� Üvegezés! Ajtók, ablakok, erkélyek, kira-
katok üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak,
hõszigetelõ üvegek beépítése, gyorsan, tisztán,
pontosan! Nagy Miklós. Tel.: 06(30)266-4666
� Vízvezeték-fûtésszerelés ingyenes kiszál-
lás helyszíni felméréssel. Hencz Péter Tel.:
06(70)397-3869
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Kádfelújítás. Ne cserélje le régi, kopott
öntöttvas kádját! A bontás árának töredékéért
felújítjuk. Tel.: 06(20)529-4180
� Lakásfelújítás, tisztaságifestés. Üres la-
kásokra árkedvezmény, garanciával. Tel.:
787-1332, 06(20)986-3129
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Vízszivárgás
mûszeres keresése, javítása, kamerás csator-
navizsgálat. Lakásban és udvaron, garanciá-
val. Tel.: 06(30)914-3588
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Víz-gáz-fûtésszerelés. Dugulás-elhárítás.
Kazán-cirkó javítás. www.netboard.hu/part-
ner/dugulaselharitas. Tel.: 06(70)545-1869

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelõben
(Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön otthonában. Csi-
pak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.: 06(20)595-3057
� Álom meditáció. Mit jelentenek a visszatérõ
álmok? A tanfolyamon megtudod! Tanuld meg
álmaidat értelmezni, felhasználni. Hétvégi kurzu-
sok Óbudán. www.alom-meditacio.webnode.hu,
www.facebook.com/alommeditacio
� Masszázsterápiák különbözõ mozgás-
szervi problémákra Csillaghegyen, a Forrásli-
get lakóparkban. Egyéni kezelési terv. Tele-
fon: +36(30)509-4993, www.mangoliget.com

� Pedikûr-manikûr házhoz megy. Nyugdí-
jas kedvezmény. Tel.: 06(20)806-7783
� Fogyasztó masszázs fájdalom mentesen,
hõkamerás testanalízis, pénzkereseti lehetõ-
séggel. E-mail: premiumkilo@gmail.com
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs,
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön ottho-
nában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241
� Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes be-
mutató órák! Természetes fiatalító megoldás.
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.:
06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu
� Gyógypedikûrös házhoz megy! Idõsek ré-
szére frissítõ lábmasszázst nyújtok, szakkép-
zett pedikûrös és idõsgondozói végzettséggel.
Tel.: 06(20)515-9941
�Kineziológia és lélekgyógyítás a jóllétért. Vá-
rom szeretettel! Bejelentkezés: 06(30)919-8848

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Spanyol nyelvoktatást vállal kezdõtõl a
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár,
Belsõ-Óbudán. Tel.: 06(20)801-7580
� Általános iskolás gyerekek délutáni-esti fel-
ügyeletét, tanítását, kísérését vállalja nyugdíjas
pedagógus, Belsõ-Óbudán. Tel.: 06(20) 801-7580
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com Tel.: 367-
8160, 06(20)243-9043
� Angol beszédcentrikus oktatás 25 éves
nemzetközi tapasztalattal kezdõtõl a felsõfo-
kig. Személyesen vagy Skype-on is. Ár: 3000
Ft/60 perc. Tel.: 06(70)244-2538
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga. obudaangol.hu Tel.: 06(20)439-6410
� Angol, olasz, orosz korrepetálás, társalgás,
nyelvtani összefoglalás minden szinten. Tel.:
06(30)587-8329
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691

� 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
� Autó felvásárlás! Használt, régi, roncs!
Forgalomból ingyen kivonjuk! A hét minden
napján.06(70)622-0123
� Almási Katalin vásárol legmagasabb
áron! Bútorokat, festményeket, dísztárgyakat,
órákat, porcelánokat, bizsukat, könyveket,
zongorát, írógépet, varrógépet, szõrmét, ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállással. Tel.:. 06-30-
308-91-48
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� Óbuda antikvitás üzletünk készpénzért
vásárol borostyánt, ékszereket, bútort, fest-
ményt, porcelánt, órákat, ezüsttárgyakat, lak-
berendezési tárgyakat és teljes hagyatékot.
(Kolosy piacnál az árkádok alatt.) Cím: 1036
Bp., Lajos u. 38. Tel.: 06(20)563-1491
� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
� Briliáns régiség, arany, ezüst vásárlás
azonnali fizetéssel. Tel.: 06(20)590-5284,
+36-1-792-1692. Cím: V. ker. Kígyó utca 4-6.
� Zsazsa Galéria gyûjtõi árakon vásárol!
Törtaranyat, fazonaranyat, ezüstöt, antik
ezüstöt, borostyánt, korállt, márkás órákat,
porcelánokat, festményeket, dísztárgyakat.
Teljes hagyatékot! XIII. ker Hollán Ernõ u. 4.
Tel.: 350-43-08, 06(70)884-4084
� Borostyán-korall ékszer felvásárlás
30.000-300.000 Ft-ig. Arany 8500 Ft-tól,
ezüst 350 Ft-tól. Mindenféle régiséget,

Régiség

Elad-vesz

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

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3
fõs kiscsoportban. Thalész-Kör, www.
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

��Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi
út 217-ben (EuroCenterrel szemben). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Bõrkinövések eltávo-
lítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bécsi
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõorvos.
Bejelentkezés: 317-0631

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

Egészség

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

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747

� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Bara-
bás Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,
06(70)280-0479

� Szakképzett kõmûves vállal teljeskörû
lakásfelújítást, hidegburkolást, dryvitozást.
Korrekt árak, garanciavállalással. Tel.:
30/832-88-44

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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órákat, porcelánokat, érmét, kitüntetést,
képeslapokat, pengõt, készpénzért teljes
hagyatékot. Díjtalan kiszállás, értékbecslés.
Üzlet: V. ker., Szent István krt. 25. Tel.:
06(20)914-0150

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

� Szakszerû családfakutatást vállalok!
Hívjon bizalommal! 06(70)931-1070 
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

� Vendéglátóipari mosoda, mosó-vasaló

munkakörbe hölgyeket keres, akár azonnali
kezdéssel. 06306201178

� Bp., III. kerületben irodaház õrzésére va-
gyonõröket keresek 24/48 beosztásban. Jelent-
kezni a 06(30)346-5816-os telefonszámon.
� Nyugdíjas könyvelõ-könyvvizsgáló kon-
tírozást, tanácsadást vállal hetente egy dél-
elõtt. Tel.: 368-4375

� Lehet megérné eladni lakását? Eladjuk,
munkadíj 3%, hívja irodánkat: 06(20)960-0600

� Családi házra vágyik? Elcserélném salgó-
tarjáni 105 nm-es, igényesen kialakított csalá-
di házamat III. kerületi lakásra, panel is lehet.
Tel: 06(20)911-0200

� 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

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

� Életjáradéki szerzõdést kötnék idõs sze-
méllyel kölcsönös szimpátia esetén. Tel.:
06(20)449-9644

� Flórián térnél kisméretû jól megközelíthe-
tõ üzlet bérleti joga SOS átadó! Érdeklõdni:
06(70)238-4210

Üzlet

Életjáradék

Festmény

Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

Ingatlan

� Római-parti (III. ker.) szálloda gyakor-
lattal rendelkezõ szobaasszonyt keres.
Érd.: 453-0060; 453-0062, 7-14 között
vagy penzugy@alfaarthotel.hu

Állás

Egyéb

Számítógép
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot
hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, Saroglya utcá-
ról nyíló építési telkek értékesítésére az alábbiakban részletezettek szerint:

Magánszemélyek, befektetõk figyelem! 
A III. kerület Saroglya utcában, Ürömhegy fejlõdõ részén, kertvárosi környezet-
ben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetõséggel rendelkezõ,
kedvezõ adottságú, önkormányzati tulajdonú építési telkek ELADÓK!  
Pályázható ingatlanok:
1. Bp., III. ker. Saroglya utca 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.
2. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 114 hrsz. alatti telek 
Terület: 1035 m2.  
Irányár: 29.921.260 Ft + áfa, összesen: 38.000.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
3. Bp., III. ker. Saroglya utca 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.
4. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 116 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1032 m2.  
Irányár: 29.842.519 Ft + áfa, összesen: 37.900.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
5. Bp., III. ker. Saroglya utca 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.
6. Bp., III. ker. Saroglya utca 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.
7. Bp., III. ker. Saroglya utca 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.
8. Bp., III. ker. Saroglya utca 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.
9. Bp., III. ker. Saroglya utca 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.
10. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 129 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1009 m2.  
Irányár: 27.795.275 Ft + áfa, összesen: 35.300.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000 Ft.
11. Bp., III. ker. Saroglya utca 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.
12. Bp., III. ker. Saroglya utca 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.
13. Bp., III. ker. Saroglya utca 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.
14. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 141 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1396 m2.  
Irányár: 36.535.433 Ft + áfa, összesen: 46.400.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.600.000 Ft.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fi-
zetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban
foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától

számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-
nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázók-
nak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borí-
tékban, legkésõbb 2015. november 2. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújta-
ni az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. november 2-án 14 órakor a Bp., III. kerület Mo-
zaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül
sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük
zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meg-
hirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Te-
lekhasznosítási Osztály 430-3464-es és a 430-3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Pályázati felhívás 
Saroglya utcai építési telkek értékesítésére II. ütem
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Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ a gyermekek nyári
vakációja alatt évek óta szervez balatoni és
napközis táborozást, kirándulást és készség-
fejlesztõ tréninget. Idén - pályázati támoga-
tás és adomány felhasználásával - hat sike-
res nyári programot valósított meg 85 rászo-
ruló, veszélyeztetett helyzetû gyermek rész-
vételével. A programokon a fiatalok a fõvá-
rosi helyszíneken túl eljutottak az általuk ke-
vésbé ismert Balatonra, Budakeszire, Esz-
tergomba és Visegrádra is. A programokon
közremûködõ 16 családgondozó a szabad-
idõs programok végére a gyermekekbõl „kis
közösségeket” formált.

Az intézmény:
• 2015. június 21-26-a között a Magyar

Nemzeti Üdülési Alapítvány által támogatott
„Mesés nyár vár ránk” programban 30 gyer-
meket táboroztattak Fonyódligeten. Az idõ saj-
nos nem kedvezett, így csak a legbátrabbak
tudtak fürödni a Balatonban. A szervezõk sok
helyi programmal várták az ideérkezõket. A
gyermekek többek között csapatjátékon, kéz-
mûves foglalkozáson, hajózáson vehettek részt. 

• 2015. július 6-11-e között Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata támogatásával a „Ring tá-
bor 2015” programban 10 gyermek számára
szerveztek napközis tábort. A gyermekek meg-
látogatták a Tropikáriumot, az Oceánáriumot,
az újpesti Lepkemúzeumot, a budakeszi
Vadasparkot, a Szemlõ-hegyi, a Pál-völgyi bar-
langot, valamint a Római Kalandparkot.

• 2015. július 20-22-e között Szentendrén, a
Katonai Akadémián szervezett, a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány által támogatott
Hunyadi János kiránduláson 10 gyermek ve-

hetett részt. A fiata-
lok statikus és dina-
mikus katonai be-
mutatón, dunai ha-
józáson, a visegrádi
fellegvár hagyo-
mányõrzõ prog-
ramján, valamint a
nándorfehérvári di-
adal állami koszo-
rúzásán  vettek
részt.

• 2015. augusztus
3-9-e között Óbu-
da-Békásmegyer
Önkormányzata támogatásával a „Csáo nap-
közis tábor 2015” programban 10 gyermek
számára szerveztek napközis tábort. A Csalá-
dok- és a Gyermekek Átmeneti Otthonában élõ
gyermekeket elvitték a Ferihegyi Repülõtér
emlékparkjába, a Római Kalandparkba, a Vas-
úttörténeti Parkba, a Szemlõ-hegyi barlangba, a
Normafához, a Hûvösvölgybe, a budakeszi
Vadasparkba és a pünkösdfürdõi strandra.

• 2015. augusztus 10-14-e között az Emberi
Erõforrások Minisztériuma támogatásával
„Helytörténet kamasz szemmel” címmel pre-
venciós, gyermekvédelmi csoportfoglalkozást
szervezett 15 gyermek számára. A helytörténe-
ti programban megismerhették a Hõsök tere, az
esztergomi- és budapesti Bazilika, a Budai Vár,
a Parlament és a Margitsziget múltját. A prog-
ram utolsó napján az óbudai Városháza tanács-
termében bepillantottak a városrész történetébe
és az önkormányzat tevékenységébe.

• 2015. augusztus 17-19-e között a Magyar
Villamos Mûvek adományának felhasználásá-
val az intézmény „jobb agyféltekés rajzolás”

képzést szervezett 10 gyermek számára. Az in-
tézmény Váradi utcai telephelyén tartott, vizuá-
lis észlelõképességet fejlesztõ tréning a gyer-
mekektõl nagyon intenzív, jelentõs koncentrá-
cióképességet igényelt. A tréning hozzájárult a
racionális bal agyfélteke „legyõzéséhez” és egy
új mûvészi észlelési mód kialakításához. A tan-
folyam ideje alatt tízórait, ebédet és uzsonnát
kaptak a résztvevõk.

A tényleges szabadidõs programokon túl az
intézmény szakemberei nagy hangsúlyt fektet-
tek az „apró közösségek” fejlesztésére, csoport-
tá alakítására. Így a fiatalok nemcsak nyári él-
ményekkel gazdagodtak, hanem megismerhet-
ték egymást, saját normákat és szabályokat is
kialakíthattak, kölcsönösen fejleszthették a
kommunikációs és konfliktusmegoldó képes-
ségeiket. A programok végére mindenki meg-
találta a számára megfelelõ helyet és szerepet a
csoport mûködésében.

Az intézmény a következõ vakáció idejére is
tervezi hasonló tartalmú és hangulatú közösség-
építõ szabadidõs programok szervezését. 

Gyermektáboroztatás és közösségépítés 

M i is az a Jamboree? Egy olyan négyéven-
te megrendezésre kerülõ esemény, mely-

re a világ minden tájáról érkeznek cserkészek,
idén Japánban összesen 33 ezren voltunk, 147
országból. A magyar dzsembori csapat kétszáz
fõvel képviselte országunkat ezen az esemé-
nyen, melyre a kerületbõl 5
cserkésznek sikerült kijutnia.
A Dzsemborinak a célja, hogy
megismerhessük más országok
szokásait, kultúráját, és persze,
hogy a saját országunkból is mi-
nél többet megmutassunk a vi-
lágnak. Mi magyarok a tradicio-
nális magyar ételeinkkel, a Rubik
kocka alakú Magyar Csárdával, a
népdalainkkal és menetelési szo-
kásainkkal, illetve a népi öltözet-
tel és tánccal tûntünk ki.
Természetesen mindent ma-
gunknak kellett megcsinálnunk,
a mosogatóállványtól elkezdve
a vacsora elkészítésén keresztül
egészen a táborkapuig, amit
minden ország magának készí-
tett el. 

Három és fél hétig tartó utunk végén ellátogat-
tunk Kyotóba, ahol szentélyeket néztünk meg,
továbbá Tokióba, ahol két nap erejéig tokiói
családoknál laktunk, és bejártuk a város legfor-
galmasabb negyedeit, felmentünk egy felhõkar-
coló 45. emeletére, láttuk a Fuji-t a naplemen-

tében, és a Tokiói Nemzeti
Múzeumot is megnéztük.

Visszaemlékezve a Dzsemborira, azt az érzést
mindig felidézem magamban, amikor kétszázan
meneteltünk teljes cserkész egyenruhában, teli
torokból énekeltünk hozzá egy népdalt, körü-
löttünk pedig mindenki minket nézett, és fotó-
zott, a távolban pedig látszott a sok ezer sátor,

illetve minden ország zás-
zlója… „Érezzük az egysé-
get” - ahogy a Dzsembori
jelmondata is mondja. Azt
hiszem, ezt pont erre az ér-
zésre találták ki.
Nagyon köszönjük a támo-
gatást!

Cserkész világtalálkozó, más néven a Jamboree

Keglevich Janka, Porubszky Ágnes, Kovács Boglárka, Wallner Andrea, Kollár Virág
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Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fõ tér 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet az
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pont (1035 Budapest, Váradi utca 9-11.) intézmény-
vezetõi (magasabb vezetõi) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidõ kiköté-
sével. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi
megbízás idõtartama: határozott idõre, a megbízás napjá-
tól 5 év idõtartamra szól. Amunkavégzés helye: 1035 Bu-
dapest, Váradi utca 9-11.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az integ-
rált intézmény Alapító Okirat szerinti zavartalan mûködé-
sének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának
szervezése, vezetése és ellenõrzése, az intézmény közalkal-
mazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. 
Az intézmény közfeladatai: Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a
szociális igazgatásról és ellátásokról szóló, 1993. évi III.
törvényben, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvényben
(Gyvt.) meghatározott feladatok ellátása. 2016. január 1-jé-
tõl család- és gyermekjóléti szolgálat speciális szolgáltatá-
sokkal, gyermekek átmeneti ellátása, családok átmeneti el-
látása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõké-
pesség, büntetlen elõélet, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú
melléklet 5. pontjában elõírt képesítések valamelyike, illet-
ve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló, 15/1998.

(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I./1.,4.,5.
pontjában elõírt felsõfokú képesítések valamelyike, szociá-
lis szakvizsga megléte, vagy a megbízást követõ két éven
belüli megszerzése, legalább öt év felsõfokú végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvé-
delem vagy a szociális ellátás területén betöltött munkakör-
ben szerzett szakmai gyakorlat, a Gyvt. 15. §-ának (8) be-
kezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább 3 év ve-
zetõi gyakorlat, egyéb szakirányú felsõfokú szakképesítés,
számítógép felhasználói szintû ismerete.
A pályázathoz csatolni kell: fényképpel ellátott részletes
szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, képesítést és az
egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok
másolatát, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatko-
zó programot. Nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvõ-
képességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, a Gyvt.
15. §-ának (8) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben
nem áll fenn, a pályázat anyagában foglalt személyes ada-
tainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben
hozzájárul a pályázat tartalma közölhetõ harmadik sze-
méllyel.
Illetmény, juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján, valamint a maga-
sabb vezetõi pótlékra a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rende-
let 4. számú melléklet I. 1. c) pontja az irányadó, egyéb jut-
tatások a Közalkalmazotti Szabályzat szerint.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informá-
ció: a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében magasabb ve-
zetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörre nevezhetõ
ki. A nyertes pályázó a határozott idejû magasabb vezetõi
megbízás mellett határozatlan idejû közalkalmazotti kine-
vezést kap az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mel-

léklet 5. pontjában, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rende-
let 2. számú melléklet I. Rész II./1.,6.,7. pontjában megha-
tározott munkakörök valamelyikére. Megbízása esetén a
jogviszony létesítésének feltétele a 2007. évi CLII. törvény
alapján vagyonnyilatkozat tétele, továbbá 3 hónapnál nem
régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi) benyújtására köte-
les.
Álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálásáról szóló, képvi-
selõ-testületi határozatban meghatározott naptól (legkoráb-
ban 2016. január 1-jétõl). 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
egy példányban írásban kell benyújtani személyesen a Bp.,
III. ker. Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Osztályán (1033
Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton: 1300 Bu-
dapest, Pf. 102. A borítékra kérjük ráírni: „Óbudai Csalá-
di Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ intézmény-
vezetõi pályázat”.
Apályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15. (A
pályázatnak legkésõbb a megjelölt benyújtási határidõig be
kell érkeznie.).
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: dr.
Gallóné Nagy Judit, a szociális szolgáltató fõosztály veze-
tõje a 437-8663-as telefonszámon.
Apályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határ-
idejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés (várha-
tóan 2015. november 12.). A megbízásról - a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ában foglaltak figyelembe-
vételével - az egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási
bizottság véleményét mérlegelve a képviselõ-testület dönt.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: Közigaz-
gatási és Igazságügyi Hivatal (személyügyi központ) inter-
netes oldala 2015. szeptember 15. Óbuda-Békásmegyer hi-
vatalos honlapja - www.obuda.hu, Óbuda Újság. 
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik
utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ
ÜDÜLÕ ingatlan értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a
megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó
ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 na-
pig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik
az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél veze-
tett 12001008-00140645-00100001 számú letéti
számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályáza-
ti biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borí-
tékban, legkésõbb 2015. november 2. (hétfõ) 12 órá-
ig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik utca 7.) személye-
sen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthe-
tõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. november 2-án 14
órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt,
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében
kerül sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályá-
zat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb
vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló,
2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Ál-

lamot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXI-
II. törvény értelmében a Tatai Önkormányzatot elõ-
vásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rende-
zése érdekében, az állam által az állampolgárok tulaj-
donában igazságtalanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értel-
mében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingat-
lanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában
lévõ egyes vagyontárgyak elidegenítésérõl szóló,
18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatá-

rozottak szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az
értékesítési, helyiség- és telekhasznosítási osztály
430-3463-as és a 430-3466-os telefonszámain lehet
kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu
és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ
internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályá-
zatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, Ár-
pád utcáról nyíló, 2 db telekingatlan értékesítésére az alábbiakban

III. kerületben, Csillaghegy-Békásmegyer határában, a Duna felõli oldalon, L4-
III-O/A övezetbe tartozó, 35 % beépítési lehetõséggel rendelkezõ önkormányzati
tulajdonú MÉLYFEKVÉSÛ ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÓK! Az övezet terüle-
tén legfeljebb egy, kétlakásos lakóépület helyezhetõ el. Az Árpád utcában elektro-
mos áramellátás, vízvezeték és csatornahálózat kiépített.  

Pályázható ingatlanok:
1. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/2 hrsz. alatti telek. 
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.

2. 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 beépíthetõségének paramétereit az ÓBVSZ 70 § 11. sz. táblázat tar-
talmazza. A fenti adatok tájékoztató jellegûek, ezeknek az építési engedélyben
történõ érvényesíthetõségéért a Kiíró nem vállal felelõsséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekora 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 felhívásban
foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától
számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot 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 borí-
tékban, legkésõbb 2015. november 2. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújta-

ni az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. november 2-án 14 órakor a Bp., III. kerület Mozaik
utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pá-
lyázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A
pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlatte-
võkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson,
illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõ-
vásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által
az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásá-
ról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a
meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.  

A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os tele-
fonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, va-
lamint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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Intézményvezetõi pályázatok 
Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fõ tér 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet az
Óbudai Egyesített Bölcsõdék (1035 Budapest, Szél
utca 23-25.) intézményvezetõi (magasabb vezetõi)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határo-
zatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap pró-
baidõ kikötésével. Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: határo-
zott idõre, a megbízás napjától 5 év idõtartamra szól.
A munkavégzés helye: 1035 Budapest, Szél utca 23-
25.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a 11
telephellyel rendelkezõ intézmény Alapító Okirat
szerinti zavartalan mûködésének, színvonalas szak-
mai munkájának, gazdálkodásának szervezése, veze-
tése és ellenõrzése, az intézmény közalkalmazottai
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény közfeladatai: Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tör-
vényben, valamint a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. tör-
vényben (Gyvt.) meghatározott feladatok ellátása:
gyermekek napközbeni ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselek-
võképesség, büntetlen elõélet, a személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló, 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 2. számú melléklet I. Rész I./2. A) pontjában
elõírt felsõfokú képesítések valamelyike; legalább öt
év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai ké-

pesítést igénylõ, a gyermekvédelem, szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén
szerzett szakmai gyakorlat; a Gyvt. 15. §-ának (8) be-
kezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább 3 év
vezetõi gyakorlat; egyéb szakirányú felsõfokú szakké-
pesítés; számítógép felhasználói szintû ismerete.
A pályázathoz csatolni kell: fényképpel ellátott
részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget,
képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelte-
tést tanúsító okiratok másolatát, az intézmény vezeté-
sére, fejlesztésére vonatkozó programot, nyilatkoza-
tot arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt, a Gyvt. 15. §-ának
(8) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll
fenn, a pályázat anyagában foglalt személyes adatai-
nak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben
hozzájárul a pályázat tartalma közölhetõ harmadik
személlyel.
Illetmény, juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló, 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján, vala-
mint a magasabb vezetõi pótlékra a 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet I. 1. d) pont-
ja az irányadó, egyéb juttatások a Közalkalmazotti
Szabályzat szerint.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció: a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében ma-
gasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalma-
zotti munkakörre nevezhetõ ki. A nyertes pályázó a
határozott idejû magasabb vezetõi megbízás mellett
határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezést kap a
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II.
rész I./2. pontjában meghatározott munkakörök vala-

melyikére. Megbízása esetén a jogviszony létesítésé-
nek feltétele a 2007. évi CLII. törvény alapján va-
gyonnyilatkozat tétele, továbbá 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi) benyújtására
köteles.
Álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálásáról szóló
képviselõ-testületi határozatban meghatározott naptól
(legkorábban 2016. január 1-jétõl). 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályá-
zatot egy példányban írásban kell benyújtani szemé-
lyesen a Bp., III. ker. Polgármesteri Hivatal Munka-
ügyi Osztályán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.),
vagy postai úton: 1300 Budapest, Pf. 102. A boríték-
ra kérjük ráírni: „Óbudai Egyesített Bölcsõdék in-
tézményvezetõi pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október
15. (A pályázatnak legkésõbb a megjelölt benyújtási
határidõig be kell érkeznie.) 
A pályázattal kapcsolatosan további információt
nyújt: dr. Gallóné Nagy Judit, a szociális szolgáltató
fõosztály vezetõje a 437-8663-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
adási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülés (várhatóan 2015. november 12.). A megbí-
zásról - a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. §-
ában foglaltak figyelembevételével - az egészség-
ügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság véle-
ményét mérlegelve a képviselõ-testület dönt.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: Köz-
igazgatási és Igazságügyi Hivatal (személyügyi köz-
pont) internetes oldala 2015. szeptember 15. Óbuda-
Békásmegyer hivatalos honlapja - www.obuda.hu,
Óbuda Újság.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.

Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fõ tér 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet az
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (1036 Bu-
dapest, Kiskorona utca 3.) intézményvezetõi (ma-
gasabb vezetõi) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidõ
kikötésével. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: határozott idõre, a
megbízás napjától 5 év idõtartamra szól. A munkavég-
zés helye: 1036 Budapest, Kiskorona utca 3.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a 10
telephellyel rendelkezõ intézmény Alapító Okirat
szerinti zavartalan mûködésének, színvonalas szak-
mai munkájának, gazdálkodásának szervezése, veze-
tése és ellenõrzése, az intézmény közalkalmazottai
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény közfeladatai: Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tör-
vényben, a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló, 1993. évi III. törvényben és az otthoni
szakápolási tevékenységrõl szóló, 20/1996. (VII.26.)
NM rendeletben meghatározott feladatok ellátása. Ét-
keztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás, idõsek nappali ellátása, idõskorúak
gondozóháza, otthoni szakápolási tevékenység.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselek-
võképesség, büntetlen elõélet, az 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet 3. számú melléklet 3., 8. pontjában
elõírt felsõfokú szociális végzettségek valamelyike,
legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, szociális ellátás területén

szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga,
vagy annak a megbízást követõ két éven belüli meg-
szerzése.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább 3
év vezetõi gyakorlat; egyéb szakirányú felsõfokú
szakképesítés, szakértõi engedély, számítógép fel-
használói szintû ismerete.
A pályázathoz csatolni kell: fényképpel ellátott
részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget,
képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelte-
tést tanúsító okiratok másolatát, az intézmény vezeté-
sére, fejlesztésére vonatkozó programot, nyilatkoza-
tot arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt, a pályázat anyagá-
ban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályá-
zati eljárással összefüggésben hozzájárul a pályázat
tartalma közölhetõ harmadik személlyel vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
Illetmény, juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló, 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján, vala-
mint a magasabb vezetõi pótlékra a 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet I. 1. d) pont-
ja az irányadó, egyéb juttatások a Közalkalmazotti
Szabályzat szerint.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció: a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében ma-
gasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalma-
zotti munkakörre kinevezhetõ. A nyertes pályázó a
határozott idejû magasabb vezetõi megbízás mellett
határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezést kap az
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 3.,
8. pontjában megjelölt munkakörök valamelyikére.

Megbízása esetén a jogviszony létesítésének feltétele
2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat té-
tele, továbbá 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizo-
nyítvány (erkölcsi) benyújtására köteles. 
Álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálásáról szóló
képviselõ-testületi határozatban meghatározott naptól
(legkorábban 2016. január 1-jétõl). 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályá-
zatot egy példányban írásban kell benyújtani szemé-
lyesen a Bp., III. ker. Polgármesteri Hivatal Munka-
ügyi Osztályán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.),
vagy postai úton: 1300 Budapest, Pf. 102. A boríték-
ra kérjük ráírni: „Óbudai Szociális Szolgáltató In-
tézmény intézményvezetõi pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október
15. (A pályázatnak legkésõbb a megjelölt benyújtási
határidõig be kell érkeznie.) 
A pályázattal kapcsolatosan további információt
nyújt: dr. Gallóné Nagy Judit, a szociális szolgáltató
fõosztály vezetõje a 437-8663-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
adási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülés (várhatóan 2015. november 12.). A megbí-
zásról - a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-
ában foglaltak figyelembevételével - az egészség-
ügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság véle-
ményét mérlegelve a képviselõ-testület dönt.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: Köz-
igazgatási és Igazságügyi Hivatal (személyügyi
központ)internetes oldala 2015. szeptember 15. Óbu-
da-Békásmegyer hivatalos honlapja - www.obuda.hu,
Óbuda Újság. 
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.
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Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fõ tér 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet a Költ-
ségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (1033 Bu-
dapest, Folyamõr u. 22.) igazgatói (magasabb ve-
zetõi) munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határo-
zatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap pró-
baidõ kikötésével. Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: határozott
idõre, a megbízás napjától 5 év idõtartamra szól. A
munkavégzés helye: 1033 Budapest, Folyamõr u. 22.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az
intézmény Alapító Okirata szerinti zavartalan mûkö-
désének, színvonalas szakmai munkájának, gazdál-
kodásának szervezése, vezetése és ellenõrzése, az in-
tézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jog-
kör gyakorlása.
Az intézmény közfeladatai: Kormányzati és önkor-
mányzati intézmények ellátó, kisegítõ szolgálatai
végzése. Pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõiskolai
vagy egyetemi szintû mûszaki, vagy számítástechni-
kai, vagy gazdasági, vagy jogi végzettség, legalább
ötéves, szolgáltató feladatokat ellátó szerv irányítás-
ban szerzett vezetõi gyakorlat.
Apályázat elbírálásánál elõnyt jelent: vezetõi gya-
korlat, egyéb szakirányú felsõfokú szakképesítés,
ÁBPE-továbbképzés (költségvetési szervek vezetõi
és gazdasági vezetõi részére) teljesítése, ECDL bizo-
nyítvány.
A pályázathoz csatolni kell: fényképpel ellátott
részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget,
képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelte-
tést tanúsító okiratok másolatát, az intézmény veze-
tésére, fejlesztésére vonatkozó programot, nyilatko-
zatot arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt, a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a
pályázat tartalma közölhetõ harmadik személlyel.

Illetmény, juttatás: Aközalkalmazottak jogállásáról
szóló, 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) alapján.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges in-
formáció: A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében
magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közal-
kalmazotti munkakörre nevezhetõ ki. A nyertes pá-
lyázó a határozott idejû magasabb vezetõi megbízás
mellett, határozatlan idejû közalkalmazotti kineve-
zést kap a Korm.rendeletben meghatározott munka-
körre.
Az állás betöltésének feltétele a Kjt. 20.§ (4) bekez-
dése szerinti hatósági bizonyítvány, valamint va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése az
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló, 2007. évi CLII. törvény alapján.
Álláshely betölthetõ: A pályázat elbírálásáról szóló
képviselõ-testületi határozatban meghatározott nap-
tól (legkorábban 2016. január 1-jétõl). 
A pályázat benyújtásának módja és helye: A pá-
lyázatot egy példányban írásban kell benyújtani sze-
mélyesen a Bp., III. ker. Polgármesteri Hivatal Mun-
kaügyi Osztályán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em.
26.), vagy postai úton: 1300 Budapest, Pf. 102. Abo-
rítékra kérjük ráírni: „Költségvetési Szerveket Ki-
szolgáló Intézmény igazgatói pályázat”.

Apályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15.
A pályázattal kapcsolatosan további információt
nyújt: Báll Sándor, a pénzügyi és gazdálkodási fõosz-
tály vezetõje a 437-8620-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat be-
adási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülés. A megbízásról a képviselõ-testület dönt.
Apályázati kiírás közzétételének helye, ideje: Köz-
igazgatási és Igazságügyi Hivatal (személyügyi köz-
pont) internetes oldala 2015. szeptember 15. Óbuda-
Békásmegyer hivatalos honlapja - www.obuda.hu,
Óbuda Újság.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.

Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzata (1033 Budapest, Fõ tér 3.) pályázatot hirdet a tes-

tület által alapított Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kor-

látolt Felelõsségû Társaság, mint egyszemélyi önkormányzati

tulajdonlású Kft. (1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.) ügyve-

zetõ munkakörének betöltésére.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,

orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintû végzettség, mester-

képzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,

legalább ötéves, az egészségügyi irányításban szerzett vezetõi

gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatásban szer-

zett gyakorlat, nonprofit szervezetnél és/vagy gazdasági társaság-

nál szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai önéletraj-

zot, végzettséget igazoló diploma másolatát, érvényes erkölcsi bi-

zonyítványt, az intézmény mûködtetésére vonatkozó vezetõi kon-

cepciót, szakmai elképzelést, fejlesztési programját, a pályázónak

a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati el-

járással összefüggésben szükséges kezelésérõl szóló hozzájáruló

nyilatkozatát, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat

tartalma közölhetõ harmadik személlyel, bérezési igényt.

Az intézményvezetõ feladata: szakmai és gazdasági szemponto-

kat figyelembe véve a kft. vezetése.

Bérezés és juttatások: megegyezés szerint.

A mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szak-

képesítés követelmény teljesítése alól mentesül az a személy, aki

2013. szeptember 1-je elõtt egészségügyi (szak)menedzseri képe-

sítést, vagy az egészségügyi menedzsment szakirányú tovább-

képzési szakon képesítést szerzett.

Az állás a pályázat elbírálásáról szóló képviselõ-testületi határo-

zatban meghatározott naptól (legkorábban 2015. november 1-jé-

tõl) tölthetõ be. 

Az ügyvezetõi megbízás öt év, mely határozott idõre szól.

A pályázatot a kormányzati személyügyi igazgatási feladatot el-

látó szerv honlapján történõ megjelenéstõl (2015. szeptember

15.) számított 30. napig (2015. október 15.) lehet benyújtani a

polgármesteri hivatal munkaügyi osztályvezetõjénél (1033 Buda-

pest, Fõ tér 3.). Érdeklõdni lehet ugyanitt (Tel.: 437-8605).

A pályázat elbírálásának határideje: a beadás határidejét követõ

képviselõ-testületi ülés.

Mozgással kísérve mondókákat, népdalokat hall-
gathatnak, tanulhatnak, hangszerekkel ismerked-

hetnek a gyermekek és szüleik az „Élõ népzene a böl-
csõdében” elnevezésû programsorozatban, szeptember-
ben, októberben, novemberben és decemberben. „A vi-
rágzáshoz fontos a korai vetés” címet is kaphatná ez a
rendezvény, hiszen a népzene hallgatásával pozitívan
befolyásolják a kisgyermekek anyanyelvi fejlõdését és a beszéd indu-
lását. Várják a bölcsõdések mellé azokat a kisgyermekeket, édes-

anyákat, akik még gyed-en, gyes-en vannak. A feledhetetlen zenei
élmény idõpontjait a táblázat tartalmazza.

Élõ népzene a bölcsõdében 

A CSILLAGGAL JELÖLT BÖLCSÕDÉKNÉL A JÁTSZÓCSOPORTBAN LESZ AZ ÉLÕ NÉPZENE FOGLALKOZÁS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2015_18.qxd  2015.09.24.  14:54  Page 29



2015. 18. számInformációk – Hirdetés30

ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 73.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

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

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

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

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

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

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

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

Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi szervezete, a Kaszásdûlõ utcai Fidesz irodában
(Kaszásdûlõ utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügy-
véddel, minden hónap negyedik keddjén 17-tõl 19 óráig. Érdeklõdni a
367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyûlési képviselõ megbízásából ingyenes jogse-
gélyt tart dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 19
óráig és dr. Kõvári Béla minden hónap harmadik csütörtökén 18-tól 20
óráig Varga Mihály országgyûlési képviselõ irodájában (Bécsi út 77-79.,
Bokor utca-Galagonya utca sarok). Bejelentkezés nem szükséges. Érdek-
lõdni a 06(20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából, a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd, minden hónap harmadik csütörtökén 16-tól 18 óráig.
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca
17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadó-
órát tart, melynek keretében minden második csütörtökön dr. Hecsei Pál
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart
minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín:
Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés aján-
lott a 06-30-546-2202-es számon.)
• Solymosi Imre (MSZP), társasházi kérdésekben minden hónap elsõ he-
tében, hétfõn 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus ut-
ca 1-3. Tel.: 368-9464).
• Komka Norbert (MSZP), dr. Simonka Csaba (MSZP), szociális kérdé-
sekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-tõl 16 óráig az
MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3. Tel.: 368-9464).
• Dr. Fercs János (MSZP), jogi kérdésekben minden hónap elsõ hetében, hétfõn
16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3.Tel.: 368-9464).
• Dr. Orbán László Tibor ügyvéd ingyenes jogi és Jánosi János építész in-
gyenes építési tanácsadása minden hónap második csütörtökén 18-tól 19
óráig a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél (Mátyás király út 13-15. Be-
jelentkezés legkésõbb két nappal a tanácsadást megelõzõen a 06-70-967-
1493-es telefonszámon, vagy e-mailen: liebekati@gmail.com címen.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alat-
ti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig fogadóórát
tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni a
06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail cí-
men lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.)

Ingyenes tanácsadások a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél
Gyermekpszichológiai tanácsadás: minden hónap második szerdáján
17-tõl 19 óráig. Jelentkezés dr. Léder Rózsánál. Tel.: 06-30-883-2123.
Természetgyógyászati tanácsadás: minden hónap elsõ szerdáján 18 órától.
Jelentkezés Bóni Hilda Imola természetgyógyásznál. Tel.: 06-30-905-9175.
Családjogi tanácsadás: minden hónap második csütörtökén 17 órától.
A tanácsadást dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja. Jelentkezés: a 06-70-
967-1493-as telefonszámon.
(A tanácsadások helyszíne: a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
Zsámboki mûhelye: Lehel utca 14., a katolikus templom jobb oldali épü-
letszárnya.)

Aszeptember 6-ai Az esemé-
nyen Bajzáth Ferenc, az

Óbuda-Hegyvidéki Szenthárom-
ság Plébániatemplom plébánosa
és Füzes Ádám, a Kórház utcai

Szent József Otthon templom-
igazgatója celebrált. A szentmisén
részt vett Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, országgyûlé-
si képviselõ, dr. Gidófalvy Dénes
önkormányzati fõtanácsadó és
Rácz Andrea, önkormányzati kép-
viselõ is. 

A szentmisén a Braunhaxler
Dalkör a Schubert misét adta elõ,
Ötvös Csilla, a Magyar Állami
Operaház magánénekese magya-
rul és németül is elénekelte a
Schubert: Ave Maria-ját. 
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KÍNAI ORVOS 
DR. RUAN LI HUA

Elérhetõség: 1033 Budapest, 
Vöröskereszt u. 11. Tel.: 06(30)214-5077

Szolgáltatásaink: 

• AKUPUNKTÚRA
• AKUPRESSZÚRA
• MOXA
• KÖPÖLYÖZÉS
• FITOTERÁPIA
• MASSZÁZS
• MERIDIAN TORNA

Nyitvatartás:
Hétfõ, Szerda, Péntek: 08-12, 14-18

Kedd, Csütörtök: 08-12
Szombat, Vasárnap: Zárva

www.kinai-orvoslas.webnode.hu

Polgári Esték Csillaghegyen 
„Templomot s az iskolát” címmel a Polgári Esték Csillaghegyen rendez-
vénysorozat következõ elõadását október 7-én 18 órai kezdettel tartják
a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). Vendégek:
Benke Ildikó, Okos Márton, Sterczer Hilda, Lukács Csaba. (A belépés
ingyenes. A rendezvényt a Budapesti Székelykör szervezi.)

Jótékonysági filmvetítés 
A Fidesz Filmklubban jótékonysági filmvetítést tartanak néhai
Neményi Ádám producer családjának megsegítésére, október 13-
án 18 órától az EuroCenter moziban (Mi Mozink Óbuda). A produ-
cer nagy sikerû filmjének, a „Made in Hungária” vetítése után
Neményi Ádámról jó barátja, Köbli Norbert, Balázs Béla-díjas for-
gatókönyvíró emlékezik meg. Tisztelt érdeklõdõk, várjuk jelentke-
zéseiket a 06-20-200-0017-es vagy a 367-8791-es telefonszá-
mon, a havadielza.fidesz@gmail.com e-mail címen. Támogatásu-
kat a helyszínen munkatársainknál megtehetik! A filmvetítést ren-
dezi: Fidesz III. kerületi szervezete. (Cím: Bécsi út 154.)

Búcsúmise a Filoxéra kápolnában
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