
XIV. évfolyam 14. szám   2008. július 14. 

A Flórián Udvar épületegyüttese 7 egy-
máshoz kapcsolódó, négy- és ötszintes
irodaépületbõl áll, parkosított udvarral.

Öt hivatalos napból áll a Sziget Fesztivál,
azonban most is lesz nulladik, sõt mí-
nusz elsõ napot is beiktattak a szervezõk.

Az NB II-es bajnokságot nagy fölénnyel
megnyerõ III. kerületi TUE ifjúsági csapata
legyõzte a Haladást, így az NB I-be jutott.10 29

Átadták a Flórián Udvart NB I-ben a Kerület ifjúsági csapata

26
Idén is „nagyágyúk” jönnek a Szigetre

A nyári hónapokban
kerékpáros közterü-

let-felügyelõk járõröznek a
Római-parton a környék
közbiztonsága, a szabály-
sértések kiküszöbölése, a
bûncselekmények megelõ-
zése érdekében - mondta
elöljáróban Bús Balázs pol-
gármester a helyszínen,
Berényi Attilával, a III. ke-
rületi Közterület-felü-
gyelet igazgatójával tartott
közös sajtótájékoztatóján
július 3-án. BÕVEBBEN A 13. OLDALON

A Római-part közbiztonsága fokozott védelméért

Óbudai közterület-felügyelõk két keréken

A képviselõ-testület
június 25-én tartot-

ta soron következõ ren-
des ülését. Sokakat érint
a szociális tanulmányi
ösztöndíjak feltételeinek
változása, a beiskolázási
segély összegének eme-
lése. Egyhangúlag hagy-
ták jóvá a képviselõk az
éjszakai szesztilalmat. 

TUDÓSÍTÁS A 4-5. OLDALON

Tudósítás az
ülésterembõl

Az Óbuda Újság Szer-
kesztõségének Szent-
endrei út 32. szám alat-
ti helyiségeit felújítják. A
munkálatok alatt lapunk
munkatársait a Fõ tér
2. szám alatti képviselõ-
testületi irodában ke-
reshetik fel olvasóink.

Szerkesztõségünk 
a testületi irodában 

Lapunk következõ szá-

ma augusztus 1-jén,

pénteken jelenik meg!

Újságunk olvasható a

www.obuda.hu honlapon.

A fesztivál által a
szigeten és kör-

nyékén okozott környe-
zeti-, közlekedési- és
zajterhelés kompenzá-
lásaként a rendezõ cég
azt vállalta, hogy még a

fesztivál megkezdése
elõtt a sziget területét a
gát középvonalától a
galéria erdõ területét is
beleértve megtisztítja.
Azt is vállalták, hogy 3
kilométer hosszú köz-

világítási hálózatot épí-
tenek ki, az ehhez szük-
séges elektromos terve-
ket elkészíttetik és en-
gedélyeztetik. 12 pihe-
nõpad és 12 hulladék-
gyûjtõ edény kihelye-
zését is garantálják. 

Bús Balázs polgár-
mester elmondta: mind-
ezekért cserébe az ön-
kormányzat - egy idén
hozott rendelet értel-
mében - ilyenformán

adja bérletbe a tulajdo-
nában lévõ területeit a
kft-nek ingyenes hasz-
nálatra. A beruházás
közel 50 millió forintot
tesz ki.

A rendezvénnyel
kapcsolatban a polgár-
mester a Sziget Kft-t
arra kérte, hogy a fesz-
tivál ideje alatt 18 éven
aluliak részére szeszes
italt ne árusítsanak.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Óbudai Nyár 2008. Dumaszínház, erotikus komédia, Benkó Dixieland PROGRAMAJÁNLÓ A 25. OLDALON

Közel ötven milliós beruházás

A Sziget Kft. fejleszti a nyári rendezvény helyszínét
Lapzártakor érkezett: a kölcsönös elõnyök keresése ve-

zetett el a július 10-ei bejelentésig: Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata és a Sziget Kulturális Menedzser Iroda

Kft. között a Hajógyári-sziget pihenõparkká fejlesztésé-

rõl, karbantartásáról megállapodás született. 
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2008/14. szám2
Önkormányzat

Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
idõpontja: szerdán 14-
tõl 16.30 óráig. Hely-
színe: polgármesteri hi-
vatal I. emelet 23-as
szoba. (Bejelentkezés
telefonon Stollmayerné
Fazekas Erikánál a
437-8696-os telefon-
számon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák
• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter minden hónap elsõ
hétfõjén 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés a 437-8583-
as telefonszámon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
új idõpontban, minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)

Fogadóóra
szünet
Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje júliusban és au-
gusztusban szünetelteti
fogadóóráját. Észrevé-
teleivel ez idõ alatt e-
mail-en keresheti meg a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Acím elnyerésére tett
jelölések valódi elis-

merést jelentenek, hiszen
az ország valamennyi vé-
dõnõjére leadhatta szava-
zatát a lakosság. Idén a
legtöbb szavazatot a Vö-
rös Zoltánné védõnõ által
gondozott - a Vöröske-
reszt utca 9-11. szám alat-
ti Védõnõi Tanácsadóhoz
tartozó - óbudai családok
adták le.

Az Év Védõnõje címet
július 2-án adták át a Kis-
mama Magazin székházá-
ban. Adíj elnyerése a kerü-
letben folyó, magas szín-
vonalú védõnõi munka el-
ismerése.

Az elismerés mellé érté-
kes utazási utalvány is járt.
Vörös Zoltánné elmondta:
egyáltalán nem számított
az eredményre, sõt nem is
tudott róla, mert - mint utó-
lag kiderült - a kismamák

egyéni akciójának köszön-
hetõ a gyõzelem. 

„Ennél többrõl nem is
álmodhat egy védõnõ, hi-
szen a munkánk valójában
nem rólunk szól, hanem a
kismamákról és a gyerme-
keikrõl” - mondta. Az elsõ
óbudai Kismama-klub
szervezõje szeretné, ha a
társadalom óvná és segíte-
né a szeretteit, mert az élet-
ben a legfontosabb a család
szeretete. 

A III. kerületben dolgozik
az Év Védõnõje
Lapzártakor érkezett: a Védõnõk Napja megünneplésé-
hez kapcsolódva az év elején a Kismama Magazin és a
Magyar Védõnõk Egyesülete meghirdette az Év Védõnõje
cím elnyerését célzó kampányát. Ennek célja az volt,
hogy a társadalom és az ellátott családok figyelmét a
védõnõi hivatásra, szûkebben pedig a szakma elisme-
rését is megszerzõ védõnõkre irányítsa. Azokra, akik a
mindennapok munkája során nem kerülnek a sajtó fi-
gyelmének középpontjába.

Szabadságért díj Grosics Gyulának
Tizedik alkalommal adták át a Magyar Szabadságért
Díjat június 28-án a Gödöllõi Királyi Kastély dísztermé-
ben. A kitüntetést idén Grosics Gyula, az Aranycsapat
kapusa kapta. Az elismerést betegsége miatt felesége
és lánya vette át. A kitüntetést azoknak ítélik oda, akik
az elmúlt évtizedekben nagyban hozzájárultak hazánk
függetlenségéhez, önállóságához, a magyarság meg-
maradását szolgáló alkotások létrehozásához.

Vasdiplomás
Lapunk június 16-ai számában beszámoltunk a peda-
gógusnapi ünnepségrõl, melyet május 30-án tartottak
az Óbudai Mûvelõdési Központban. Szerkesztõségünk
megkapta a kitüntetettek, jubileumi diplomások névso-
rát, melybõl egy név kimaradt. Piha Ottóné, aki 65 év-
vel ezelõtt szerezte oklevelét, vasdiplomát kapott.

Közterület-használat a Hajógyári-szigeten
Továbbra is ingyenes és három évre szóló közterü-
let-használat illeti meg a Sziget Fesztivál szervezõ-
it, mivel nem vonta vissza a fõvárosi városüzemel-
tetési bizottság június 18-ai ülésén a májusban ki-
adott engedélyt. A III. kerületi Önkormányzat a Szi-
get Kft-vel kötött szerzõdés szerint területeit ingye-
nes használatba adja úgy, hogy a kft. közel 50 milli-
ós fejlesztést hajt végre a Hajógyári-szigeten.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõn
14-tõl 18, szerdán 8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól 12
óráig. Kedden és pénteken nincs félfogadás.

Ügyfélfogadás a hivatalban

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Gerendai Károly, a Szi-
get Kft. ügyvezetõje a
rakpart tervezett lezárá-
sával kapcsolatban je-
lezte: a Szépvölgyi úti
ideiglenes átjáró nem
oldja meg, legfeljebb
enyhíti a szigetre áramló
forgalom problémáját.
Arra kérte a látogatókat,
hogy mivel parkolót
nem tudnak biztosítani,
ezért ne gépkocsival kö-

zelítsék meg a fesztivál
helyszínét. 

A sziget fejlesztésével
kapcsolatban hangsú-
lyozta, az elmúlt 15 év-
ben 200 millió forintot
fordítottak a terület ren-
dezésére. Reményét fe-
jezte ki, hogy a mai
megállapodás egy hosz-
szabb távú együttmûkö-
dés elsõ lépése lehet. A
ma ellenjegyzett szerzõ-
dés egy évre szól. 

Közel ötven milliós beruházás

A Sziget Kft. fejleszti a nyári 
rendezvény helyszínét
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Lapzártakor érkezett: sem
az óbudai önkormányzat,
sem a civil szervezetek
nem támogatják az új fõ-
városi stratégia azon pont-
ját, amely szerint a Szent-
endrei úton haladna a te-
herforgalom - így össze-
gezte Bús Balázs polgár-
mester a témában tartott
fórumon elhangzottakat.

A megbeszélésre Bús
Balázs polgármes-

ter meghívására érkez-
tek III. kerületi, illetve a
környezõ településeken
tevékenykedõ civil szer-
vezetek képviselõi a Vá-
rosháza tanácskozóter-
mébe július 8-án. Az
eseményen részt vett
Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettes és
Sipos Gábor, a hivatal
fõépítésze is. Az egyez-
tetõ fórum összehívását
az a közelmúltban nap-
világot látott fõvárosi
forgalomszervezési stra-
tégia indokolta, mely-
nek egyik tétele szerint
az M0-ás körgyûrû foly-
tatásaként õsszel át-
adandó Megyeri hídon a
pesti oldalról érkezõ
nemzetközi tranzitfor-
galom - beleértve min-
denféle nehézgépjármû-

vet, teherautót, kamio-
nokat - a Szentendrei
úton, a Flórián téren ke-
resztül, a Vörösvári úton
jutna el a Bécsi, azaz a
10-es útra és onnan
vissza, a másik irányba.

A Fõvárosi Közgyû-
lés által az adminisztra-
tív feladatokkal megbí-
zott Parking Kft. mun-
katársai részletesen is-
mertették a teherforgal-
mi stratégiát készítõ
Fõmterv Zrt. terveit.
Ebben egyebek mellett
a Flórián téri csomó-
pont forgalmi rendjé-
nek átalakítása is szere-
pelne, ahogy az elõadó

fogalmazott „azért,
hogy pótkocsis teher-
gépjármûvek is meg
tudjanak fordulni”. El-
hangzott: nem számíta-
nak jelentõs forgalom-
növekedésre, illetve
hogy a teherforgalom
III. kerületi utakra törté-
nõ terelését elkerülhe-
tetlennek tartják. A fõ-
város érdekegyeztetésre
tett kísérletének ko-
molyságát erõsen meg-
kérdõjelezte az a tény,
hogy a forgalmi változ-
tatásokról szóló elkép-
zelés anyagát június
utolsó hetében juttatták
el a kerületi önkor-
mányzatok polgármes-
tereinek azzal kéréssel,
hogy július 15-ig küld-
jék vissza a stratégiáról
alkotott véleményüket a
Parking Kft-nek, me-
lyeket július végéig ös-
szegeznek, majd az így
kialakult szövegterve-
zettel folytatnák tovább
az egyeztetéseket. 

A fórum összehívásá-
ról a környezõ települé-
sek civil képviselõi egy-
mástól függetlenül pozi-
tívan vélekedtek. Bús
Balázs polgármester
egyeztetõ kezdeménye-
zését követendõ példá-
nak tartották, mivel az
agglomeráció szervesen
kapcsolódik Budapest-
hez, nem választható le
éles határvonalakkal at-
tól. Hosszú évek óta
várják, hogy hasonlóan
nagy horderejû, telepü-
léseiket is érintõ kérdé-

sekben meghallgassák,
figyelembe vegyék vé-
leményüket. 

A résztvevõ civil szer-
vezetek felháborodásuk-
nak adtak hangot, de
mindenképpen egyönte-
tûen elutasították a teher-
forgalom városrészen át
vezetõ útvonalát. Többen
az új szabályozás beveze-
tése nélkül is megoldha-
tatlannak vélték a fõváros
közlekedési problémáit.
Nyilvánvalónak tartották,
hogy a teherautó sofõrök
egy része a mellékutcákra
térve akarja majd kikerül-
ni a minden bizonnyal
járhatatlanná váló Szent-
endrei utat. Az anyagot
szakmailag megalapozat-
lannak ítélték, hiányolták
a komoly számításokat, a
forgalomnövekedést leíró
prognózist. Nem látható:
figyelembe vették-e a ter-
vezett beruházásokkal já-
ró változásokat akár a
Hajógyári-szigeten épülõ
Álomszigetnél, a Békás-
megyer határában létesí-
tendõ Északi Városkapu-

nál, vagy éppen a gáz-
gyári fejlesztési elképze-
lések esetében? 

A polgármester az ér-
dekvédõk érveivel teljes
mértékben egyetértve
hozzátette: Demszky Gá-
bor fõpolgármester az él-
hetõ város megvalósítása
helyett lassan elviselhe-
tetlenné teszi a fõvárost
az elképzeléseivel. Óbu-
da-Békásmegyeren ki-
számíthatatlan, visszafor-
díthatatlan károkat okoz-
na a tranzitforgalom. Je-
lentõsen nõne a zaj- és
porterhelés, arról nem be-
szélve, hogy a tonnás te-
hergépjármûvektõl a kije-
lölt fõútvonalak tönkre-
mennének, csakúgy mint
az útmenti házak, római
kori, felbecsülhetetlen ér-
tékû épületmaradványok,
régészeti leletek. 

Bús Balázs úgy össze-
gezte a fórumon elhang-
zottakat, hogy sem az
óbudai önkormányzat,
sem a civil szervezetek
nem támogatják a Me-
gyeri hídról levezetõ
tranzitforgalmat a kerüle-
ten át. Mi több, a terelé-
sen addig nem érdemes
változtatni, amíg el nem
készül az M0-ás hídhoz
tartozó összekötõ út.
Együttesen több javasla-
tot is megfogalmaztak.
Csökkenteni lehetne pél-
dául az Árpád híd forgal-
mát oly módon, hogy a
buszok használhassák a
villamossíneket, mivel
jelenleg ezen az összekö-
tõn, az M3-as autópályán
és a Hungária körúton
halad a teherforgalom. 

Kép és szöveg:
Szeberényi Csilla

Óbuda tiltakozik a teherforgalom növekedése miatt

Tarlós István szerint az óbudai önkormányzat nem
akadályozza és nem is akadályozhatja az M0-ás
körgyûrû és annak 10-es és 11-es utat összekötõ
szakaszának építését.
A Fidesz fõvárosi frakcióvezetõje a Napkeltében el-
mondta: a III. kerület volt az elsõ, mely kiadta a tu-
lajdonosi hozzájárulásokat az útvonal építéséhez.
Az északi M0-ás híd budai oldali bekötésével kap-
csolatban azt is hangsúlyozta: tíz éve küzd a fõvá-
ros a nyomvonal módosításával, és a fõpolgármes-
ter sok magyarázkodása és vádaskodása hátteré-
ben az áll, hogy nincs pénz az építésre.

Szó sincs arról, hogy Óbuda 
akadályozná az M0-ás építését
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Tudósítás az ülésterembõl

Elsõként az önkormányzat
2008. évi költségvetését
módosították az idõköz-
ben adódó kiadások miatt,
majd forrás elkülönítésé-
rõl döntöttek az informati-
kai stratégiából adódó fel-
adatok megvalósítására.

Lakbéremelésrõl
döntöttek

A szociális igazgatásra
és egyes szociális ellátá-
sokra vonatkozó rendelet
lakásfenntartási támoga-
tásról szóló vonatkozá-
sainak módosítását 33
igen és 1 tartózkodás
mellett fogadták el a
képviselõk. A határozat
lényege a jövedelemha-
tár emelése. (A rendelet
teljes szövege a polgár-
mesteri hivatal hirdetõ-
tábláján olvasható.)
Módosították az önkor-
mányzati lakások lakbé-
rének megállapítását is.
A rendelet a szociális
helyzet alapján megálla-

pított lakbér 15 százalé-
kos emelését tartalmazza
a komfortos, félkomfor-
tos és komfort nélküli la-
kásoknál. Az összkom-
fortos lakások lakbére 20
százalékkal emelkedik.
A szükséglakások lak-
bérét változatlanul, 134
forint/hó/négyzetméter
összegben állapították

meg. A lakbértámogatás-
sal érintett lakások bérle-
ti díját nem emelték.
(Rendelet a 20. olda-
lon.) Az önkormányzati
tulajdonú nyugdíjashá-
zakban lévõ lakások lak-
bérének 25 százalékos

emelésérõl 1 tartózko-
dással és 32 jóváhagyó
szavazattal döntöttek. 

A rendszeres és rendkí-
vüli gyermekvédelmi tá-
mogatásban való részesí-
tés feltételei, valamint a
személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alap-
ellátásokról, azok igény-
bevételérõl és az értük fi-

zetendõ térítési díjakról
szóló rendeletet 35, egy-
hangú szavazattal fogad-
ták el. A döntés szerint a
beiskolázási segélyt a tan-
évkezdés megkönnyítése
érdekében az általános is-
kolásoknál 8 ezer forintra,

közép- vagy szakiskolá-
ban tanulók esetében 10
ezer, míg felsõoktatási in-
tézménybe járó diákoknak
13 ezer forintra emelték. A
kérelmek beadási határ-
ideje változatlanul október
31-e. 

A szociális tanulmányi
ösztöndíjakra vonatkozó
rendeletet szintén 35 igen-

nel, egyhangúlag hagyták
jóvá. Ezután az alacsony
jövedelmû családok je-
lesen tanuló, de nem kerü-
leti fenntartású iskolába
járó diákjai is részesülhet-
nek majd tanulmányi ösz-
töndíjban. 

A Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díj ala-
pításáról és adományozá-
sának rendjérõl szóló ren-
deletet 34 egyhangú sza-
vazattal annyiban módosí-
tották, hogy az elismerés-
re bárki tehet ezután ja-
vaslatot. 

Rendelet módosítások

Befellegzett 
a szabadtéri
kocsmáknak

Az üzletek éjszakai
nyitva tartásának rendjére
vonatkozó rendeletet 34
egyhangú szavazattal
hagyták jóvá II. forduló-
ban. Ezzel éjszakai szesz-
tilalmat vezettek be a ke-
rületben. A városrész ve-
zetése azért határozta el
magát a lépésre, mert
megszaporodtak azok a
lakossági panaszok, me-
lyek a lakóházakban lévõ
üzletek mûködésével, az
éjszakai nyitva tartással
függnek össze. A lakók
elsõsorban arra panasz-
kodtak, hogy néhány bolt
valóságos szabadtéri

kocsmaként mûködik. Ez
különösen a lakótelepe-
ken jelent problémát, ahol
nagyon sok ember nyu-
galmát zavarják a hangos-
kodók. Bús Balázs pol-
gármester kezdeménye-
zésére a képviselõ-testület
által elfogadott rendelet
megtiltja az üzletek éjsza-
kai nyitva tartását, kivéve,
ha az üzemeltetõ nyilat-
kozatával vállalja, hogy
22 órától reggel 6-ig sem-
milyen szeszesitalt nem
árusít. Ez nemcsak a kis-
boltokra, hanem a „na-
gyokra”, így a Bécsi úton
épülõ, várhatóan õsszel
nyitó Tesco áruházra is
vonatkozik. (A rendelet
lapunk 20. oldalán ol-
vasható.) 

Módosították az önkor-
mányzat szervezeti és
mûködési szabályzatát, il-
letve a Celer Kft. alapító
okiratát, majd I. forduló-
ban megvitatták a jármû-
vel való várakozás rend-
jének szabályozásáról
szóló rendelet-tervezetet,
valamint várakozási öve-
zet kijelölését a III. kerü-
let közterületein. Az el-
képzeléseket a frakciók
képviselõibõl alakult
munkacsoport egyezteti
az augusztus végi testüle-
ti ülésig.

A lakossági észrevéte-
lek figyelembevételével
32 igen és 1 nem szava-
zattal elfogadták a békás-
megyeri lakótelep keleti
oldalának Kerületi Szabá-
lyozási Tervét. 

Intézményvezetõk
kinevezése

Vezetõi megbízások-
ról, közoktatási intéz-
mények vezetõi álláshe-
lyeinek betöltésérõl ki-
sebb vitát követõen sza-
vaztak a képviselõk, vé-
gül az eredeti elõterjesz-
tést hagyták jóvá. (A
frissen kinevezett in-
tézményvezetõk névso-
rát lapunk 24. oldalán
adjuk közre.)

Ezt követõen az Óbu-

Éjszakai szesztilalom

Emelték a beiskolázási segély összegét

Sárádi Kálmánné dr. jegyzõ, Bús Balázs polgármester és Szepessy Tamás polgármes-
ter-helyettes az ülésen

A Polgári-frakció három képviselõje: Menczer Erzsébet, Bulla György és Csikósné
Mányi Júlia

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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dai Nevelési Tanácsadó
vezetõi álláshelyének
meghirdetését 34 képvi-
selõ egyhangúlag támo-
gatta szavazatával. Az
Óvodai csoportok indítá-
sának engedélyezését a
2008/2009. nevelési év-

re, az oktatási intézmé-
nyek pedagógiai prog-
ramjának és helyi tan-
tervének elfogadását, va-
lamint az oktatási, okta-
tást segítõ intézmények
és mûvészeti iskolák
szervezeti és mûködési
szabályzatát tartalmazó
elõterjesztéseket egyhan-
gúlag támogatta a testü-
let. Hatvanhét óbudai in-

tézmény világítástechni-
kai felújítását vita után
27 igen, 4 nem és 1 tar-
tózkodás mellett fogad-
ták el. A KMOP-
2008.4.5.1 „Szociális
alapellátások és gyer-
mekjóléti alapellátások

infrastrukturális fejlesz-
tése” címû pályázaton
való részvételt, az Óbu-
dai Gondozási Központ
Kiskorona utcai szék-
helyének felújítását, va-
lamint a szükséges ön-
rész mértékét 33-an egy-
hangúlag támogatták. 

Az Óbudai Kulturális
Központ Nonprofit Kft.
alapító okiratát 1 tartóz-

kodás mellett hagyták jó-
vá. A képviselõ-testület
33 igen szavazattal hoz-
zájárult neurológiai
szakrendelés közremû-
ködõi szerzõdéssel törté-
nõ mûködtetéséhez a
Csobánka téri rendelõ-

ben. Az „Oktatási intéz-
mények tulajdonviszo-
nyainak felülvizsgálata a
vagyonkataszterben” cí-
mû elõterjesztés vitát
gerjesztett, azonban a
kérdésrõl nyár végén to-
vább tárgyalnak, mivel
sok a tisztázatlan kérdés
az ügyben. Felvett napi-
rendi pontként hagyták
jóvá egyebek mellett a
II-III. Kerületi Szabály-
sértési Hatóság beszá-
molóját, valamint a tár-
sasházi felújításról szóló
Staccato projektre vonat-
kozó tájékoztatót. 

Szeberényi Csilla

Elõzetes: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete a nyári szünet után - a II.
féléves munkaterv szerint - augusztus 27-én 10
órától tartja soron következõ rendes ülését a Város-
háza tanácskozótermében.

Az SZDSZ képviselõcsoportja: dr. Badacsonyi Szabolcs frakcióvezetõ, Hoffman Iván és
Páll Attila

Testületi ülés

Az MSZDP-frakcióból Szabó Magdolna alpolgármester, dr. Petõ György, Mihalik Zoltán
frakcióvezetõ és Pataki Márton 

• A Nemzeti Civil Alapprogram beszámolóval kap-

csolatos általános tudnivalókról hallhattak a civil

szervezetek képviselõi azon a fórumon, melyet jú-

nius 12-én rendeztek a Hídfõ utcai civil és turiszti-

kai szolgáltató irodában.

• A magyarországi lengyelek napjára ünnepi mi-

sével emlékeztek június 21-én a gellérthegyi

sziklakápolnában június 21-én.

Röviden

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Egynapos sebészet
Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. felhívja
az olvasók figyelmét,
hogy az egynapos se-
bészeti eljárásról érdek-
lõdni lehet telefonon a
388-9180-as telefon-
számon, személyesen
rendelési idõben az
érintett szakrendelé-
sen, illetve az egyna-
pos@obudairende-
lok.hu e-mail-címen.

Pszichológiai
rendelés
Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. tájé-
koztatja a kerület lako-
sait, hogy a neurológiai
osztályon felnõtt pszi-
chológiai rendelést le-
het igénybe venni. Dr.
Agárdiné Malek Zsu-
zsanna klinikai szak-
pszichológus rendelési
ideje: hétfõn, kedden és
szerdán 14-tõl 20, csü-
törtökön és pénteken 8-
tól 14 óráig. (Bejelent-
kezés a 388-9180-as
telefonszám 132-es
vagy 127-es mellékén.)

- Pontosan mi tartozik
a szakterületéhez?

- Psychiatriából elsõ-
sorban a depresszió, a
szorongásos kórképek,
pánik rohamok, fájda-
lom syndromák egy ré-
sze maradt érdeklõdé-
sem körében, valószínû-
leg a neurológiai beteg-
ségekkel való gyakoribb
társulásaik miatt.  

A neurológia területén
az általános neurológián
túl speciális jártasságot
szereztem és országos
vonzatú ambulancián
folytattam praxist a pe-
rifériás idegek, valamint
izmok betegségeivel
kapcsolatban. 

Ennek kiegészítéseként
tanultam meg és végez-
tem idegvezetési sebes-

ség mérési vizsgálatokat
(ENG), és az izomban
koncentrikus tûelektródá-
val  történõ elektromos
izomvizsgálato-
kat (EMG), va-
lamint az érzõ
pályák agyi
centrumokig va-
ló mûködésének
követésére szo-
matosenzoros
kiváltott vizsgá-
latokat (SEP).
Ezen elektrofiziológiai
vizsgálatok vonatkozásá-
ban továbbképzõ oktató
helyként is mûködtünk,
gyakorlati és elméleti vo-
natkozásban. 

Fontos megjegyez-
nem, hogy korábbi mun-
kahelyemen, az OPNI-
ban a neuromuscularis

betegségek mellett par-
kinson és sclerosis mul-
tiplex betegség vonatko-
zásában is centrum vol-
tunk, egészen osztá-
lyunk felszámolásáig.
Kezdetben V., majd II.
kerületi és szentendrei
járásbeli, néhány éve
pedig a III. kerületi be-
tegeket láttuk el, emel-
lett mûködtettük az or-
szágos vonzáskörû fent
említett  ambulanciákat. 

- Említette,
hogy ENG és
EMG vizsgála-
tokat is végez a
júliusban indu-
ló speciális
ambulancián.
Milyen célt
szolgálnak ezek
az eljárások?

- Az ENG az idegveze-
tési sebességmérés egy ob-
jektív, és a diagnózist
nagyban pontosító bõrfel-
színen történõ, nem
invaziv vizsgálat. Ezt elsõ-
sorban például baleseteket
követõen javallott elvégez-
ni, a sérült végtagi, vagy
egyéb ideg károsodásának
és regenerációjának kimu-
tatására. Fontos vizsgálat
olyan lassan kifejlõdõ,
alattomos, perifériás idege-
ket is érintõ betegségek di-
agnózisához, mint például
a diabetes idegbántalom
különbözõ fajtái, vagy az
öröklött idegbetegségek,

illetve a toxikus anyagok,
például alkohol, drog hatá-
sára fellépõ vagy gyulladá-
sos mechanizmusú gyöki
és perifériás idegi bántal-
mak esetében.

Az EMG pedig egy
koncentrikus, elektromos
tûelektródás vizsgálat az
izomban, amikor beszú-
ráskor, nyugalomban és
különbözõ fokú akaratla-
gos izomfeszítés mellett
vizsgáljuk az izom elekt-
romos mûködését. Ez az
eljárás tájékoztatást ad az
izmot ért bántalomról,
amely lehet idegi eredetû,
illetve utalhat az izom sa-
ját betegségére is, például
öröklött izombántalomra
vagy gyulladásos izombe-
tegségre, illetve izomfáj-
dalomra izombetegség
nélkül.

- Mikor áll a rendelõ-
intézetben a III. kerületi
betegek rendelkezésére?

- Általános neurológiai
eredetû problémákkal
minden csütörtökön 14-tõl
20 óráig, illetve az
ENG/EMG speciális am-
bulancián csütörtökönként
7-tõl 13 óráig vagyok elér-
hetõ. E-mailen is kereshet-
nek a perenyi.jozsef@
obudarendelok.hu e-mail
címen.

Pásti Andrea
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

MÉRÉSSEL, SZÛRÉSSEL AZ EGÉSZSÉGÉRT. Vércukorszint- és vérnyomásméréssel, az
egészséges életmódról szóló tanácsadásokkal várták az érdeklõdõket a III. kerületi
Védõnõi Szolgálat munkatársai a Békásmegyeri Közösségi Házban június 1-jén, az ut-
cai kosárlabda-mérkõzések napján

Új ideggyógyász fõorvos a Vörösvári úti rendelõintézetben

Július végétõl ENG és EMG speciális rendelés
Dr. Perényi József személyében új ideggyógyász fõorvos
dolgozik a Vörösvári úti rendelõintézet neurológiai szak-
rendelésén. A szakorvos 1978-ban végezte el az orvosi
egyetemet, 1982-ben psychiatriai, 1986-ban neurológia
szakorvosi, míg 1997-ben neurophysiológiai képesítést
szerzett. 1981-tõl mostanáig az Országos Pszichiátriai
és Neurológiai Intézetben (OPNI) dolgozott, ahol a neu-
romuscularis és általános neurológiai osztályt (C. Neu-
rológia) vezette. 

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete július második felében az alábbi idõpontokban
és helyszíneken szervez nyilvános véradásokat.
Július 21-én 14-tõl 18 óráig: a Szentlélek téren, a
véradó kamionban. * Július 25-én 14-tõl 18 óráig
az Auchan Aquincumnál, a véradó kamionban
(Szentendrei út 115.).
Ha Ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét és úgy érzi, hogy se-
gíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a vér-
adásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- Célunk, hogy elmélyül-
tebb kapcsolattal sikeres-
sé tegyük közös munkán-
kat az idõs emberek gon-
dozásában, testi-lelki és
szociális jólétük megte-
remtésében - mondta
Müller Istvánné, a békás-
megyeri Derûs Alkony
Gondozóházban tartott ju-
niális ünnepségen június
26-án. 

A z esemény fõvéd-
nöke, Bús Balázs

polgármester köszöntöt-
te a ház lakóit és a meg-
hívott vendégeket. Gal-
lóné Nagy Judit, az ön-
kormányzat szociális
szolgáltató fõosztályá-
nak vezetõje „Pénzbeni
és természetbeni juttatá-
sok az idõs ellátásban”
címmel tartott elõadást.
Müller Istvánné, a gon-
dozóház vezetõje a helyi
idõs ellátásban igény-
bevehetõ szociális szol-
gáltatások körét ismer-

tette. A továbbiakban az
egészségügyi ellátásról,
az idõs emberek kapcso-
latrendszerérõl hallhat-
tak tájékoztatót a részt-
vevõk. 

A ház lakóit Lévay
Viktória és Arany Ta-
más, a József Attila
Színház társulatának két
mûvésze zenés mûsorral
szórakoztatta, a tartal-
mas nap végén ünnepi
vacsorát szolgáltak fel a
résztvevõknek. 

Az idõs emberek testi-lelki jólétéért

Juniális a Derûs AlkonybanÓbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata Képviselõ-
testületének javaslatára,
a III. kerületben bejelen-
tett állandó lakcímmel
rendelkezõ, nyugdíjkorha-
tárt elért idõseknek ked-
vezõ feltételekkel üdülési
lehetõséget biztosítanak
Balatonszabadi-Sóstón.

I. turnus: augusztus 18-
tól 24-ig.
II. turnus: augusztus
24-tõl 30-ig.
Elhelyezés 2 ágyas szo-
bákban.
Részvételi díj: 26.000 fo-
rint, azaz huszonhatezer
forint/turnus/fõ, mely tar-
talmazza a teljes ellátást
és a fakultatív programot.
Jelentkezni kizárólag írás-
ban lehet, telefonos elérhe-

tõség, pontos lakcím és tur-
nus megjelölésével az Óbu-
dai Gondozási Központnál,
a titkárságon (1036 Bp.,
Kiskorona utca 3.), vagy a
jelentkezõ lakcíméhez leg-
közelebb esõ Gondozási
Központ vezetõjénél. 
(Bõvebb információ a
250-1552-es vagy a
453-0118-as telefonszá-
mon kérhetõ.)
I. sz. Gondozási Köz-
pont: 1033 Bp., Harrer
Pál utca 4. * II. sz. Gon-
dozási Központ: 1037
Bp., Harang utca 1. * III.
sz. Gondozási Központ:
1038 Bp., Víziorgona ut-
ca 12. * IV. sz. Gondo-
zási Központ: 1039 Bp.,
Hatvany Lajos utca 1. 
Jelentkezési határidõ:
július 25-éig.

Üdülési támogatás nyugdíjasoknak

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató
Kht. tájékoztatja tisztelt betegeit, hogy a Vörösvári
úti rendelõintézetünkben bõvítettük a telefonos illet-
ve a személyes idõpontkérés idõtartamát.
Telefonon a 388-8384-es és a 388-7760-as szá-
mon hétfõtõl péntekig 7.30-tól 15 óráig jegyeztethe-
tik elõ magukat rendeléseinkre, illetve személyesen
hétköznapokon 6.45-tõl 20 óráig kereshetik fel be-
tegfelvételi részlegünket elõjegyzés ügyében.

A kht. vezetõsége 

Bõvült az elõjegyzés a Vörösvári úti
járóbeteg-szakrendelõben

Az Óbudai Egészségcent-
rumban nyitotta meg kapuit
az ország elsõ szülészeti-nõ-
gyógyászati prevenciós köz-
pontja, a G1 Intézet június
26-án. Az intézményben a
legkorszerûbb mûszerekkel,
a legmodernebb diagnoszti-
kai eljárásokkal végzik a
vizsgálatokat a nõi betegsé-
gek megelõzése, illetve a si-
keres gyógyulás érdekében. 

Az intézet a Szülésze-
ti-Nõgyógyászati

Prevenciós Tudományos
Társaság szakmai fel-
ügyelete alatt mûködik. A
megnyitón elhangzott: a
központban komplexen
foglalkoznak többek kö-
zött az egészségmegõr-
zéssel, a különbözõ nõi
betegségek megelõzésé-
vel, szûrõvizsgálatokkal, a

már kialakult megbetege-
dések kezelésével, a vá-
randósság végigkísérésé-
vel, illetve tanácsadással.
A centrumban lehetõség
van a szexuális úton terje-
dõ betegségek, különös
tekintettel a HPV (humán
papillomavírus) okozta el-
változások megelõzésére,
így védõoltás beadására
is. Krajcsovics Péter, a G1
Intézet vezetõje elmondta:
a központ a legmoder-
nebb diagnosztikai háttér-
rel rendelkezik, a mûköd-
tetést pályázati pénzekbõl,
OEP- finanszírozásból és
a betegek hozzájárulásá-
ból oldják meg. Hosszú
távú terveik között sze-
repel az intézet hálózat-
szerû mûködtetése, a fõ-
városban további 3-4,
valamint az ország na-

gyobb városaiban is sze-
retnének az óbudaihoz
hasonló központot létre-
hozni. 

(A G1 intézet címe: Lajos
utca 74-76. Tájékoztatás a
06-40-200-748-as kékszá-
mon. Avizsgálatokra a 437-
0297-es telefonszámon le-
het bejelentkezni. Web:
www.babawiz io .hu;
www.hpvinfo.hu; e-mail:
g1intezet@sznptt.hu) 

Sári Évi modell, televíziós mûsorvezetõ, mint a HPV el-
len Oltottak Klubja egyik alapító tagja a G1 Intézet meg-
nyitóján kapta a vakcina következõ adagját

Az ország elsõ nõgyógyászati prevenciós központja nyílt Óbudán

Az óbudai San Marco
Szabadegyetemen nyá-
ri szünetet tartanak, a
legközelebbi program
októberben lesz. (A ko-
rábbi elõadások elérhe-
tõk a www.cseppek.hu
weboldalon.)

Októbertõl San Marco
Szabadegyetem
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Beruházás – Közlekedés

M int ismeretes, a
BKV és a Fõváro-

si Csatornázási Mûvek
Rt. által használt óbudai
terület az Express Diák-
utazási Irodától került
az Estivo Kft.-hez, mely
a közelmúltban egy off-
shore cég irányítása alá
került. Az Estivo 1996-

ig visszamenõleg köve-
teli a bérleti díjat a két
társaságtól. 

A Fõvárosi Közgyûlés
úgy döntött, peres meg-
oldás helyett inkább el-
fogadja, hogy a Bogdáni
úti ingatlanért odaadja a
Tétényi úti piacot és két
Ráday utcai telket. 

Az ellenzék erõtelje-
sen kifogásolta, hogy a
fõváros nem mérte fel
pályázaton a piaci érté-
küket. A Fidesz a hatá-
rozat elnapolását kérte,
a koalíció azonban is-
mét az MDF támogatá-
sával megszavazta a ké-
tes ingatlancserét. 

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere korábban már
jelezte, hogy a szóban
forgó ingatlan övezeti
besorolása közforgalmú
út, így azon semmiféle
ingatlanfejlesztés nem
képzelhetõ el. 

Kétes ingatlancsere?

Marad a Bogdáni úti buszvégállomás

Hírösszefoglaló: a Fõvárosi Közgyûlés a korábban is-
mertté vált tulajdonjogi vitára tett pontot június 26-án
hozott döntésével, a Bogdáni úti ingatlancsere jóváha-
gyásával. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának veze-
tése nem vizsgálva a csere jogszerûségét és a Fõvárosi
Önkormányzat ügyletbeli felelõsségét, üdvözli, hogy
szakmai szempontok és a kerületi lakosság érdekeinek
megfelelõen megmarad a buszpályaudvar.

A tanítási szünet kezdeté-
tõl kisebb-nagyobb válto-
zásokat vezetett be a BKV,
csaknem minden tömeg-
közlekedési vonalon. 

A nyári menetrendet
korábban csak az

úgynevezett iskolai já-
ratokhoz igazították,
most elõször a szabad-
ságok idõszakához
„szabták”, mivel ilyen-
kor jelentõsen csökken
az utasok száma. Fõ-
ként reggel és kora dél-
után a szokásosnál vala-
mivel kevesebb jármû-
vet indítanak. Egyes
vonalakon ugyanakkor
sûrítik a járatokat, elsõ-
sorban hétvégén és a
kedvelt idegenforgalmi
és kiránduló célpontok,
valamint a strandok,
fürdõk irányába. 

Sûrûbben járnak pél-
dául a 26-os buszok a
Margitszigetre és a
H É V- s z e r e l v é n y e k
Szentendre és Ráckeve
irányába is. A Nagykör-
úton ugyanakkor au-
gusztus 20-ig 38 helyett
32 légkondicionált Com-
bino közlekedik. (A szin-
te minden vonalat érintõ
változás miatt a társaság
a nyáron érvényes rész-
letes menetrendet közzé-
teszi a www.bkv.hu hon-
lapon és a megállókban
kihelyezett táblákon.)

Reggel és délután ritkulnak a járatok

Nyári üzem a BKV-nál

LEZÁRTÁK A JÁRDÁKAT AZ ÚJPESTI HÍDON. Gyalogosan és biciklivel sem lehet közlekedni az északi összekötõ vas-
úti hídon, mert az átépítési munkálatok miatt lezárták a járdákat

A z óbudai székhelyû
Budapesti Mûszaki

Fõiskola csodálatosan
restaurált, ma is mûködõ
Ford T-modelljében a ve-
terán jármûvek szerelme-
sei a budapesti Vasúttör-
téneti Parkban gyönyör-
ködhettek. Az Oldtimer

Expo klubsátrának láto-
gatói tablókon ismerhet-
ték meg a Galamb József
által tervezett Ford T-mo-
dellek történetét, melyek
elsõ darabjai 100 évvel
ezelõtt gördültek ki a
Ford Mûvek üzemcsar-
nokának kapuján. 

Ford modell az Oldtimer Expon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Hírösszefoglaló: Bús Balázs
polgármester javaslata a
szakemberek szerint meg-
oldható, hogy arra a körül-
belül három hetes idõszak-
ra, amíg a Sziget Fesztivál
elõkészületei, maga a ren-
dezvény, illetve az építmé-
nyek lebontása tart, a
Szépvölgyi útnál lévõ HÉV-
átjárón keresztül le lehes-
sen hajtani a budai alsó
rakpartra, és onnan is meg
lehessen közelíteni a zenei
fesztivál helyszínét. 

A lehetséges közleke-
dési megoldásokat

feltáró június 23-ai
egyeztetésre azért volt
szükség a fõváros, Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata és a Sziget
Fesztivál szervezõi kö-
zött, mert augusztus 1-
jétõl a budai Duna-parti
fõgyûjtõcsatorna építése,
illetve a vele párhuza-
mosan zajló gázvezeték-
felújítások miatt a budai
alsó rakparton nem lehet
majd közlekedni a Mar-
git hídtól a Mozaik utcá-
ig. A munkálatok azon-
ban nem az említett út-

szakasz teljes hosszában
tartanak majd, csak a
Margit híd és a Zsig-
mond tér között. A rak-
part ettõl északra esõ
szakasza csak azért nem
lesz járható, mert nincs
több le- illetve felhajtási
lehetõség az autósoknak.

Annak érdekében,
hogy a Szépvölgyi út vé-
génél található, lámpás
irányítással mûködõ
vasúti átjárót még biz-
tonságosabban lehessen

majd használni, a ren-
dezvény szervezõi 24
órás rendõri irányítást is
szeretnének biztosítani
az átkelõnél. A forga-
lomtechnikával foglal-
kozó szakemberek még
dolgoznak a szükséges
közlekedési átalakítások
részletein, elõzetes jel-
zésük szerint azonban
számítani kell arra, hogy
az átjáró megnyitása
csak korlátozott mérték-
ben könnyíti majd meg a

Hajógyári-szigetre ju-
tást. Ennek oka, hogy a
HÉV-forgalom gyakori-
sága, továbbá az ideigle-
nesen, szeptember 21-
ig erre a vasútvonalra te-
relt esztergomi vonatok
közlekedése miatt vi-
szonylag csekély a szó-
ban forgó vasúti átjáró
áteresztõképessége. Így
ez a megoldás elsõsor-
ban a fesztivál logiszti-
kai kiszolgálását köny-
nyítheti meg, a Szigetre

látogató vendégeknek
továbbra is érdemes lesz
inkább a tömegközleke-
dési eszközöket igénybe
venniük.

* * *
A budai Duna-parti fõ-

gyûjtõcsatorna építése a
Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei
beruházásában zajlik. A
teljes projekt Európai
Unió által elismert költsé-
ge mintegy 428,7 millió
euró, amelynek 65 száza-
lékát az unió finanszíroz-
za a Kohéziós Alapból,
20 százalékát a magyar
állam, 15 százalékát pe-
dig a fõváros állja. 

A fõgyûjtõcsatorna a
fõváros budai oldalán ke-
letkezõ szennyvízmeny-
nyiség java részét szállítja
majd a jövõben a most
épülõ Budapesti Közpon-
ti Szennyvíztisztító Telep-
re. A majd 7 kilométer
hosszúságú csatornát jövõ
év nyarára kell megépíte-
ni, ekkor indítják a teljes
projekt együttes próba-
üzemét. 

(A teljes beruházás-
ról, illetve a fõgyûjtõ-
csatorna építésének
részleteirõl az ÉlõDuna
projekt saját website-
ján, a www.eloduna.hu
oldalon olvashat.)

A Sziget Fesztivál alatt járható lesz a budai alsó
rakpart a Szépvölgyi út és a Mozaik utca között

A kerületben számos útszakaszon javítják a burkolatot, így az Árpád úton is

Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapc-
solatos gondjaikkal hívják az Impress Lapkiadót a
267-0525-ös, és a 267-0524-es telefonszámon. E-
mail címünk: impress.kft@freemail.hu.

Ha nem kapja a lapot!
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Beruházás

Óbuda szívében, a Flórián
téren adta át  a Flórián
Udvar II. ütemét a Buda-
pesti Ingatlan Hasznosítá-
si és Fejlesztési Nyrt. (BIF)
június 25-én. Az „A” kate-
góriás irodaházban 10
ezer négyzetméternyi te-
rületet kínálnak a leendõ
bérlõknek, a felszíni par-
kolóházban pedig 240 fé-
rõhely szolgálja az itt dol-
gozók és a környékre ér-
kezõk kényelmét.

A Flórián Udvar iro-
da és parkolóház-

ban (az egykori Magyar
Királyi Dohánygyár
épülete, illetve a hozzá
kapcsolódó Kórház, Pol-
gár és Tavasz utca által
határolt épületegyüttes)
a XIX. századi építésze-
ti stílusjegyek megõrzé-
sével, valamint a XXI.
századi modern techno-
lógiák alkalmazásával a
fejlesztõ kivételes mun-
kakörnyezetet teremtett

a jövõbeli bérlõknek. Az
átlagon felüli belmagas-
ság, a karcsú, öntöttvas
tartóoszlopok és boltíves
födémszerkezetek kü-
lönleges hangulatot ad-
nak az irodaháznak.
Csakúgy, mint a régé-
szeti feltárások során
elõkerült római kori ro-
mok, melyek az egyik

fõbejáratnál, üvegpadló
alatt láthatók.

Az igény szerint kiala-
kítható, természetes fény-
nyel megvilágított iroda-
helyiségekben nyitható
ablakok, kártyás beléptetõ
rendszer szolgálja a bér-
lõk kényelmét. A szolgál-
tatásokhoz tartozik a ker-
ti, teraszos belsõ étterem

és kávézó. A Flórián Ud-
varban közel 2000 négy-
zetméteres parkosított
belsõ teret is kialakítottak.

Az átadás alkalmából
tartott sajtótájékoztatón
Tóth Csaba, a BIF Cso-
port vezérigazgatója el-
mondta: Észak-Buda leg-
fontosabb közlekedési
csomópontjában a magas

színvonalon megújult
épületegyüttes fontos sze-
repet tölt be Óbuda törté-
nelmi városközpontjának
modern izác ió jában .
Emellett a régészeti feltá-
rások eredményeként a
Magyar Régészeti és Mû-
vészettörténeti Társulat
kitüntetését is elnyerte. A
gazdag leletanyag megõr-
zése érdekében döntöttek
úgy, hogy mélygarázs he-
lyett felszíni parkolóházat
építenek. A 240 parkoló-
hely nemcsak a bérlõk,
hanem a környékre gép-
kocsival érkezõk pakolási
igényét is kiszolgálja. 

240 új parkolóhely * Római kori romok üvegpadló alatt

Átadták a Flórián Udvart

A Flórián Udvar egykori
épülete 1892 és 1948 kö-
zött a Magyar Királyi Do-
hánygyár tulajdonában
állt. A dohánygyár 512
dolgozójával az óbudai
iparvidék élvonalába tar-
tozott. A II. világháború
után az épületet a Vörös
Szikra Gyár (1948-1957),
majd a Budapesti Rádió-
technikai Gyár (BRG,
1957-1989) vette át.

Történelmi múlt

Golden Grape Residence
néven irodák és ötemele-
tes házakban több mint
60 lakás épülne az óbu-
dai remíz helyén. Az épít-
kezést megelõzõen, ta-
valy õsszel indultak a ré-
gészeti feltárások. Annyi
jelentõs ókori lelet került
elõ, hogy át kell tervezni
az egész beruházást,
amelyet aligha fejeznek
be az eredeti, idén nyári
határidõre. 

A tervezett 2008
nyári határidõre

úgy tûnik nem készül el
Golden Grape Residen-
ce. A beruházó Immo-
ferno Kft. elgondolásai
szerint a Vörösvári út
és a Hunor utca mentén,
a telek utcafrontjain
irodák épülnének, és
több mint hatvan lakást
alakítanának ki az in-
gatlan védettebb része-

in, ötemeletes tömbök-
ben. A komplexumot
uszoda, fitness-terem,
szauna, kávézó, kivilá-
gított játszótér, kamerás
megfigyelõ-rendszer és
lakás távfelügyelet egé-
szítené ki. 

Az ingatlanon eredeti-
leg az egykori óbudai
villamosremíz állt, ame-
lyet 101 évvel ezelõtt,
1907 januárjában építet-
tek. A BKV elõdje, a
Budapesti Közúti Vas-
pálya Társaság ugyanis
akkoriban vásárolt 500
villamost, az addig
meglévõ remízekbe pe-
dig azok nem fértek be.
Az épületet 1933-ban
úgy alakították át, hogy
trolibuszokat is tudjon
fogadni, Budapest elsõ
trolibuszvonala ugyanis
a Vörösvári út és az
Óbudai Temetõ között
közlekedett.

Az óbudai remíz nem
érhette meg a százéves
kort, 1996. március 31-
én bezárták, a kiürített
épületet pedig a BKV el-
adta. A késõbbiekben

raktárhelyiségként és au-
tóparkolóként üzemelt,
majd bontani kezdték, a
telekre ugyanis addigra
már a Golden Grape
Residence-t szánták.

Az építkezést megelõ-
zõ régészeti munkálatok
2007 õszén indultak, és
jelentõs ókori emlékeket
sikerült feltárni. Annyi
lelet került elõ a föld
alól, hogy az egész be-
ruházást át kell tervezni.
Ez jelenleg folyamatban
van, csakúgy, mint a ré-
gészeti feltárások. 

Irodák és lakások épülnek

Ókori emlékek a remíz helyén

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A parlamenti ciklus félidejé-
hez érve felkerestük dr.
Orosz Sándort, Óbuda MSZP-
s országgyûlési képviselõ-
jét. Kérdéseink elsõsorban
arra irányultak: milyen
ügyekben képviseli a válasz-
tópolgárokat, ezekben mi-
lyen eredményeket ért el?

- Minek köszönhetõ,
hogy több cikluson át kép-
viselheti az Óbudán élõket
a parlamentben? 

- Tényszerûen ennek
egyetlen oka van, mégpe-
dig az, hogy az eddigi öt
szabad parlamenti válasz-
tásból négyszer engem
tisztelt meg bizalmával az
óbudai polgárok többsége.
Lassan már tizenhat év
távlatából, bizonyára ki-
alakult valamilyen ismere-
tük személyemet illetõen.
Az sem elhanyagolható,
hogy van kialakult képük
arról a politikai pártról,
melynek színeiben indul-
tam. E két tényezõ iránti
bizalom együttesének tu-
dom be a választási gyõ-
zelmeket.

- Melyek a leggyakoribb
kérdések, melyben segítsé-
gét kérik a lakosok?

- Mostanság, összhang-
ban a magyarországi poli-
tikai kultúrával, ritkábbak-
ká váltak a fogadóórákon
az egyéni kérelmek illetve
sérelmek. Gyakoribbak
lettek azonban közügyeket
érintõ témák, igény alakult
ki a politikai vélemény-
cserére. Személyes ügyek-
ben az önkormányzat ille-
tékes ügyosztályainak
munkatársai segítenek el-
igazodni a már jól meg-
szokott gyakorlat szerint,
bizonyos esetekben pedig
a képviselõ-testület hatá-
roz, hatáskörtõl függõen.
Való igaz, még mindig ke-
vés ember van tisztában a
valós jogi kompetenciák-
kal.

- Melyek azok a hangsú-
lyos témák, melyekben vé-
leményét kérik a város-
részben élõk?

- Óbudán ugyanazok a
kérdések foglalkoztatják

az embereket, mint bárhol
másutt az országban. Jel-
lemzõen mindig az aktua-
litások. Amikor az „õszödi
beszéd” körüli viharok
voltak, akkor ez volt a
megvitatandó, máskor az
egészségbiztosítást érintõ
kérdések tisztázásában
kérték a segítségemet.

- Adott ügyekben, mi-
lyen döntésekre sikerült
nyomást gyakorolnia, köz-
vetve vagy közvetlenül
eredményeket elérnie?

- Választási kampá-
nyomban is elmondtam,
hogy Magyarországon
munka- és hatalommeg-
osztás van. Akkor mûkö-
dik a rendszer, ha ki-ki a
maga dolgát vég-
zi. Nekem nem
az a feladatom,
hogy ilyen-olyan
mégoly fontos
egyéni ügyekben
intézkedjek. Ré-
szem az egészbõl
az, hogy az or-
szággyûlési kép-
viselõ feladatkörébe tarto-
zó feladatokat ellássam.
Tehát csak ezzel összefüg-
gésben tudok válaszolni. 

Az elmúlt idõszakot
eredményesnek tartom eb-
bõl a szempontból. Talán
ismert, hogy a környezet-
védelmi bizottság alelnöke
vagyok. Ebben a ciklus-
ban a „zöld alkotmányo-
zás” irányába nagyot lép-
tünk. Elfogadtattuk a jövõ
nemzedéke országgyûlési
biztosa beiktatásáról szóló
törvényt. Sokak szerint
komoly szerepem volt ab-
ban, hogy sikerült megvá-
lasztani az új ombuds-
mant. Határoztunk a fenn-
tartható fejlõdés nemzeti
tanácsáról is. Ez a tudomá-
nyos, érdekképviseleti és
civil politikai fórum jelen-
tõs mértékben környezet-
tudatosabb irányba befo-
lyásolja majd az állami
döntéseket. Elnézést ké-
rek, amennyiben ez kevés-
sé közérthetõ, de ha a már
szinte mindennapossá vált
meteorológiai katasztró-
fák és a globális klímavál-

tozás kerül szóba, minden-
ki számára világossá válik,
miért oly fontos kisebb-
nagyobb lépéseket tenni a
jó irányú változásokért. Ez
nem könnyû feladat, hi-
szen nehéz nyomást gya-
korolni a társadalom, a
gazdaság egyes szereplõi-
re. Megalkottuk az úgyne-
vezett éghajlat-változási
stratégiát is. Minden elem-
zõ szerint a rendszerválto-
zást követõ egyik legszín-
vonalasabb politikai, jogi
dokumentum született. 

A témakörök az esetek
többségében nemcsak
óbudai, de még csak nem
is egyszerûen országos vo-
natkozásúak, gyakorta ha-

tárokon átívelõ
kérdéseket érin-
tenek. Ez nem
kis felelõsséggel
jár. És ha már a
felelõsségnél
tartunk, a pozití-
vumok mellett el
kell mondanom,
súlyosan csalód-

tam az energiapolitikát
érintõ parlamenti döntés-
kor. A környezetvédelmi
stratégia szellemében álta-
lam benyújtott, az energia-
politikát módosító indítvá-
nyaimat, elegánsan szólva,
figyelmen kívül hagyta a
Tisztelt Ház. Ennek követ-
keztében a két stratégia
nem mindenben illeszke-
dik egymáshoz. A felelõs
politizálásnak túl kellene
látnia a gazdasági, vagy
éppen a napi érdekeken. 

- Visszatérve a helyi kér-
désekre. Bús Balázs pol-
gármester levélben kérte
fel önt a Szent Margit Kór-
ház megmentése érdeké-
ben. Tett-e lépéseket az
egészségügyi intézmény
megmaradásáért?

- Léptékét tekintve pon-
tosan ugyanaz a helyzet,
mint azt az elõzõekben el-
mondtam. Nekem van a
legkevesebb ráhatásom,
hogy például a Margit
Kórház önállóan mûköd-
jön-e vagy sem. Ennek el-
lenére tettem néhány lé-
pést. Nemcsak Bús Balázs

polgármester kért fel úgy-
mond lobbizásra az ügy
érdekében, hanem más
kerületek polgármesterei
is megtették ugyanezt az
adott városrészben meg-
választott országgyûlési
képviselõikkel. Itt megint
vissza kell hogy térjek a
felelõsség kérdésére, mi-
vel intézkedni mindenki
csak saját hatáskörében
tud. Egyébként Donáth
László képviselõtársam-
mal megvitattuk a kérdést,
amikor még úgy tûnt,
hogy a Margit Kórház
csupán egy racionalizálási
folyamaton megy keresz-
tül, de megmaradhat. Ak-
kor úgy véltük, elfogadha-
tó lesz, hogy egy Észak-
budai nagyobb, korsze-
rûbb kórház részeként
mûködhet tovább az
egészségügyi intézmény.
A szakmai szempontok
meggyõzõek voltak, nem
láttam, hogy más vonat-
kozásai lennének az át-
szervezésnek. 

- Most, hogy a pénz-
tártörvényként elhíre-
sült tb-reform elképzelé-
seket visszavonták, ho-
gyan vélekedik utólag a
kérdésrõl?

- Ha valaki figyelte ed-
digi tevékenységemet,
tudhat arról, hogy az elsõ,
decemberi elfogadáskor
javasoltam a végszavazás
elhalasztását. Úgy gon-
doltam, az addig jóváha-
gyott szövegrõl kérdez-
zük meg az embereket, a
szakma véleményét, és
csak a módosítások figye-
lembevételével hozzunk
végsõ döntést. Gyakorla-
tilag Szili Katalin házel-
nökkel ketten maradtunk,
akik egy véleményen vol-
tunk. Ekkor történtek ki-
sebb változtatások, majd
Sólyom László köztársa-
sági elnök az egészség-
ügyi törvény újragondolá-
sára kérte a kormányt. Ez
megtörtént, majd megal-
kottuk a törvényt. Akkor
már nem gondoltam arra,
hogy errõl külön eljárást
kellene folytatni. Különö-

sen, hogy a politikai el-
lenfeleim által szervezett
két fórum egyikén részt
vettem, és rá kellett éb-
rednem: a törvényjavaslat
és az általuk híresztelt el-
gondolások köszönõ vi-
szonyban sincsenek egy-
mással. A kiinduló érték-
rendek azonosak voltak,
emellett a betegek szem-
pontjait tartotta szem elõtt
az utólag hatályon kívül
helyezett törvény. 

- A következõ két évben
milyen fõbb feladatok
várnak önre?

- Az ember ezer szállal
kötõdik régi önmagához.
A választási kampányom-
ban a Megyeri híd meg-
valósításának szükséges-
ségét hangsúlyoztam.
Természetesen nem egye-
dül vettem részt a cél el-
érésében, de nyilván nyo-
mott a latban a környezet-
védelmi bizottságban
végzett tevékenységem,
mely a beruházás megva-
lósítását sürgette. Aszálak
azonban még elvarratla-
nok. Minden szakmai fó-
rumon szóvá teszem az
M0-ás körgyûrû nyomvo-
nala mihamarabbi folyta-
tását, hiszen a növekvõ
forgalom nagy környezeti
terhet ró majd a kerületre.
Emellett köztudott, szív-
ügyem az állatvédelem és
a parlagfûirtás is. Ez utób-
bi kapcsán sok minden
történt, az öt évvel ezelõt-
ti állapothoz képest jelen-
tõsen javult a helyet. 

- Tervezi, hogy 2010-
ben ismét indul az ország-
gyûlési választásokon?

- Kicsit idõ elõtti a kér-
dés, de a visszajelzések
alapján reálisnak tûnik,
hogy újra induljak. Keve-
sen hiszik el, de aki iga-
zán komolyan veszi, an-
nak kemény, idegõrlõ
munka az országgyûlési
képviselet. Ha idõközben
nem fáradok bele, jelenle-
gi álláspontom szerint is-
mét indulok az ország-
gyûlési képviselõ-válasz-
tásokon. 

Klug Miklós

Beszélgetés félidõben dr. Orosz Sándor országgyûlési képviselõvel

„Nem az a feladatom, hogy egyéni ügyekben intézkedjek”
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

- Feladatuk elsõsor-
ban a baleset és bûn-
megelõzés, az emberek,
értékek védelme lesz -

hangsúlyozta Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere.
Mindez azért vált külö-
nösen indokolttá, mert
délutánonként és hétvé-
gente több ezer ember
fordul meg a népszerû
partszakaszon. 

Berényi Attila, a III.
kerületi Közterület-fel-
ügyelet igazgatója a fel-
tett kérdésekre válaszol-
va elmondta: a felügye-
lõk a forgalmasabb na-
pokon és napszakokban

járõröznek, az igények-
nek megfelelõen. Egyik
feladatuk a behajtások
jogosságának ellenõrzé-
se lesz, mivel egyebek
mellett ez okozza a leg-
több konfliktust a parti
úton. 

A polgármester hozzá-
tette: a múlt évtõl a kör-
nyéken élõknek a helyi
önkormányzat, míg az
üzletek, vendéglátóhe-
lyek tulajdonosainak a
Fõvárosi Önkormányzat
adja ki a behajtási enge-
délyeket. Sajnálatos tény
azonban, hogy a fõváros
a bevételekbõl egy fillért
sem fordít a bicikliút és
a járda karbantartására,
fejlesztésére, a szemét-
szállítás kérdésének
megoldására. Ez mind a
helyi önkormányzat
költségvetését terheli. 

Sz. Cs.

Lapzártakor érkezett: óbudai
iskolások utaztak azon a bu-
szon, mely kigyulladt július
8-án reggel Romániában. A
Csíkszereda mellett történt
balesetnek nincs áldozata,
az utasokat kimenekítették a
késõbb teljesen kiégett jár-
mûbõl.

Agyerekek a Székely-
udvarhely melletti

Szentegyházára mentek ki-
rándulni. Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
évek óta utaztat kölcsönös-
ségi alapon kerületi tanuló-
kat a testvérvárosi kapcso-
latok adta lehetõségeknek
köszönhetõen Romániába
és Lengyelországba. - Ed-

dig semmiféle probléma
nem volt az utak során -
mondta Bús Balázs polgár-
mester. Hangsúlyozta, a
buszt a vendéglátó fél biz-
tosította, a gyerekek jól
vannak, a helyszínre kül-
dött másik jármûvel zavar-
talanul utazhattak tovább a
diákok és az õket kísérõ
pedagógusok. 

Csíkszeredából kifele
tartva füst tört ki a motor-
házból. A sofõr azonnal
megállt és mindenkit lepa-
rancsolt a jármûrõl. 

A helyszínre érkezõ tûz-
oltók eloltották a lángokat,
a jármû azonban teljesen
kiégett. A balesetet vélhe-
tõen rövidzárlat okozta.

A Római-part közbiztonsága fokozott védelméért

Óbudai közterület-felügyelõk két keréken

Kezdetben két kerékpáros közterület-felügyelõ járja a
nagyjából 4 kilométer hosszú partszakaszt. A III. kerü-
leti Rendõrkapitányság további két biciklis járõrrel kí-
vánja erõsíteni, segíteni a felügyelõk munkáját az ed-
digi, szúrópróbaszerû ellenõrzések mellett. A közterü-
let-felügyelõk a rendõrökhöz hasonlóan a közbiztonság
fokozott védelméért lesznek jelen a Római-parton. A
kétkerekû járgányokkal sokkal könnyebben tudnak
majd mozogni, helyet változtatni, különösen a forgal-
masabb napokon. 

Járõrautót vásárolt az önkormányzat a III. kerületi Rendõrkapitányság számára azzal a
céllal, hogy a Tímár utcai diszpécserközpontban, a közterületeket pásztázó kamerák
képét monitorokon követõ rendõrök a lehetõ leggyorsabban intézkedhessenek. Azaz,
minél hamarabb a helyszínre küldhessék kollégáikat a bûnmegelõzés érdekében. Az új
járõrautót Bús Balázs polgármester adta át Ferró Attila alezredesnek, kapitányságve-
zetõ-helyettesnek a hónap elején

Gyorsabban a helyszínre

Hatan lelték halálukat június utolsó hétvégéjén a
hazai folyókban, és további két, korábban eltûnt
személy holttestét találták meg vizeinkben.
A szomorú krónikához tartozik az a június 27-ei
eset is, amikor egy 34 éves budapesti férfi holttes-
tét emelték ki a Békásmegyer határában lévõ
Omszki-tóból a tûzoltóság búvárai. A rendõrséget a
szerencsétlenül járt ember ismerõse értesítette ar-
ról, hogy barátja a tóhoz indult, és azóta nem tudja
elérni telefonon. A parton a férfi több személyes tár-
gyát megtalálták.

Halál az Omszki-tóban

Nem történt sérülés

Kiégett az óbudai 
iskolásokat szállító busz

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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2008/14. szám14
Rendelet

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének 13/2008. (IV. 7.) ren-
delete* az önkormányzat közigazgatási terü-
letén hirdetõ-berendezések, hirdetések és
reklámok elhelyezésének rendjérõl

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében biz-
tosított jogkörében eljárva, a fõvárosi közterü-
letek használatáról és a közterületek rendjérõl
szóló
59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. rendelet 2. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a kö-
vetkezõ rendeletet alkotja.

A rendelet célja
1.§.

A rendelet célja Budapest III. kerületében az
építészeti, természeti értékek, idegenforgalmi
nevezetességek védelme, valamint a reklám-
hordozók és hirdetõ-berendezések vonatkozá-
sában egységes és rendezett állapot kialakítása
és ennek fenntartása.

A rendelet hatálya
2.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest III.
kerület közigazgatási területére, kivéve a Buda-
pest Fõváros Önkormányzatának tulajdonában
álló közterületekre.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden
természetes személyre, jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre,
aki/amely a kerület közigazgatási területén hir-
detõ-berendezést vagy reklámhordozásra alkal-
mas más eszközt helyez el vagy kíván elhelyez-
ni.

Értelmezõ rendelkezések
3.§.

E rendelet alkalmazásában
1. Hirdetõ-berendezés
a.) Cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, ven-
déglátás célját szolgáló helyiség, helyiség
együttes nevét és az ott folytatott tevékenységet
a bejáratnál feltüntetõ tábla.
b.) Cégér: valamely mesterség jelvényeként
használt, rendszerint mûhely, üzlet bejárata fö-
lé kifüggesztett tárgy vagy címerszerû ábra. Cé-
gérnek minõsül az üzlethelyiségnél nem a fal-
síkra kihelyezett tábla is, amely csak ugyanazo-
kat az információkat tartalmazza, amely cég-
táblán kerülhet elhelyezésre. Cégérnek minõsül
a kerítés síkjára merõlegesen kihelyezett, a cé-
gér leírásának megfelelõ tábla. Nem minõsül
cégérnek az olyan hirdetõ berendezés, amely
nem közvetlenül az üzlet jellegével, hanem az
ott árusított termékkel kapcsolatos. 
c.) Cégérszerû reklámtábla: a fal felületére me-
rõlegesen kifüggesztett árureklám. Cégszerû
reklámnak minõsül a cégér abban az esetben is,
amennyiben az ott található kereskedelmi egy-
ség az adott árut nevében szerepelteti. 
d.) Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét,
esetleg egyéb adatait feltüntetõ tábla (névtábla).
e.) Hirdetõoszlop: plakátok, hirdetmények cél-
jára szolgáló, kör alaprajzú építmény.

f.) Reklámtábla:
f.a) hirdetõtábla: hirdetmények, közlemények,
közlemények elhelyezésére szolgáló, közterü-
letrõl látható építmény vagy hirdetõvitrin.
f.b) egyedi címfestett tábla: olyan rögzített,
egyedi méretû, állandó tartalmú hirdetõ beren-
dezés, amely a gazdasági, kereskedelmi, szol-
gáltatói tevékenységet végzõk tevékenységérõl,
telephelyérõl, megközelíthetõségérõl ad infor-
mációt.
f.c) citylight: változó tartalmú hirdetések elhe-
lyezésére alkalmas egy vagy két oldalú világító
hirdetõ berendezés. 
f.d) óriásplakát: változó tartalmú, általában ke-
reskedelmi célú hirdetések elhelyezésére alkal-
mas, 12 m2 vagy annál nagyobb felületû rek-
lámberendezés.
f.e) megállító tábla: valamely üzlet, vállalkozás
tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül az
üzlet, vállalkozás elõtt elhelyezett ideiglenes
hirdetõeszköz.
f.f) totemoszlop: általában autószalonok, ben-
zinkutak, bevásárlóközpontok bejáratánál elhe-
lyezett oszlopok, amelyek magassága a 3 mé-
tert meghaladja.
g.) Útbaigazító táblarendszer: az ÚT 2-1.140
útügyi mûszaki elõírásnak megfelelõ, elsõsor-
ban közérdekû és idegenforgalmi célok elérését
segítõ egységes felépítésû eszközrendszer.
h.) Villanyoszlop reklám: állandó tartalmú, vil-
lanyoszlopokra karosan rögzített hirdetõesz-
köz.
i.) Fényreklám: rendszerint az épületek tetején
vagy homlokzatán elhelyezett, saját fényforrás-
sal rendelkezõ, világító felületû vagy 500 lux-
nál erõsebben megvilágított, reklám célokat
szolgáló felirat, ábra. 
j.) Transzparens: építményen kifeszített vagy
építmények között átfeszített textil vagy textil
jellegû egyéb anyagból készült reklámhordozó.
k.) Falfestés, reklámgrafika, reklámmozaik: a
reklámozás céljait is szolgáló, bármely építési
technológiával készített alapfelületre festéssel
vagy rokon technológiával készített reklámcélú
felület, grafikai mû.
l.) Építési reklámháló: homlokzatot érintõ épí-

tési tevékenység esetén a homlokzat elõtti áll-
ványra rögzített, reklámfelületként is használt
védõháló.
m.) Reklámvitrin: egyedi megjelenésû, üveg-
lappal borított, jellemzõen termék elhelyezésé-
vel a vállalkozás, üzlet áruválasztékának bemu-
tatását szolgáló hirdetõ berendezés, amely nem
minõsül kirakatnak. 
n.) Kirakat: a kereskedelmi egység vagy mû-
hely helyiségével közvetlen kapcsolatban lévõ,
elsõsorban árubemutatásra szolgáló, közterület-
re nyíló, üvegezett felület.
o.) Plakáttábla: kisplakátok kihelyezésére alkal-
mas tábla.

2. Reklámberendezéshez nem kötõdõ reklá-
mozási lehetõségek
a.) szórólap: jellemzõen A/5-ös vagy annál ki-
sebb méretû, általában papír alapú, kizárólag
kézbe osztható reklámhordozó.
b.) reklámkiadvány: a szórólapnál nagyobb mé-
retû vagy több lapból álló ingyenes, reklámcé-
lokat szolgáló kiadvány.
c.) szendvicsember: olyan személy, aki hirdeté-
si céllal testére erõsített hirdetést, reklámcélú
transzparenst hordoz, a hirdetés vagy transzpa-
rens anyagától függetlenül. 
d.) hangreklám: 5 méter átmérõjû körzetnél na-
gyobb területen hallható információt közvetítõ
reklám.
e.) vetített reklám: falra, úttestre, levegõbe vetí-
tett információt közvetítõ reklám.
3. Hirdetés: minden olyan figyelemfelhívásra
alkalmas közlés, információ, amely valamely
áru kelendõségének növelésére vagy szolgálta-
tás igénybevételére, illetve ennek fokozására
irányul, illetve valamely kereskedelmi vagy fo-
gyasztói tevékenységet népszerûsít. 
4. Hirdetmény: minden olyan közérdekû tájé-
koztatás, információ, amely kereskedelmi, fo-
gyasztási tevékenységgel sem közvetlenül, sem
közvetve nem hozható összefüggésbe, a lakos-
ság részére közérdekû információt közvetít. 
5. Választási plakát: a választási eljárásról
szóló törvényben meghatározott hirdetés.
6. Reklámhasznosító társaság: az a személy
vagy szervezet, amely az önkormányzattal kö-
tött megállapodás alapján, az önkormányzat tu-
lajdonában álló területeken, az önkormányzat
megbízásából hatósági eljárásnak nem minõsü-
lõ ellenõrzési és üzemeltetési feladatokat végez.
7. Reklámfelület nagysága: értelemszerûen
egybefüggõ, a reklám tartalmát egészében mu-
tató felület befogadó formája.

A hirdetõ-berendezések és hirdetmények 
elhelyezésének általános szabályai

4.§.
(1) Hirdetõ-berendezés építése, elhelyezése, át-
alakítása és bõvítése - ideiglenesen elhelyezhe-
tõ megállító tábla, valamint a közterület fölé ki-
helyezett transzparens kivételével - az építési-
hatósági eljárásról szóló miniszteri rendelet
elõírásai alapján végezhetõ el.
(2) A hirdetõ-berendezésnek a meglévõ épített
és természetes környezetbe, a településképbe il-
lõnek kell lennie. A hirdetõ-berendezés környe-
zetbe illeszkedését az elhelyezõnek az építési
mûszaki tervdokumentációhoz csatolt színes
látványtervvel kell bemutatnia.

* ELFOGADVA: 2008. MÁRCIUS 27. FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ
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(3) Mûemléki környezetben a településképi
megfelelés követelményének elbírálása során
az építési-hatóság a Tervtanács véleményét is
beszerzi. 
(4) A kerületképet jelentõsen befolyásoló, illet-
ve közérdekû funkciót is ellátó hirdetõeszközök
telepítésére a Reklámhasznosító Társaság stra-
tégiai elhelyezési címlistát készít. A címlistákat
a rendelet 1. számú, 2. számú és 3. számú mel-
léklete tartalmazza. A címlistákban meghatáro-
zott helyszínek 50 méteres környezetében csak
akkor adható további hirdetõeszköz elhelyezé-
sére közterület-használati engedély, ha az nem
rontja a már elhelyezett hirdetõeszköz látható-
ságát. 
A 4. § (4) bekezdés szerinti címlistában
megjelölt helyszínen meghatározott hirde-
tõeszköz helyétõl számított 20 méteres kör-
zetben nem adható közterület-használati en-
gedély további hirdetõ-berendezések elhe-
lyezésére.
(5) Építmények nyílás nélküli építmény felüle-
tén feszített reklám, reklámtábla homlokzaton-
ként együttes felülete nem lehet nagyobb a
homlokzati felület 50 %-ánál. Amennyiben az
építmény falfelületén nyílás található, a szabad
homlokzati felület max. 30 %-a használható
reklámcélra. 
(6) Épületek nyílás nélküli építményfelületén
(homlokzaton) kihelyezendõ 6 m2-nél nagyobb
felületû reklámok esetén a mûszaki tervdoku-
mentációban a teljes falfelületet kell ábrázolni.
A falfelület szükséges mértékû rendbehozatalát,
újraszínezését elõ lehet írni. 
(7) A kihelyezett hirdetõ-berendezésen tartós
kivitelben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét és
székhelyét vagy címét.
(8) Hirdetõ-berendezés csak határozott idõre
vagy feltétel bekövetkezéséig, ideiglenes jel-
leggel, legfeljebb a közterület-használati meg-
állapodás fennálltáig helyezhetõ ki.
(9) A határidõ lejárta, illetve a feltételek bekö-
vetkezése esetén a hirdetõ-berendezés tulajdo-
nosa köteles azt elbontani. 
(10) Hirdetõ-berendezés elhelyezésére közterü-
let-használati engedélyt csak határozott idõre
vagy feltétel bekövetkezéséig lehet adni. A köz-
terület-használati engedély a Reklámhasznosító
Társaság részére, a vele kötött koncessziós
szerzõdés idõtartamáig adható. 
(11) A közterület-használati engedélyben ki kell
kötni, hogy amennyiben
* a hirdetõ-berendezés elhelyezését szolgáló
közterület más célú vagy kerületfejlesztési fel-
használásra kerül; 
* azt egyéb fontos közérdek indokolja;
* a hirdetõ-berendezés és környezete nincs kar-
bantartva és errõl a hirdetõ-berendezés elhelye-
zõje felszólítás ellenére - a megadott határidõig
- nem gondoskodik
az engedély visszavonásra kerül.
(12) A hirdetõ-berendezés akkor tekinthetõ le-
szereltnek, ha nem csak a hirdetõfelület, hanem
annak tartószerkezete is elbontásra kerül.
Amennyiben a tartószerkezet vagy annak része
nem kerül elbontásra, a tartószerkezet a hirde-
tõeszköz teljes felületét reprezentálja.
(13) Közterületrõl két vagy több oldalról látha-
tó hirdetõ-berendezés csak két vagy több oldali
hirdetõfelülettel kerülhet kialakításra.

(14) Hirdetõ-berendezésen és hirdetményen
nem alkalmazható:
* a KRESZ-ben szereplõ táblaforma és színösz-
szeállítás, továbbá az azokra szabványosított
betûtípus és jelrendszer;
* villogó, káprázást okozó fény, futófény, fény-
visszavetõ anyag, valamint olyan világítótest,
melynek elhelyezése, kialakítása révén, a köz-
úton közlekedõket vakítja, ezzel a közlekedés
biztonságát veszélyezteti.
(15) 6 m2-nél kisebb felületû hirdetõ-berende-
zést - a cégtábla, címtábla, cégér kivételével -
egymástól 25 méternél közelebb nem lehet el-
helyezni.
(16) Az egyenként 6 m2-nél nagyobb reklámfe-
lületû hirdetõ-berendezés elhelyezésére csak a
4. § (4) bekezdés szerinti címlistának megfele-
lõen adható ki engedély. Azokra a területekre,
ahová reklám elhelyezési terv nem készült, leg-
feljebb 50 méterenként adható engedély.
(17) Hirdetés és hirdetmény a szórólap, a
szendvicsember és a vetített reklám kivételével
kizárólag hirdetõ-berendezésen helyezhetõ el.
A rendelet 3.§. 2.d.) pontjában meghatározott
hangreklám nem engedélyezhetõ.
A hirdetés és hirdetmény tartalmára vonatkozó
elõírásokat törvény állapítja meg.

A hirdetõ-berendezések közterületi 
elhelyezésének általános szabályai

5.§
(1) Hirdetõ-berendezést úgy kell elhelyezni,
hogy az ne akadályozza a közterület más része-
inek és a szomszédos ingatlanok rendeltetés-
szerû használatát, valamint ne sértse a szomszé-
dok jogait és törvényes érdekeit.
(2) Ingatlanok, építmények közhasználatra át-
adott részeire   - amelyet a lakosság korlátozás
nélkül szabadon használ vagy használhat -    a
közterületi elhelyezés általános szabályai, vala-
mint a hirdetõeszköz típusoknál meghatározott
specifikus szabályok érvényesek.
(3) Közterületi elhelyezésnek minõsül minden
olyan elhelyezés, ahol a tartóelem - fal, kerítés,
tartóláb stb. - magánterületen van, de a reklám-
berendezés függõleges vetülete közterületre
esik és távolsága a tartóelemtõl több mint 10
cm.
(4) Nem helyezhetõ el hirdetõ-berendezés
* közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szi-
lárd burkolatára festett kivitelben;
* közterületen álló fákon;
* emlékmûveken;
* szobrokon;
* padokon;
* játszótéri berendezéseken; 
* tömegközlekedés jegykiadó automatáin;
* a Duna és a Királyok útja - Nánási út által ha-
tárolt közterületein, illetve közhasználat céljára
átadott területein;
* az Óbuda-sziget Z keretövezetû területein, il-
letõleg az azokkal határos közterületeken.
(5) Közterületen hirdetõ-berendezést elhelyezni
csak a közterületek használatáról szóló önkor-
mányzati rendelet rendelkezései alapján, illetõ-
leg zöldterületek esetén a köztisztaság, vala-
mint településtisztaság fenntartásáról és a köz-
használatú zöldterületek használatáról szóló
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján
lehet.

(6) Az egyéb funkciójú közterületi építménye-
ken (telefonfülke, kapcsolószekrény, pavilon,
építési háló stb.) elhelyezett reklámhordozókat
úgy kell tekinteni, mintha az elhelyezésre szol-
gáló építmény a reklám tartószerkezete lenne.
Az ilyen típusú reklámokra a tartószerkezet en-
gedélyétõl függetlenül közterület-használati en-
gedélyt kell kérni és a reklámberendezés után
bérleti díjat kell fizetni. 
(7) Egyéb funkciójú közterületi építményeken
elhelyezett reklámhordozókra az ugyanazon tí-
pusú szabadon - egyéb funkciójú építménytõl
függetlenül - álló reklámhordozók elhelyezési
szabályai érvényesek.

Hirdetõoszlopok 
elhelyezésének szabályai

6.§.
(1) Hirdetõoszlopok formájának és színének, tí-
pusonként, az egész kerületben azonosnak kell
lennie.
(2) A hirdetõoszlopok jóváhagyott helyszíneit a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Fakörüli henger hirdetõoszlop fasorokban,
az egész fasorra vonatkozó elhelyezési terv
alapján, csak ütemesen helyezhetõ el.

Cégtáblák, cégérek, címtáblák 
elhelyezésének szabályai

7.§.
(1) Cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat ki-
helyezését Óbuda-Békásmegyer Kerületi Vá-
rosrendezési Szabályzatáról szóló 32/2001.
(XI. 30.) rendelet (a továbbiakban: ÓBVSZ) 
16. § (5), (6), (7) és (8) bekezdése, a 17. §-a és
a 18. §-a szabályozza.
(2) Nem kell közterület-használati szerzõdés - a
más jogszabályban elõírt engedélyen felül - cé-
gér, cég és a címtábla épület homlokzaton való
elhelyezéséhez. A mentesség a közterület-hasz-
nálati engedély köteles cégérszerû táblára nem
terjed ki. 

A reklámtáblák elhelyezésének szabályai
8.§.

(1) Hirdetõtábla:
a.) Az eszköz a kihelyezõ közérdekû célú hir-
detményeinek kihelyezésére szolgál.
Tovább bérbeadása, illetve kereskedelmi kam-
pányok lebonyolítására történõ felhasználása
nem megengedett.
b.) Az ingatlanforgalmazók által kihelyezett kí-
nálatot bemutató vitrinek reklámvitrinnek mi-
nõsülnek.
(2) Egyedi címfestett tábla:
a.) Ingatlan eladását, bérbeadását meghirdetõ
tábla maximum 0,5 m2-es nagyságban az ingat-
lan falán vagy kerítésén helyezhetõ el. 
b.) A belterületi közterületeken csak formater-
vezett, egységes megjelenésû tábla helyezhetõ
el, amelynek egyoldali reklámfelülete nem ha-
ladhatja meg a 2 m2-t.
c.) Amennyiben a belterületi közterületeken az
egyedi címfestett táblák elhelyezésénél a 4.§.
9.pont szerint 25-es távolság nem biztosítható,
megengedett az azonos szerkezetû címfestett
táblák, táblarendszer egyoldali reklámfelülete
nem haladhatja meg a 6 m2-t.
d.) Az egyedi címfestett táblarendszer, betölthet
elválasztó vagy védõkorlát funkciót. Ebben az
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esetben a táblarendszer nagyságát a betöltendõ
funkció határozza meg. 
e.) A közterületeken elhelyezett címfestett tábla
az információs táblarendszer észlelhetõségét
nem csökkentheti, ezért kihelyezésnek  engedé-
lyezése az információs táblarendszer kiépítési
helyszínein megtagadható.
f.) Utak mentén ellenkezõ irányból láttatni kí-
vánt reklámtábla akkor telepíthetõ már meglé-
võ reklámtábla mögé, ha a talajszint feletti ma-
gasságuk és méretük is azonos és szerkezetük
kapcsolódik. 
g.) A közterületre egyedi címfestett tábla csak
az útbaigazító táblarendszer szerkezeti elemei-
nek felhasználásával (lábszerkezet, panel mo-
dulok) helyezhetõ el. A táblarendszer mûszaki
leírását az 5. számú melléklet tartalmazza.
h.) Magánterületen elhelyezett címfestett rek-
lámtábla mérete nem haladhatja meg a 4 m2-t.
Az ezt meghaladó méretû címfestett reklám-
tábla óriásplakátnak minõsül és az óriásplakát
elhelyezésre vonatkozó szabályok érvényesek
rá.
(3) a.) Óriásplakátok közterületen csak 4. § (4)
bekezdés szerinti címlistának megfelelõen he-
lyezhetõk el, melynek jóváhagyott helyszíneit a
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
b.) Óriásplakát elhelyezés szempontjából köz-
területnek minõsülnek mindazok a magántulaj-
donban lévõ területek is, amelyeken funkció-
juknál fogva, illetve lekerítés hiányában a la-
kosság szabadon közlekedhet. Ezeket a terüle-
teket a közterület 4. § (4) bekezdés szerinti cím-
listába kell integrálni, óriásplakát kihelyezésére
- az i.) pontban foglalt kivétellel - csak ezt kö-
vetõen adható engedély.
c.) Építési palánkon - bejelentési kötelezettség
mellett - óriásplakát korlátozás nélkül elhelyez-
hetõ, abban az esetben, ha az építési palánk ki-
vitele kerületképi szempontból elfogadható.
Ezért az építési palánk mûszaki kivitelét az óri-
ásplakátok elhelyezési módját mûszaki doku-
mentációban be kell mutatni.
d.) Elõkertben óriásplakát, illetve annak elhe-
lyezésére szolgáló szerkezet nem helyezhetõ el.
e.) Földszintes épület ablakkal rendelkezõ hom-
lokzatára óriásplakát nem helyezhetõ el. 
f.) Azonos útvonalon elhelyezett óriásplakáto-
kat azonos magasságban és rálátási szögben
kell elhelyezni.
g.) Óriásplakát csak fekvõ helyzetben helyez-
hetõ el.
h.) A kerület teljes területén csak olyan óriás-
plakát helyezhetõ el, amely a 4. számú mellék-
letben rögzített mûszaki elõírásoknak megfelel. 
i.) Többszintes és középmagas épületeken csak
az épületek nyílás nélküli bütüs falain, a 4. és 5.
emelet magasságában helyezhetõ el óriásplakát.
(4) Citylight:
a.) Önálló citylight-ok közterületen csak 4. §
(4) bekezdés szerinti címlistának megfelelõen
helyezhetõk el, melynek jóváhagyott helyszíne-
it a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
b.) Önálló citylight berendezés helyszínenként
1 db helyezhetõ el oldalanként 2 m2-es reklám-
felülettel.
c.) Utasváróval egybeépített reklámberendezés-
nél, amennyiben a kihelyezõ reklámeszköz nél-
küli utasváró kihelyezést is vállal, az ezeken a
helyszíneken elmaradt reklámkihelyezés pótlá-

sára utasvárónként 2 db berendezés kihelyezése
is megengedett.
d.) Utasvárótól független, különálló berendezé-
sek formájának és színének az egész kerületben
azonosnak kell lennie.
e.) Egyéb, közösségi szolgáltatást is nyújtó
építményen citylight berendezés csak akkor he-
lyezhetõ el, ha az építmény, mint tartóeszköz a
4. § (4) bekezdés szerinti címlistában szerepel.
(5) Megállítótábla:
a.) Megállítótábla - egy-, vagy kétoldalú, max.
oldalanként 0,7 m2 reklámfelülettel - üzleten-
ként, legfeljebb 1 db kerülhet elhelyezésre.
b.) Megállítótábla közvetlenül kapcsolódik az
üzlet tevékenységéhez, ezért kizárólag az üzlet
homlokzata elõtt helyezhetõ el.
c.) Megállítótábla csak olyan helyen helyezhe-
tõ el, ahol az elhelyezést követõen a 2 méteres
szabad járdaszélesség biztosítható.
d.) Megállítótábla elhelyezése nem sértheti más
vállalkozók érdekeit, ezért nem helyezhetõ el
megállítótábla olyan helyen, ahol az üzlet hom-
lokzat elõtti elhelyezéssel nem biztosítható a
megállítótáblák közötti minimum 5 méteres tá-
volság.
e.) A gyalogosforgalom biztosítása érdekében
közterület-használati engedélyben meghatároz-
ható, hogy a megállítótábla közvetlenül a fal
mellett vagy a járda berendezési sávján helyez-
hetõ el. Az így meghatározott elhelyezéstõl el-
térõ elhelyezés szabálytalan közterület-haszná-
latnak minõsül. 
f.) A vendéglátó-ipari egységek napi aktuális
ajánlatát feltüntetõ, invitáló táblák, amennyiben
azok a vendéglátó-ipari egység közterület-hasz-
nálati engedéllyel elfoglalt teraszán kerülnek
kihelyezésre, nem tartoznak jelen rendelet hatá-
lya alá. Az ilyen elhelyezés esetén a kitehetõ
táblák számát és nagyságát a vendéglátó terasz
közterület-használati engedélyében kell megha-
tározni. 
(6) Totemoszlop:
Közterületi elhelyezése csak kivételesen enge-
délyezhetõ, ha a létesítmény területén az elhe-
lyezés nem lehetséges.
(7) Plakáttábla:
Plakáttábla a kerület területén nem helyezhetõ
el. 

Útbaigazító táblarendszer
elhelyezésének szabályai

9.§.
(1) Az útbaigazító táblák mérete, a felirat (be-
tûk) típusa, mérete, a színezés összhangban
kell, hogy legyen az ÚT 2-1.140 ÚTÜGYI MÛ-
SZAKI ELÕÍRÁSBAN foglaltakkal. A tábla-
rendszer mûszaki leírását az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(2) A csomópontokban a rálátási háromszöge-
ket szabadon kell hagyni.
(3) A jelzõtáblák, jelzõeszközök láthatósága ne
legyen akadályozott.
(4) Közút-vasút szintbeni keresztezõdés esetén
a vasúti átjárót elõjelzõ háromsávos táblákon
belüli szakaszon, ezek hiányában a vasúti vá-
gány tengelyétõl mért 100-100 méteres szaka-
szon belül közterületi információs tábla nem
helyezhetõ el.
(5) Az úttest mellett legalább 0,5 m biztonsági
távolságot szabadon kell hagyni. 

(6) Gyalogos forgalom részére a járdán leg-
alább 2 m-es szabad közlekedési sávot biztosí-
tani kell. 

Villanyoszlop reklám 
elhelyezésének szabályai

10.§.
(1) Villanyoszlop reklám - választási idõszak
kivételével - a közutak mellett, úttesttõl kifelé,
oszloponként egy darab helyezhetõ el.
(2) A berendezéseket út szakaszon azonos ma-
gasságban kell elhelyezni, amely nem lehet ala-
csonyabb az úttesttõl számított 4,75 méternél,
illetve amennyiben az adott út szakaszon a vil-
lanyoszlopok KRESZ tábla elhelyezésre is
hasznosítottak 5,5 méternél.
(3) Útszakaszonként csak azonos típusú vil-
lanyoszlop reklám helyezhetõ el. 
(4) Az úttesttõl zöld felülettel vagy kiemelt sze-
gélyes szigettel elválasztott parkoló területén lé-
võ oszlopokra oszloponként, azonos magasság-
ban 2 db villanyoszlop reklám helyezhetõ el, a
2. és 3. pontban leírtak figyelembevételével.
(5) Villanyoszlop felületére hirdetést vagy rek-
lámot ragasztani nem szabad.

Fényreklámok elhelyezésének szabályai
11.§.

(1) Tetõn fényreklám csak az ÓBVSZ 16. § (3)
bekezdése elõírásainak betartásával helyezhetõ el.
(2) Tûzfalon, bütüsfalon történõ fényreklám el-
helyezésekre a feszített reklámra  vonatkozó
szabályok érvényesek.
(3) Nem alakítható ki fényreklám villogó effek-
tussal.
(4) Fényreklám csak ideiglenes jelleggel he-
lyezhetõ el, fennmaradása csak újbóli kérelem
alapján - a tartószerkezet megfelelõ statikai és
szerkezeti állapotát bizonyító szakértõi állás-
foglalás megléte esetén - lehetséges.
(5) Fényreklám megszûnésekor a reklámfelület-
tel együtt a tartószerkezetet is le kell szerelni.

Tûzfalfestés, reklámgrafika, 
reklámmozaik elhelyezésének szabályai

12.§.
(1) Tûzfalfestés, reklámgrafika, reklámgrafika,
reklámmozaik elhelyezésére irányuló kérelem-
hez - a reklámfelület nagyságától függetlenül -
csatolni kell a teljes homlokzati felületre vonat-
kozó felújítási, színezési tervet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felületet
indokolt esetben fel kell újítani.
(3) A kérelmezõnek vállalnia kell a reklám
megszûnését követõ újraszínezést.

Építési reklámháló 
elhelyezésének szabályai

13.§.
(1) Építési reklámháló kihelyezése az ÓBVSZ
16. § (10) bekezdése elõírásainak betartásával
lehetséges.
(2) Az elhelyezett reklám nagysága nem lehet
nagyobb az adott homlokzati síkon elhelyezett
háló felületének 60 %-nál.

Transzparensek elhelyezési szabályai
14.§.

(1) Transzparensek elhelyezésére, amennyiben
azok elhelyezési módjuk, reklámcéljuk alapján
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más eddig megnevezett hirdetõeszközök közé
besorolhatók, az adott hirdetõeszközre vonat-
kozó általános és speciális szabályok érvénye-
sek.
(2) Közterület fölé transzparens csak valamely
esemény, rendezvény meghirdetésére, ideigle-
nesen el. A kihelyezés legkorábbi ideje: a ren-
dezvényt megelõzõ 3 hét. Az eszközt, a rendez-
vényt követõ napon le kell szerelni.   

Reklámvitrin elhelyezésének szabályai
15.§.

(1) Reklámvitrint úgy kell az épületen elhelyez-
ni, hogy az szervesen illeszkedjen a homlokzat
vízszintes és függõleges tagolásához. 
(2) A reklámvitrin üvegfelületének maximum
10 %-án helyezhetõk el olyan feliratok, ame-
lyek a bemutatott áruval, illetve az árusító hely-
lyel kapcsolatosak. 

Reklámberendezéshez nem kötõdõ 
reklámozás szabályai

16.§.
(1) Vetített reklám, szendvicsember és szórólap
útján történõ reklámozás kizárólag közterület-
használati engedély birtokában végezheti.
(2) Szórólapozás közutak területén  - a járdák
kivételével -   nem végezhetõ.
(3) Vetített reklám esetén közterület-használati
engedély kell a reklám létrehozásához szüksé-
ges berendezés elhelyezéséhez, illetve a vetített
reklámhoz a felület alapján. 
(4) A tevékenység csak ideiglenesen, maximum
7 napig végezhetõ. 

Eljárási szabályok
17.§.

(1) Reklámberendezés közterületen történõ el-
helyezése, továbbá reklámberendezéshez nem
kötõdõ reklámozási tevékenység kizárólag köz-
terület-használati engedély alapján végezhetõ.
(2) A közterület-használati engedély iránti ké-
relmet az önkormányzat polgármesteri hivata-
lához kell benyújtani. A kérelemrõl elsõ fokon
a polgármester határoz.
(3) Közterületen elhelyezendõ reklámberende-
zés vagy közterületen folytatott reklámtevé-
kenység esetén a közterület-használati enge-
délyt - a közhasználatra átadott belterületi föld-
részletek kivételével - kizárólag a Reklámhasz-
nosító Társaság jogosult megkérni. 
(4) A Reklámhasznosító Társaság az önkor-
mányzattal kötött koncessziós megállapodás
alapján jogosult továbbhasznosítani azt a közte-
rületet, amelyre a közterület-használati enge-
délyt megkapta.  
A továbbhasznosítandó területre vonatkozó
bérleti szerzõdéseket a közterület-használati
engedély jogerõre emelkedését követõen lehet
megkötni. 
(5) Reklámeszközök felhasználható minimális
és maximális bérleti díját a 6. számú melléklet
tartalmazza. A közterület használatért harmadik
személy által fizetendõ bérleti díj mértékérõl a
Reklámhasznosító Társasággal történõ egyezte-
tést követõen az önkormányzat képviselõ-testü-
lete évente, tárgyév március 1-ig dönt.
(6) A Reklámhasznosító Társaság közterület-
használatra vonatkozó szerzõdéseiben kiköthe-
ti, hogy amennyiben a közterület-használó a

szerzõdés lejártakor vagy a szerzõdés felmon-
dása esetén a felmondási határidõ lejártakor a
szerzõdõ fél a hirdetõ-berendezését nem távo-
lítja el, jogosult a hirdetõ-berendezéseknek a
szerzõdõ fél költségére történõ leszerelésére,
tárolására, valamint az átvétel megtagadása
esetén, annak megsemmisítésére.

A közhasználatra átadott belterületi
földrészletekre vonatkozó 

külön szabályok
18.§.

(1) A közhasználatra átadott belterületi föld-
részletek esetében reklámcélú használat enge-
délyezésére vonatkozó kérelmet az ingatlan tu-
lajdonosa nyújtja be a Polgármesteri Hivatal-
hoz.
(2) A reklámcélú használat engedélyezésérõl el-
sõ fokon a Polgármester dönt. 
(3) A tulajdonos a jogerõs területhasználati en-
gedély birtokában jogosult a terület reklámcélú
használatára vagy hasznosítására.

Az engedély nélküli vagy engedélytõl 
eltérõ közterület-használat szabályai 

19.§.
(1) Az engedély nélkül elhelyezett reklámbe-
rendezést az elhelyezõ a polgármesteri hivatal
felszólítását követõ 8 napon belül köteles saját
költségén eltávolítani.
(2) Amennyiben a berendezés eltávolítása fel-
szólítás ellenére nem történik meg, a polgár-
mester határozattal kötelezi az elhelyezõt az en-
gedély nélküli közterület-használat megszünte-
tésére és a berendezés elbontására. 
(3) Amennyiben a reklámberendezés tulajdono-
sa nem állapítható meg, a polgármesteri hivatal
a Reklámhasznosító Társaság közremûködésé-
vel, jogosult a berendezés elbontására.
(4) Az engedélytõl eltérõen kihelyezett rek-
lámberendezés esetén a polgármester az el-
helyezõt kötelezi a berendezés szabályossá
tételére.
(5) Amennyiben a szabályossá tétel a kötelezõ
határozatban elõírt határidõn belül nem történik
meg, a polgármester elrendeli a berendezés el-
bontását.

Átmeneti és záró rendelkezések
20.§.

(1) Jelen rendelet 2008. április 15-én lép hatály-
ba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyek-
ben is alkalmazni kell.
(2) Jelen rendelet hirdetése a helyben szokásos
módon, a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján
való kifüggesztéssel történik. A rendelet szöve-
gét az Óbuda Újságban is közzé kell tenni.

21. §
(1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejû-
leg az ÓBVSZ
a) 16.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
„(1) Hirdetési- és reklámcélú szerkezetet, rek-
lámberendezést nem szabad elhelyezni - a 3/A.
számú melléklet szerinti lehatárolt területeken
megengedett áttört fényreklámok, világító
céglogók, valamint a (2) bekezdésben foglal-
tak, továbbá a kerületi reklámrendeletben sza-
bályozottak figyelembevételével a panelházak

homlokzatainak kivételével - az épületek közte-
rületrõl látható
a) homlokzatain, 
b) tûzfalain, 
c) tetõzetén”.
b) 16.§ (3) bekezdés a) pontja az alábbiak sze-
rint módosul:
[A fényreklám]
„a) tartószerkezete az épület 30,0 m-es környe-
zetében a terepszintrõl nem látható,”
c) 16.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi szöveg-
rész lép:
„(4) Falfestmények nem létesíthetõk az építmé-
nyek közterületrõl is látható homlokzatain, il-
letve a tûzfalakon és mûtárgyak felületén. Ki-
vételt képez ez alól a zavaró tûzfalak felület-
képzésénél a vakhomlokzatot ábrázoló, és az
önkormányzati tervtanács által véleményezett
falfestmény a kerületi reklámrendeletben sza-
bályozottak szerint.”
d) 16. § (9) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul:
„(9) A0-ás (841x1189 mm), illetve ezt megha-
ladó ívméretû óriásplakát a kerület közigazga-
tási területén a kerületi reklámrendeletben rög-
zített helyszínek kivételével, csak az építési te-
rület lehatárolására szolgáló ideiglenes kerítés
felületén helyezhetõ el. A 3/B. számú melléklet
szerinti 
a) mûemléképület telkén, 
b) kijelölt mûemléki környezetben,
c) fõvárosi, illetõleg kerületi védelem alatt álló
épület telkén,
d) kiemelt történeti közterületek mentén
óriásplakát e célból sem helyezhetõ el.”
e) 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szö-
vegrész lép:
„(1) Reklámhordozókat közterületen, illetõleg
telken elhelyezni csak a kerületi reklámrendelet
szabályai szerint lehet.”
f) 22. § (2)-(9) bekezdése hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejû-
leg az önkormányzat tulajdonában lévõ közte-
rületek használatáról és rendjérõl szóló
30/2004. (VII. 1.) rendelet
a) 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módo-
sul:
„(4) Közterületi létesítmény (pavilon, reklám-
berendezés) elhelyezésénél Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a Kerületi Szabályozási
Tervérõl szóló 32/2001. (XI. 30.) Ör. rendeleté-
ben (a továbbiakban: ÓBVSZ), valamint a ke-
rületi reklámrendeletben foglaltakat figyelembe
kell venni.”
b) 6. § (3) bekezdés második mondata az aláb-
biak szerint módosul:
„Városképet befolyásoló közterület-használat
(pl. pavilon) esetén a városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizottság véleménye is szüksé-
ges.”
c) 2. számú melléklete jelen rendelet 7. számú
melléklete szerint módosul
d) 4. § (1) bekezdés j) és m) pontja, 14. §-ának
a hirdetõoszlop, hirdetõtábla, mobil megállító
tábla, lakossági tájékoztató hirdetõ berendezés,
irányító tábla, totemoszlop fogalom-meghatá-
rozására vonatkozó része, továbbá 15. §-a hatá-
lyát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. Bús Balázs
jegyzõ polgármester
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13/2008. (IV. 7.) Ör. 7. számú melléklete
[30/2004. (VII. 1.) Ör. 2. számú melléklete]

Övezeti kategóriák díjtáblázata*
Tevékenység I. II. III.

(kiemelt) (minõsített) (általános)
osztály osztály osztály

1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
a) pavilon
12 m2-ig Tiltott 3700 Ft/hó/m2 1850 Ft/hó/m2

12 m2-tõl vendéglátó Tiltott 44 400 Ft/hó és 22 200 Ft/hó és
12 m2 felett 2300 Ft/hó/m2 12 m2 felett 1200 Ft/hó/m2

12 m2-tõl egyéb Tiltott 12 m2 felett 1200 Ft/hó/m2 12 m2 felett 600 Ft/hó/m2

b) árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, 
állvány, elárusító pult (max. 3 m2)
ba) képeslap, könyv 7400 Ft/hó/m2 5550 Ft/hó/m2 1850 Ft/hó/m2

bb) zöldség, gyümölcs, virág 7400 Ft/hó/m2 5550 Ft/hó/m2 3800 Ft/hó/m2

bc) csomagolt édesség, pirított magok, pattogatott 
és fõtt kukorica, jégkrém, fagylalt, sült tök, 
sült gesztenye, vattacukor 5500 Ft/hó/m2 3700 Ft/hó/m2 1850 Ft/hó/ 
bd) zsûrizett iparmûvészeti termék 2800 Ft/hó/m2 1850 Ft/hó/m2 900 Ft/hó/m2

c) idényjellegû árusítás (pl. dinnye) Tiltott 70 Ft/nap/m2 40 Ft/nap/m2

d) fenyõfa árusítás Tiltott 100 Ft/nap/m2 60 Ft/nap/m2

e) alkalmi árusítás
ünnepek elõtti vásár 950 Ft/nap/m2 500 Ft/nap/m2 250 Ft/nap/m2

heti vásár és piac Tiltott 110 Ft/nap/m2 50 Ft/nap/m2

f) vendéglátás
elõkert, terasz 7400 Ft/hó/m2 3700 Ft/hó/ m2 1850 Ft/hó/ m2

büfé 5500 Ft/hó/ m2 3700 Ft/hó/ m2 1850 Ft/hó/ m2

sörsátor
= 99 m2-ig 2400 Ft/hó/ m2 1850 Ft/hó/ m2 1300 Ft/hó/ m2

= 100 m2-tõl 299 m2-ig 237 600 Ft és 183 150 Ft és 128 700 Ft és
99 m2 felett 1700 Ft/hó/m2 99 m2 felett 1300 Ft/hó/m2 99 m2 felett 1000 Ft/hó/m2

= 300 m2-tõl 575 900 Ft és 441 850 Ft és 328 700 Ft és
299 m2 felett 900 Ft/hó/m2 299 m2 felett 750 Ft/hó/m2 299 m2 felett 560 Ft/hó/m2

g) film és televízió felvétel 1000 Ft/nap/m2 500 Ft/nap/m2 200 Ft/nap/m2

h) portrérajzolás Tiltott 1500 Ft/nap 800 Ft/nap
i) reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények 1900 Ft/nap/m2 1200 Ft/nap/m2 1000 Ft/nap/m2

j) gépjármûbõl történõ engedélyezett árusítás 5280 Ft/hó/ m2 3520 Ft/hó/m2 1760 Ft/hó/m2

2. Árubemutatások*
a) árubemutató 5550 Ft/hó/m2 3700 Ft/hó/m2 1850 Ft/hó/m2

b) üzleti védõtetõ, elõtetõ, ernyõszerkezet 1000 Ft/hó/m2 600 Ft/hó/m2 400 Ft/hó/m2

3. Szórakoztató tevékenységek**
a) mutatványos Tiltott 190 Ft/nap/m2

b) lovasfogat Tiltott 3700 Ft/hó/fogat
c) pónilovaglás Tiltott 6000 Ft/ló
d) bringó hintó Tiltott 3700 Ft/hó/hintó

13/2008. (IV. 7.) Ör. 6. számú melléklete
Reklámeszközök felhasználható minimális 

és maximális bérleti díja
Reklámeszköz Méret Bérleti díj

Minimum Maximum
Óriásplakát 15.000.-Ft/db/hó 40.000.-Ft/db/hó
Óriásplakát 20.000.-Ft/db/hó 60.000.-Ft/db/hó
roll-up rendszerrel
Hirdetõoszlop 5.000.-Ft/db/hó 30.000.-Ft/db/hó
Citylight 6.000.-Ft/db/hó 20.000.-Ft/db/hó
Totemoszlop 15.000.-Ft/db/hó 40.000.-Ft/db/hó
Kandeláber tábla 1.500.-Ft/m2/hó 6.000.-Ft/m2/hó
Megállító tábla,  1.500.-Ft/m2/hó 10.000.-Ft/m2/hó
reklámtábla, cégérszerû
reklámtábla, fényreklám
Építési reklámháló 150.-Ft/m2/hó 500.-Ft/m2/hó
Közterület fölötti 0-10 m2 5.000.-Ft/db/hét 15.000.-Ft/db/hét
transzparens

1-20 m2-ig 10.000.-Ft/db/hét 30.000.-Ft/db/hét
20 m2 felett 15.000.-Ft/db/hét 40.000.-Ft/db/hét

Reklámvitrin 6.000.-Ft/db/hó 30.000.-Ft/db/hó
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e) elektromos játék Tiltott 7560Ft/hó/játék 3700 Ft/hó/játék
f) hõlégballon 1850 Ft/nap/ballon
g) tûzijáték 9600 Ft/m2

4. Kulturális és sportesemények***
a) ideiglenesen kiépített színpad 60 Ft/nap/m2 40 Ft/nap/m2 20 Ft/nap/m2

és egyéb elkerített terület
b) karitatív tevékenység, közérdekû szolgáltatás 20 Ft/nap/m2

5. Tömegmegmozdulások***
ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény 550 Ft/nap/m2

és egyéb elkerített terület

6. Építési-szerelési munkálatok**** (Építési törmelék elhelyezése csak konténerben engedélyezhetõ!)
a) építési konténer elhelyezése 2350 Ft/nap/db 1200 Ft/nap/db 700 Ft/nap/db 
b) építési anyag tárolása 240 Ft/nap/m2 120 Ft/nap/m2 60 Ft/nap/m2

c) felvonulási terület 100 Ft/nap/m2 50 Ft/nap/m2 30 Ft/nap/m2

7. Üzemképtelen jármû Tiltott Tiltott 19 300 Ft/hó/db

8. Mezõgazdasági hasznosítás Tiltott Tiltott 100 Ft/év/m2

9. Õrzött parkoló Tiltott 120 Ft/hó/m2 100 Ft/hó/m2

10. Közmûvek felszíni létesítményeinek elhelyezése 2400 Ft/hó/m2 1200 Ft/hó/m2 600 Ft/hó/m2

11. Parthasználat 1200 Ft/fm/hó

12. Egyéb egyedi elbírálás alapján

13. Ingatlan melletti közterület Tiltott 2200 Ft/hó/m2 1100 Ft/hó/m2

rendezési tervtõl eltérõ használata

14. Szolgáltatás, kereskedelem Vendéglátás Tiltott Egyedi elbírálás alapján Egyedi elbírálás alapján

15. Üzemanyagtöltõ állomás Tiltott Egyedi elbírálás alapján Egyedi elbírálás alapján
* A rendeletben és a díjtáblázatban tiltottként feltüntetett tevékenységeknél, hozzájárulás nélküli használat esetén az azonos
tevékenységre vonatkozó legmagasabb díjosztályban meghatározott díjat kell irányadó díjtételként figyelembe venni. 
** A rendelet 4.§ (3) bekezdése figyelembevételével.
*** Kulturális és sportesemények, valamint tömegmegmozdulások alatt a rendezvényhez kapcsolódó vendéglátó és szórakoztató
tevékenységekre napi közterület-használati díjként a díjtáblázat adott pontjaiban szereplõ havidíjak napidíjra lebontott összegének két-
szerese állapítható meg.
**** A 6. pontban szereplõ Építési-szerelési munkálatok díjtételnél a 15 napot meghaladó igénybevétel esetén a táblázat szereplõ díj
kétszeresét kell megállapítani.

A pályázat kiírója és bonyolítója: az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Közalapít-
vány, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
kiemelt támogatásával

A pályázat célja: segíteni, támogatni azokat a
diákokat, akik a tanulás és az egészséges élet-
mód, sportolás összhangját kiemelkedõ módon
gyakorolják, így példaképekké válhatnak tanu-
ló társaik számára, ösztönözve õket hasonló cé-
lok elérésére. 

Pályázati feltételek
Támogatásra az a diák pályázhat, aki 7., 8.,

9., 10., 11., 12. osztályba beiratkozott a III. ke-
rület oktatási intézményeibe; * a 2007-2008.
tanévben tanulmányi eredménye eléri a 4.00 át-
lagot, vagy a fölötti; * III. kerületi alap- vagy
középfokú oktatási intézményben tanul, és a
III. kerület lakosa; * 2007. szeptember 1. -
2008. augusztus 31. közötti idõben rendszeres
sportolás mellett elért sporteredménnyel ren-
delkezik.

a. Értékelhetõ sportversenyen elért sportered-
mény: korosztályos világ- és Európa-bajnok-
ság; országos korosztályos bajnokság; diák-
olimpiai bajnokság; Budapest bajnokság; kerü-
leti bajnokság.

b. Az a) pontban felsorolt versenyeken elért
1-6. helyezés közül a legjobb eredményt veszik
figyelembe.

c. Az alábbi 10 sportágat a pályázat elbírálá-
sának sporteredmény értékelése vonatkozásá-
ban dupla értékkel veszik figyelembe.

d. Jelzett sportágak egyéni sportágak közül:
atlétika; cselgáncs; kajak-kenu; ökölvívás; rit-
mikus gimnasztika; úszás; vívás.

e. Csapat sportágak közül: kosárlabda; labda-
rúgás; röplabda

Elnyerhetõ pályázati támogatás összege: 10
hónap figyelembevételével 5.000 Ft fõ/hó ér-
tékben nyerhetõ el (összértékben 50.000 Ft/fõ).

Pályázati támogatást elnyerhetõk száma: mi-
nimum 30 fõ.

A pályázatot évenként ismételten kiírják.
A pályázati támogatás idõpontja: 2008. szep-

tember 1. - 2009. június 30. közötti idõszak.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. szep-

tember 12.
A pályázatot az oktatási intézmények részére

2008. szeptember 1-ig megküldött pályázati lap
kitöltésével (a lap az értékelési számítási módot
is tartalmazza) és az azon megjelöltek aláírásá-
val kell igazoltan megküldeni 2 példányban az
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Sport
Közalapítványához: 1037 Budapest, Rádl
árok utca 1.

A pályázat elbírálását követõen az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Közalapít-
vány a döntésrõl írásban értesíti a pályázót az
érintett oktatási intézményen keresztül.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhe-
tõ: Gálházi Tündétõl, a sport közalapítvány tit-
kárától, telefonon a 388-9770-es számon.

Az ÓBSK Kuratóriuma 

Pályázati felhívás a III. kerületi alap- és középfokú oktatási intézményekben 
jól tanuló és jól sportoló diákok támogatására
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvi-
selõ-testületének 31/2008.(VI. 30.) rendelete1

az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások
lakbérének megállapításáról szóló
31/1995.(1996. I. 29.) rendelet módosításáról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a tulajdonában lévõ
lakások lakbérének megállapításáról szóló
31/1995. (1996. I. 29.) rendeletét (a továbbiak-
ban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Ör. 3. § (8) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„(8) A költségelven bérbe adott lakások lakbére a
(7) bekezdésben meghatározott feltételek figye-
lembevételével az alábbiak szerint alakul:”
Komfortfokozat Lakbér

(Ft/m2/hó)
Összkomfortos 457
Komfortos 416
Félkomfortos 278
Komfort nélküli 199
Szükséglakás 159
2. § Az Ör. 3. § (9) bekezdés a) pontja az alábbi-
ak szerint módosul:
„a) A 2006. március 31. napjáig megkötött lakás-
bérleti szerzõdések esetében a szociális helyzet
alapján megállapított lakbér mértéke az alábbiak
szerint alakul: 
Komfortfokozat Lakbér

(Ft/m2/hó)
Összkomfortos 322
Komfortos 308
Félkomfortos 200
Komfort nélküli 154
Szükséglakás 134
A szociális helyzet alapján bérbe adott lakásokra
2006. március 1. napját követõen kötendõ bérleti
szerzõdések esetében a szociális helyzet alapján
megállapított lakbéreket kell alkalmazni.”
3. § (1) Jelen rendelet 2008. augusztus 1. napján
lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet kihirdetése a polgármesteri hi-
vatal hirdetõtábláján való kifüggesztéssel törté-
nik.
(3) Jelen rendeletet a CELER Kft. hirdetõtáblá-
ján, illetve az Óbuda Újságban is közzé kell ten-
ni.
Sárádi Kálmánné dr. Bús Balázs
jegyzõ polgármester

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvi-
selõ-testületének 32/2008. (VI. 30.) rendelete2

az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházban
lévõ lakások bérbeadásáról és lakbérének
megállapításáról szóló 19/1998. (IX. 16.) ren-
delet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdés felhatalmazása alap-
ján az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházban
lévõ lakások bérbeadásáról és lakbérének megál-
lapításáról szóló 19/1998. (IX. 16.) rendelet mó-
dosításáról (a továbbiakban: Ör.) az alábbi rende-
letet alkotja:
1. § Az Ör. 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„(1) A nyugdíjasházban lévõ összkomfortos laká-
sok lakbére 359 Ft/m2/hó.”

2. § (1) Jelen rendelet 2008. július 1. napján lép
hatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos
módon, a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján
való kifüggesztéssel történik.
(3) Jelen rendeletet a CELER Kft. hirdetõtáblá-
ján, illetve az Óbuda Újságban is közzé kell ten-
ni.”
Sárádi Kálmánné dr. Bús Balázs
jegyzõ polgármester

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvi-
selõ-testületének 33/2008 (VI. 30.) rendelete3

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjé-
rõl
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében el-
járva, a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV.
tv. 12. § (5) bekezdésének és 6. § (4) bekezdésé-
nek felhatalmazása alapján az üzletek éjszakai
(22 óra és 06 óra közötti) nyitvatartási rendjérõl
az alábbi rendeletet alkotja.

I.
Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva
tartásának korlátozásával a lakosság nyugalom-
hoz, különösen az éjszakai (22.00 - 06.00 óra kö-
zötti) pihenéshez való alkotmányos jogának biz-
tosítása.

Személyi hatály
2. § A rendelet személyi hatálya a 133/2007. (VI.
13.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meg-
határozott
a) szeszes italt forgalmazó „1111. Hipermarket”,
„1112. Élelmiszerüzlet”, „1121. Iparcikk áruház
és szakáruház” és a „1122. Iparcikküzlet” üzlet-
körû (a továbbiakban együtt: szeszes italt is for-
galmazó üzletek), valamint a „1260. Palackozott
italok szaküzlete” és a „9000. Termelõi borkimé-
rés” üzletkörû üzletek üzemeltetõire, továbbá
b) Kereskedelmi vendéglátóhelyek (a továbbiak-
ban: vendéglátóhelyek) üzemeltetõire terjed ki.

Területi hatály
3. § (1) A rendelet területi hatálya - a (2) bekez-
désben foglalt kivétellel - Budapest III. kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazga-
tási területére terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet területi hatálya a ven-
déglátóhelyek vonatkozásában
a) az 1. számú mellékletben meghatározott terüle-
tekre, továbbá
b) a kereskedelmi szálláshely-szolgáltató épüle-
tekben üzemeltetett vendéglátóhelyekre.

Értelmezõ rendelkezések
4. § E rendelet alkalmazása tekintetében
a) kereskedelmi szálláshely-szolgáltató épület:
azon épületek, amelyekben a 133/2007. (VI. 13.)
Korm. Rendelet 2. számú melléklet 4. pontjában
meghatározott üzletkörbe tartózó üzletek mûköd-
nek,
b) hipermarket: a 133/2007. (VI. 13.) Korm. Ren-
delet 2. számú melléklet 1. pontjában 1111. szám-
mal jelzett üzletkörbe tartozó üzlet,
c) üzemanyagtöltõ állomás: a 133/2007. (VI.
13.) Korm. Rendelet 2. számú melléklet 1.
pontjában 1500. számmal jelzett üzletkörbe tar-
tozó üzlet,
d) vendéglátóhely: 133/2007. (VI. 13.) Korm.

Rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában megha-
tározott üzletkörbe tartozó üzlet,
e) szeszesital: a 133/2007. (VI. 13.) Korm. Ren-
delet 15. § (1) bekezdése alapján gyógynövények
gyógyászati jellegû szeszes kivonata, illetve ezek
felhasználásával készült termék és az alacsony
(1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítõitalok
kivételével - minden alkoholtartalmú ital.

II.
Az üzletek éjszakai nyitva tartásának 

korlátozása
5. § (1) A 2. § a) pontjában meghatározott üzletek
- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 06.00 órá-
tól 22.00 óráig tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás
nem vonatkozik azokra a szeszes italt is forgal-
mazó üzletekre, ahol az üzemeltetõ a szeszes ita-
lok árusítását 22.00 óra és 06.00 óra között szü-
netelteti és errõl nyilatkozik a jegyzõ felé. Az
üzemeltetõ ilyen esetben a vásárlókat tájékoztat-
ni köteles a szeszes ital éjszakai forgalmazásának
szüneteltetésérõl, valamint köteles a szeszes italt
elzárni (esetleg elkülöníteni a többi árutól) a
vásárlók elõl. A tájékoztatást az üzlet bejáratánál
és az üzletben a vásárlók által jól látható felirattal
kell elhelyezni. 
6. § (1) A vendéglátóhelyek
a) pénteken és szombaton 06.00 órától 23.00
óráig,
b) a hét többi napján 06.00 órától 22.00 óráig
tarthatnak nyitva.
(2) A vendéglátóhelyek rendezvényt tarthatnak
évente egységenként 10 alkalommal 22.00 és
06.00 óra között. Az alkalomszerûen tartott ren-
dezvény tekintetében az üzemeltetõt bejelentési
kötelezettség terheli a jegyzõ felé, amit legalább
15 nappal a rendezvény elõtt köteles megtenni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik 2.
számú mellékletben meghatározott együttes
feltételeknek megfelelõ vendéglátóhelyekre. 
(4) A vendéglátóhelyek december 31. és január 1.
napján (szilveszterkor) korlátozás nélkül nyitva
tarthatóak. 
(5) A Hajógyári-szigeten évente egy alkalommal,
legfeljebb 10 napra szervezett Sziget Fesztiválon
üzemelõ 2. §-ban meghatározott üzletek nyitva
tartása 00.00-24.00 óra. Ezen belül a szabadtéri
koncertek 23.00 óráig, egyéb rendezvény zárt tér-
ben (sátorban, épületben) 04.00 óráig tarthatók.

III.
Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet 2008. július 15. napján lép
hatályba. Jelen rendelet rendelkezéseit a már
mûködõ üzletek esetében is alkalmazni kell.
(2) A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal
hirdetõtábláján történik. A rendeletet az Óbuda
Újságban is közzé kell tenni.
Sárádi Kálmánné dr. Bús Balázs
jegyzõ polgármester

33/2008 (VI. 30.) Ör. 2. számú melléklete
Feltételek 6. § (3) bekezdésében 

foglaltak érvényesüléséhez
a) Melegkonyhára szóló mûködési engedély,
b) Minimum 5 éve tartó folyamatos üzemelés,
c) Legalább II. kategóriába sorolás,
d) Legalább 20 ülõhely,
e) Fogyasztóvédelmi eljárás vagy megalapozott
lakossági panaszbejelentés az utóbbi 5 évben
nem volt a vendéglátóegység ellen.

1, 2, 3 ELFOGADVA: 2008. JÚNIUS 25.
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Az Óbudai Búcsú a Szent Péter-Pál templom egyházi búcsújához kapcsolódó „népün-
nepély”. A több mint 200 éves hagyományt  1995-ben elevenítette fel a „Braunhaxler”
Egyesület. Az azóta minden évben a Fõ téren rendezett kulturális eseménysorozat Óbu-
da-Békásmegyer legnagyobb szabadtéri programja. A rendezvényhez a III. kerületi Ön-
kormányzat, mint az elmúlt években is, jelentõs támogatást adott. Az Óbudai Búcsú
fõvédnöke Bús Balázs polgármester.

Óbudai Búcsú: színes kavalkád a Fõ téren

Szepessy Tamás polgármester-helyettes nyitotta meg a
rendezvénysorozatot

A Bárczi Géza Általános Iskola növendékei néptánccal szórakoztat-
ták a közönséget

Igényes mûsorral lépett színpadra a Csillaghegyi Általános Iskola énekkara

Nagy sikert arattak a nemzetiségi kórustalálkozón szerepelt csoportok.
Képünkön a vértesszõlõsi szlovák kórus

Sokan válogattak a népi iparmûvészek míves munkái közül 
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Apróhirdetés

� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása
35 éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás).
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-, videó-, távirányító szerviz. Javításnál
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykeres-
kedelmi áron kaphatók. III.ker. Kabar u. 5.
(Keresse a piros táblás szervízt.)Tel.:243-
3844,ügyelet:06(20)316-0933

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 
� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.:349-3918,
06(30)948-2175, www.betoresvedelem.com 
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁL-
LÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás
7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.:
06(30)948-2206
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák fel-
újítása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

� Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� Szobafestés, tapétázás,  mázolás a legolc-
sobban a legprofibban. Kiegészítõ munkák-
kal, ingyen árajánlat. Tel.: 359-1782,
06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06-20-961-6153.
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423,
367-2869
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Mázoló-festõ ambulancia. Vállaljuk bár-
milyen ajtó, ablak mázolását, szerelés utáni
kijavítását, kisebb munkákat is! Garanciával!
Felmérés díjtalan. Horváth: 06(30)550-3923;
368-3604
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás,
szõnyegpadlózás, gipszkartonozás, villany-
szerelés, vízszerelés! Tel.: 06-30-960-4525.
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak

árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Gázkészülék-szerviz! Garanciával, 30
éves gyakorlattal. Hétvégé is. Horti-Dávid III.
Varsa u. 12. Tel.: 06(30)231-9179; 242-3286
� Mosógépjavítás minden típusra, ingyenes
kiszállás. Hívja bizalommal Andris szervizt.
Tel.: 06(20)936-3879
� Redõnyös munkák, javítás, átalakítás.
Szalagfüggöny, reluxa, szúnyogháló. Telefon:
06(70)380-9092
� Víz-gáz-fûtésszerelés felújítás, új szerelé-
sek. Tel.: 06(30)388-8923 szaxs@freemail.hu
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor ja-
vítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Kertépítés, kertfenntartás, öntözõrend-
szer telepítés, alpin fakivágás kertészmérnök-
tõl korrekt áron. Tel.: 06(20)561-7063
� Konténer, sitt szállítás. Gépi földmunka
(Bobcat) Tel.: 06(30)392-6216
� Villanyszerelés! Lakások elektromos há-
lózatának felújítását, lakóházi fõvezetékek ki-
vitelezését és tervezését, mûszaki vezetést
Elmû regisztrált vállalkozás vállalja. Tel.:
06(30)921-5065
� Fûkaszálás, fûnyírás, metszés, fakivágás,
permetezés, fainjektálás, kerttervezés, rend-
szeres kertápolás. Tel.: 06(70)209-2138
� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkola-
tok, tetõkertek, tervezése, kivitelezése ker-
tészmérnöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton sze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Takarítás nonstop! Irodák, lépcsõházak,
magánlakások, iskolák rendszeres-alkalman-
kénti takarítása! Felújítások utáni takarítás.
Gyorsan, pontosan! Tel.: 06-30-960-4525.
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁ-
LAT! Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres
keresése, javítása, WC-k, csapok szerelése,
hétvégén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Szobafestést 500 Ft/m2, mázolást-tapétá-
zást 1000 Ft/m2 anyagköltséggel együtt válla-
lok! Tel.: 06(20)223-4902
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06-30-954-9554.
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009

� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Kõmûves, burkoló munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárí-
tás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, szalag-
függöny-, roletta-, szúnyogháló-szerelés, ja-
vítás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217,
szo-v: 06(30)318-5217
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel. Tel.:
324-8692, 06(30)982-6269

� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Hasi panaszok, puffadás, hasi görcsök,
hasmenés, székrekedés teljes körû kivizsgálá-
sa, szûrõvizsgálatok: labor, ultrahang, gyo-
mor-vastagbél tükrözés. Cím: Gastro MED
Kft. 1024 Bp. Margit krt. 5/b. Tel.: 315-0531;
06(70)340-8777; www.gastromed.hu

� Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp. 1033 Tavasz u. 7. Dr. Pol-
gár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-0115

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-ter-
mészetgyógyásznál III. ker. Tavasz u. 7.
Tel.: 06(20)481-4646

� Dr. Bíró János szülész-nõgyógyász ren-
del a Duna Medical-ban. Cím: Bp. 1036
Kis-korona u. 20. Rendelési idõ hétfõ 14-
20-ig. www.drbiro.hu Recepció: 387-1508

� Dr. Bánkúti Ernõ nõgyógyászati ma-
gánrendelését megkezdte. Hely: Duna
Medical Bp. III. Kiskorona u. 20. Rendelé-
si idõ: szerda 16-18. Bejelentkezés
06(20)531-4972

� Dr. Vojczek Éva bõrgyógyászat, kozme-
tológia, pszichoterápia, pszichodematológia,
tanácsadás, pszichoszomatikus betegségek ke-
zelése. Rendel: 1033 Tavasz u. 7. 06(30)954-
0942, e-mail: vojczekeva@freemail.hu, hon-
lap: www.vojczek.hu

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Bõrkinövések, értágulatok
eltávolitása, gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. (Margit-körút-
nál). Dr. Faragó Katalin. Bejelentkezés:
06(30)964-5436

Egészség

� Mûbútorasztalos vállalja antik, styl
bútorok restaurálását, készítését, kárpitos
munkával, 38 éves gyakorlat! Tel.:
06(30)944-2206

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljeskörû képviselet, üzemelteté-
se. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

� Lakatosmunkát mindennemût válla-
lok. Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó
korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javí-
tást. Tel.: 243-3294, 06(20)9424-943

� Bútorkárpitozás ingyenes szállítással,
garanciával, komoly referenciákkal. Óriási
szövetválaszték! Tel.: 06(20)943-5434

� Redõny, reluxa szerelés, garantáltan
legolcsóbban! Kiszállás, felmérés ingye-
nes! Tel.: 06(20)341-0043; 06(70)513-
9222

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek át-
kódolása. Fõkulcsos rendszerek. Heveder-
zárak szerelése. Szombatonként -10 %!!!

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz.
Ingyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az el-
végzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT.
Gázkészülékek teljeskörû javítása, vízsze-
relés, vízórák kiépítése, villany, fûtésszere-
lés, gépi duguláselhárítás garanciával 0-24
óráig a hét minden napján. Tel.: 321-8082,
06(20)334-3437

� S.O.S. GÁZSZERVIZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése terve-
zéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítá-
sa 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon is.
Tel.: 291-2800, 06(30)269-0001

� S.O.S. DUGULÁSELHÁRÍTÁS és csa-
tornatisztítás gépiesített ipari technológiával
falbontás nélkül a hét minden napján garan-
ciával a lakosság és közületek szolgálatá-
ban. Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437

� LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ.
Víz-,gáz-,fûtés-, villanyszerelés és teljes
körû kiépítés, gépi duguláselhárítás. NON-
STOP 0-24 Tel.:06-1-321-3174,06(20)342-
5556

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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� Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� MA-URI masszázs - kiropraktika izületi
bántalmak feloldása, lumbágó, ferdülések,
gerincsérv megoldása. Tel.: 06(20)404-7304
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18
óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198
� 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
� Teljes körû nõgyógyászati szakrendelés,
nõgyógyászati mûtétek kórházi háttérrel.
Dr.Juhász Sándor 06(20)512-7035 1132 Bu-
dapest., Visegrádi u 15. www.privatnogyo-
gyasz.hu

�KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias au-
tóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsopor-
tos vagy egyéni foglalkozások bármely idõ-
pontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-
30-933-3619.

� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol, matematika, fizika, kémia, német
oktatás. Házhoz megyek. Tel.: 06(20)973-
6467; sms küldhetõ.
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Nyári dajkaképzés Kasza Képzõ. Tel.:
276-5918; NYsz: 01-0064-04
� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
miatanítás általánostól felsõfokig gyakorlott
középiskolai tanártól eredményesen. Tel.:
06(20)946-7553
� Német nyelvtanítás, minden szinten fran-
cia korrepetálás, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
�Angol órák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043

� Bp., 1039 Jós utcában 1+2 fél szobás, fel-
sõfokú beltéri kivitelû lakás eladó. Irányár:
12,5M Ft Üzenetrögzítõ: 212-7178

� Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó in-
gatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért. Tel-
jes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-0031,
06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
�Befektetési tanácsadó és ingatlaniroda ke-
res-kínál kiadó, eladó lakást, házat, telket Bu-
dapesten és vonzáskörzetében, valamint Ro-
mániában, Marosvásárhelyen és környékén.
Tel.: 06-20-961-6153.
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Elcserélném Ágoston utcai 66 m2-es laká-
som kisebbre lehetõleg a környéken, de min-
den megoldás érdekel teli az esti órákban.
Tel.: 367-7656
� Fõ térnél 50 nm-es kétszobás, loggiás,
gyönyörûen felújított panellakás eladó.
12.200.000,- Tel.: 06(70)385-2243
� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-
kerti  ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,
szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
T: 367-3037, 06(70)2828-177.
�Rómain 87 nm-es, 2+2 szobás, nagy erké-
lyes, egyedi fûtéses panellakás, garázzsal el-
adó. 28.500.000,- Tel.: 06(70)385-2243
� Eladó lakást keresünk sürgõsen. Tégla
vagy panel építésüt. Tel.: 06(70)521-0342;
lakos-lak.hu
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zárt-
kerti ingatlan, új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
� Óbudai megbízható ingatlaniroda. Sürgõ-
sen eladó-kiadó ingatlanokat keres. Tel.: 242-
4760, 06(30)219-7722

� Fashion&Style szépségszalon fodrászt,
kozmetikust, masszõrt, pedikûröst keres. Tel.:
06-70-250-1230
� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918
� Kis- és nagytakarítást, lakásfelújítás utá-
ni takarítást vállalok. Tel.: 06(30)382-6029;
� Szeret beszélgetni? Szereti a társaságot? E
kérdéseinkre válasza igen, akkor várjuk je-
lentkezését! Tel.: 06(20)411-7786
� Független brókercég keresi vezetõit,
munkatársait. Tel.: 06(20)939-1390
� Székelyföldi asszony (51) munkát keres
háztartásban, vagy idõsgondozásban. Tel.:
06(20)365-2234; 00-40-742-75-9894

� Gyermekfelügyeletet vállal OKJ-s peda-
gógiai asszisztensi végzettséggel középkorú
hölgy. Tel.: 06(20)434-3432
� Kutyakozmetikánk a Vörösvári út 19-
ben szeretettel vár minden fajta kutyust, cicát,
szépülésre, kezelésekre. Tel.: 06(20)450-1977

� 18 m2-es üzlethelyiség berendezése, döntõ-
en polcrendszerek, korszerû riasztóberende-
zés együtt és külön-külön is eladó. Érdeklõd-
ni: 06(30)689-5007; 06(30)362-7336
� Teljesen új szagelszívó. Eladó: Vesta 4
égõs gáztûzhely, üvegtetõs, 5 éves. Tel.:
06(30)341-2350
� Teljesen új olasz gyártmányú masszázsfo-
tel eladó, számlával, garanciával, 98.000,- Ft.
A fotel hat funkciós, teljes relaxálást nyújt a
használójának. Érdeklõdni: 06(30)689-5007
Bakonyi László
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� Békásmegyeren, Szentendrei út mellett
16 nm önálló garázs 25 eFt/hó kiadó. Tel.:
06(20)442-1118
�Bécsi út 130 sz. házban (Kiscelli sarokház)
40 m2-es erkélyes garzon kiadó valamint
ugyanott egy gépkocsi beálló 18 ezer/hó. Tel.:
06(70)325-6993
� III. ker. Kiskorona utca 14-ben jelenleg
gyógynövénybolt teljes felszereléssel átadó-
kiadó. Érdeklõdni: 06(30)689-5007, vagy az
üzletben
�Frekventált helyen 20 nm raktárhelyiség, a
Kolosy téren, a Kolosy Üzletházban közöskölt-
ség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség iroda,
üzlet vagy tárolás céljára a Vízimolnár köz-
ben. Tel.: 242-3904
�Bp., 1039 Jós utcában 1+2 fél szobás, fel-

sõfokú beltéri kivitelû lakás kiadó, 60 000.- +
rezsi. Üzenetrögzítõ: 212-7178 

� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogyatékossággal élõknek
is. Tel.: 06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu

� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938

�Kiadó 48 m2 üzlethelyiség a Baumax mel-
lett. Bérleti díj: 88.000 Ft/hó. Érd.: 367-1343

Üzlet

� Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat, dísz-
tárgyakat, csillárt, szobrot, porcelánokat, ék-
szereket, varrógépet, írógépet, zongorát, ha-
gyatékot díjtalan kiszállással. Tel.:
06(20)5832-076

Régiség

Társkeresõ

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

Kiadó

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid ha-
táridõvel! Leveleket, könyveket, dip.
munkákat, költségvetéseket, kézíratokat
számítógépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

Állás

� STARToljon ránk! Referenciánk több-
száz elégedett ügyfél. Eladó/kiadó luxusin-
gatlanokat (családiház, ikerház) keresünk.
Minden kedves ügyfelünknek kellemes nya-
ralást kívánunk. 06(20)950-6165, 316-9408

�Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingatla-
nok specialistája. Irodáink: Vörösvári-Vihar
u. sarok, faépület: 439-1999; EuroCenter, ga-
lériaszint: 242-5599; www.oi.hu

� Házrész eladó, sorház jellegû, két utcára
nyíló, 88 m2-es, három generációs.
www.ezahazelado.extra.hu Tel.: 06(30)378-
8366; 06(30)550-5953

� Ürömhegy tetején, Kõpor utcai termé-
szetvédelmi területtel határos, csöndes,
belterületi, 3229 nm-es építési telek
49.500.000 forintért eladó. Te.:
06(30)360-5313

� Gyógyszergyár utcában eladó moz-
gáskorlátozottnak, idõs embernek kialakí-
tott földszinti, egy szoba összkomfortos,
kertes lakás. Nem FÕTÁV fûtéses! Tel.:
06(20)466-8479

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Tel.: 06-(30)-941-6577, 06-26-395-213

Ingatlan

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, a saját lakásán is. Tel:
06(30)964-5331

Oktatás

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû, súlyo-

san mozgáskorlátozott fiatalok támogatására pályázatot hirdet,

mely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási illetve

munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tárgyi esz-

közök vásárlásához hozzájárulásként igényelhetõ. Az alapítvány-

tól pályázható összeg nem lehet több a pályázati cél költségének

25 százalékánál, de legfeljebb 45 000 forint. Pályázni a 40. élet-

év betöltéséig lehet. A pályázathoz mellékelni kell a súlyos moz-

gáskorlátozottság tényét igazoló orvosi igazolásokat, valamint a

családban együtt élõk 2007. évi jövedelemnyilatkozatait. A névvel,

címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat a Prof. Dr. Kováts

István Alapítvány, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. címre ké-

rik beküldeni 2008. augusztus 31-ig. Minden pályázó 2008. októ-

ber 31-ig értesítést kap a kuratórium döntésérõl. A díjakat a nyer-

tes pályázók a Fogyatékosok Napja fõvárosi rendezvényén vehe-

tik át.

Pályázat mozgáskorlátozott fiatalok támogatására

Idõsek és 45 év felettiek díjmen-
tes lelkisegély szolgálata a 06-
80-200-866-os számon naponta,
hétvégén és ünnepnap is 18-tól
21 óráig hívható. * Orvosi tanács-
adás minden második szerdán. *
Jogi és betegjogi tanácsadás
minden hónap elsõ és harmadik
csütörtökén. * Családi, párkap-
csolati, szomszédsági konfliktus-
kezelés (mediáció) a 06-30-377-
9030-as számon vagy e-mail-en:
mediacio@delutan.hu.

Ingyenes jogi tanácsadás a Men-
hely Alapítványnál lakással, lak-
hatással kapcsolatos ügyekben,
a lakásvesztés megelõzéséért.
Lakáscsere és -adásvétel feltét-
elei, ügymenete; lakhatást érintõ
kérdések (adó, illeték, haszonél-
vezet, öröklés); lakáseladás,
-vétel, -csere buktatóinak kikerü-
lése; adásvételi, csere, ajándéko-
zási, bérleti szerzõdések vélemé-
nyezése. (Telefonos tanácsadás,
idõpont-egyeztetés hétköznap
12-tõl 14 óráig. Tel.: 06-20-269-
9838-as telefonszámon.)

DélUtán

Lakásügyek
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Iskoláink – Oktatás

A Magyar Rektori
Konferencia új elnöke
A Magyar Rektori Konfe-
rencia Pécsett rendezett
június 25-ei plenáris ülé-
sén Dr. Rudas Imre
egyetemi tanárt, az óbu-
dai székhelyû Budapesti
Mûszaki Fõiskola rekto-
rát, korábbi társelnököt
egy évre a Magyar Rek-
tori Konferencia elnöké-
vé választotta.

Pótfelvételi
Az Óbudai Képzõmûvé-
szeti Szakképzõ Iskola
pótfelvételi vizsgát tart
a 2008/2009-es tanévre
augusztus 22-én. Induló
szakok: festõ; képgrafi-
kus; animáció; alkalma-
zott grafikus; alkalma-
zott fotográfus; dekora-
tõr; kirakatrendezõ.
(Cím: Kalászi út 5-7.
Tel.: 453-3000. Fax.:
453-3001. E-mail: obu-
daikepzo@t-online.hu,
web:www.obudaikep-
zo.hu)

Varázsmûhely
Elõzetes: a Dr. Szent-
Györgyi Albert Általá-
nos Iskola vár minden
iskolába készülõ óvo-
dást szüleivel együtt
Varázsmûhely nevû
kézmûves- i roda lmi -
játékos-sportos foglal-
kozásaira. Idõpontok:
november 7-én és de-
cember 4-én 17 órától.

Idén is nemzedéki találkozót
rendeztünk, a hagyomá-
nyoknak megfelelõen, júni-
us elsõ péntekjén. Ebben az
évben ünnepelhettük az al-
ma mater 130. évfordulóját.
Gimnáziumunk nevét 50 év-
vel ezelõtt változtatták meg
III. kerületi Állami Leánygim-
náziumról Martos Flóra Le-
ánygimnáziumra. 

Ma már kevesen tud-
ják, hogy a gimná-

ziumi oktatás 1954-ben
kezdõdött épületünkben,
amikor még itt mûködött a
III. kerületi Állami Tanító-
nõképzõ és annak gyakor-
ló iskolája is. A tanítónõ-
képzés 1951-tõl 1956-ig
tartott. A tanítónõképzõ ta-
nárai maradtak a képzõ
megszûnte után is, és kivá-
ló eredményeket értek el
tanulóinkkal, országosan
5-7. helyen voltunk a gim-
náziumok rangsorában. A
tagozatos osztályok beve-
zetésével 1963-ban, a bio-
lógia és kémia tagozatokra
felvételt nyerhettek fiúk is.
Így iskolánk lassan koedu-
kált lett, neve Martos Fló-
ra Gimnáziumra változott.

A tartalmas, szép mûsor
után Kapczár Erzsébet
Margit nõvért köszöntöt-
tük abból az alkalomból,

hogy rubin-diplomás óvó-
nõ lett. Õ egyike annak a
több mint 500 óvónõkép-
zõsnek, akit intézetünk
(Cselka-, majd Szent Luj-
za Óvónõképzõ Intézet)
1929 és 1948 közt útjára
bocsátott.

Kapczár Erzsébet nõ-
vérjelöltként, 1938-ban, a
Szent Lujza Intézetben
kapta meg óvónõi diplo-
máját. Intézetünknek gya-
korló óvodájában kezdte
el óvónõi tevékenységét.
AVincés rendnek volt egy
fiókóvodája is 1940-tõl,
melyet a téglagyári mun-
kások gyerekeinek tartot-
tak fenn. Az 50 óvodás
mellé bölcsõdés korú
gyermekeket is felvettek.
Nõvértársával naponta
mentek az intézetbõl a 4

kilométer távolságra lévõ
óvodába. Vasárnaponként
is kimentek, akkor a na-
gyobb leányokkal foglal-
koztak. Öregeket, betege-
ket is látogattak, gondoz-
tak otthonukban. A bom-
bázások alatt is kijártak.
Ha a sziréna megszólalt,
50-60 gyerekkel egy kan-
na vízzel, egy vekni ke-
nyérrel rohantak az óvó-
helyre. Helytálltak, egé-
szen Óbuda ostromáig.

A téglagyári óvoda
1945 januárjában meg-
semmisült, berendezési
tárgyait széthordták. Már-
ciusban, Margit nõvér pró-
bált egy épületet szerezni,
ahol újra folytathatják a
kisdedóvást. Határozott
fellépésének köszönhetõ-
en, kiutalták a lakatlan, fé-
lig romos Kemény-villát,
mely ma is óvodaként mû-
ködik. Hosszú történet,

hogyan tudott berendezést
teremteni, szinte a semmi-
bõl. Mire konszolidálódott
az óvoda helyzete, 1947-
ben elbocsátották.

A szerzetesrendek fel-
oszlatásáig (1950-ig) foly-
tathatta nõvérként óvónõi
hivatását. Ezután vidéken
is pedagógusként tevé-
kenykedett, ma már elkép-
zelhetetlen körülmények
között. A ‘80-as években
visszatérhetett Budapestre,
ahol idõseket gondozott.

A rendszerváltás után, a
Vincés rend is újra legáli-
san mûködhetett.  Õ is be-
költözött központi házuk-
ba, mely az induló Páz-
mány Egyetemnek is ott-
hont adott. Innen járt ki
hittanórákat tartani általá-
nos iskolába és óvodába,
továbbá segítette az idõ-
sebb nõvéreket. A bábo-
zást kezdetektõl szerette és
alkalmazta a nevelésben. 

Még 80. évén túl is bá-
bozott a gyerekeknek, és
most 88 évesen a központi
ház idõs, beteg nõvéreinek
bábozik, hogy egy kis mo-
solyt csaljon arcukra.

Iskolatörténeti mun-
kámban, kitûnõ memóriá-
jának köszönhetõen, a mai
napig segítõm. Isten éltes-
se a rubindiplomás ked-
vesnõvért!

Bottlikné 
Kárász Aranka 

FODROS-7. A most zárult tanév utolsó hete már hagyományosan változatos eseménysoro-
zattal telt a Fodros Általános Iskolában. Akadályversennyel és miniolimpiával kezdték a
Fodros-7-et, bolondballagással, pódiummal, ízek utcájával folytatták, végül ünnepi han-
gulatú ballagással és évzáróval fejezték be a tanévet az intézményben. (Képünkön: pódiu-
mon mutatták be a tehetséges diákok, mire képesek táncban és zenében)

Rubindiplomás óvónõt köszöntöttek

Nemzedéki találkozó az Óbudai Gimnáziumban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: BENCZIK JUDIT

Több önkormányzati óvodá-
ban és iskolában lejárt az in-
tézményvezetõk megbízatá-
sa július 31-ével, ezért pá-
lyáztatást követõen kineve-
zésekrõl döntött a képvise-
lõ-testület június 25-ei ülé-
sén. A megbízatások 2013.
július 31-ig szólnak.

Az Óbudai Harrer Pál
Általános Isko-

la igazgatói feladatá-
nak ellátásával Ba-
logh Évát, az Elsõ
Óbudai Általános Is-
kolában Fetterné
Szõnyi Évát, a Veres
Péter Gimnázium-

ban Papp Györgyöt bíz-
ták meg. Az Ágoston
Mûvészeti Óvodában
Szalontai Edit, a Vackor
Óvodában dr. Wéber
Attiláné, a Pitypang Mû-
vészeti Óvodában Gom-
bos Albertné, a Naprafor-
gó Mûvészeti Óvodában
Somodiné Kiss Terézia
lett az óvodavezetõ. 

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

www.playingenglish.com
(06-1) 322-1537

Óvodavezetõk, iskolaigazgatók kinevezése
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Óbudai Nyár 2008

Dumaszínház, erotikus komédia, Benkó Dixieland
A hónap második felében
talán a nyár leggazdagabb,
legszórakoztatóbb prog-
ramkínálatából válogat-
hatnak a városrészben
élõk és az idelátogatók.
Ókori komédiával, alterna-
tív és dixieland muzsiká-
val, a Dumaszínházban és
a kertmozikban két hely-
színen is rengeteg humor-
ral „fûszerezték” a szerve-
zõk az Óbudai Nyarat.

Erotikus komédia 
Aquincumban

A r i s z t o p h a n é s z :
Lüszisztraté címû eroti-
kus komédiáját tekinthe-
tik meg a július 17-ei fõ-
próbán, majd azt követõ-
en július 18-án, 19-én,
25-én és 26-án 19 órai
kezdettel az Aquincumi
Múzeum romkertjében. 

A történet szerint fellá-
zadnak az athéni és spártai
asszonyok. Megtagadják a
szerelmet a férfiaktól,
amíg azok be nem fejezik
a háborút, és békét nem
kötnek. A csodálatos hely-
színt kínáló aquincumi ro-
mok között elevenedik
meg a közismert történet.
Arisztophanész fergeteges
komédiája kiváló szerepe-
ket kínál a színészeknek, a
nézõknek pedig nagysze-
rû szórakozást, amellett,
hogy gondolkodásra kész-
tet: nem kellene-e a ma
asszonyainak az egykor-
volt athéni és spártai elõ-
dök példáját követniük? 

A darabot Arany János
és Devecseri Gábor fordí-
tásának felhasználásával
Szepes Erika írta mai szín-
padi elõadássá.  Rendezõ:
Papp János. Lüszisztraté
szerepében Bede Fazekas
Anna, Mürrhiné „bõrébe”
Nyertes Zsuzsa „bújt”,
Kleoniké: Varga Kata,
Lampitó: Andresz Kati,
Kinésziász: Szakács Tibor.
További szerepekben:
Maszlay István, Urmai
Gábor és Makranczi Za-
lán. Közremûködik a
Trigonon Együttes. (Je-
gyek 2500 forintért vásá-
rolhatók az Aquincumi

Múzeumban, az Óbudai
Társaskörben és az ismert
jegyirodákban.)

KoncArt-sorozat
A Zichy-kastély kert-

jében tartott Dumaszín-
házban Dombóvári Ist-
ván humorista nevetteti
meg a közönséget július
18-án 18 órai kezdettel. 

A fellépõt a Stenk
együttes koncertje köve-
ti 19 órakor. A zenekar
funky, jazz és hip-hop
stílusban játszik. 

A Kaukázus rockze-
nekar 20.15 órától lép
színpadra. A négy éve
alakult alternatív csapat
két hónapja ostromolja
az MR2 Petõfi Rádió
slágerlistáját „Szalai
Éva” címû számával. 

A Paso Traditional
Ska Special jamaicai, il-
letve más karibi-térség-
beli muzsikát játszó ze-
nekar lép fel július 25-
én 20.15 órától. 

Fõ téri esték
Óbuda „szívében”, a Fõ

téren a Stúdió 11 és Váczi
Eszter ad koncertet július
19-én 19 órai kezdettel. A
nagymúltú zenekar és a
Jazz+Az együttes volt
énekesnõje együttmûkö-

désének eredménye egy
rendkívül sokrétû és gaz-
dag repertoár. Legújabb
mûsoruk különleges válo-
gatás, melyet együtt állí-
tottak össze kedvenceik-
bõl.

Az Óbudai Nyár meg-
lepetés vendége a Benkó
Dixieland Band lesz júli-
us 26-án 19 órától. A ze-
nekart vélhetõen senkinek
nem kell bemutatni, fellé-
pésükkel maradandó él-

ményt nyújtanak minden
korosztálynak. 

Kert Mozi Óbudán
és Békásmegyeren

A Fõ téren az „Állítsá-
tok meg Teréz Anyut!” cí-
mû mozit láthatja a kö-
zönség július 20-án 20.30
órakor. Ugyanezen a na-
pon Békásmegyeren, a
közösségi ház kertjében a
Rap, Revü, Rómeó „fo-
rog” 21 órai kezdettel. 

A Fõ téren július 27-
én 20.30 órától a 6:3,
avagy játszd újra, Tutti
látható. Az óbudai vetí-
téssel egy napon 21 óra-
kor a „Tibor vagyok, de
hódítani akarok” címû
filmet nézhetik meg. 

Zenés vacsora
a Régi Siposban

A svédasztalos vacsorá-
val egybekötött zenés es-
ten Dósa Mátyás lemez-
bemutató koncertet ad jú-
lius 24-én 19 órától. (Cím:
Lajos utca 46. Érdeklõdés
és helyfoglalás: 250-
8082; info@regisipos.hu.
A zenés vacsora ára egy
pohár pezsgõvel 4950 fo-
rint vendégenként)

Ingyenes programok:
KoncArt-sorozat, Fõ téri
esték, Kertmozi-k. Az
Aquincumi Múzeum
programjáról bõvebb fel-
világosítás a 250-1650-es
telefonszámon, valamint
a www.aquincum.hu
honlapon. Az Óbudai
Nyár egyéb programjairól
tájékozódhat a 06-20-
926-5179-es telefonszá-
mon, illetve a www.obu-
dai nyar.hu internetes ol-
dalon.

Összeállította:
Szeberényi Csilla 

„Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak” címû komédiát láthatta a közönség júni-
us 28-án a Békásmegyeri Közösségi Házban az „Óbudai Nyár 2008” programjában. Öz-
vegy Karnyónét Magyar Attila játszotta, a két szeleburdiak szerepében Hajdú István és
Szakácsi Tibor lépett színpadra 

KOPOGOTT A RÖMI A TÁRSASKÖRBEN. Nagy sikert aratott a Moór Marianna és Szilágyi
Tibor fõszereplésével bemutatott „Kopogós römi” címû Coburn színmû az Óbudai Tár-
saskör kertjében június végén, július elején. A Csiszár Imre rendezte elõadásra már az
elsõ napokban elfogytak a jegyek. A darab az önkormányzat által támogatott Óbudai
Nyár rendezvény-sorozat részeként került színre

FOTÓ: ESTÓK SÁNDOR

Komédia Békásmegyeren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Programok – Hirdetés

Augusztus 11-én (mínusz elsõ
nap) a Magyar Dal Napjával, au-
gusztus 12-én, az úgynevezett
nulladik napon Iron Maiden kon-
certtel, augusztus 13-tól 18-ig
pedig a megszokott változatos-
sággal, 60 helyszínen napi 200
programmal várják a szervezõk a
látogatókat a Hajógyári-szigetre.

A Magyar Dal Napja au-
gusztus 11-én 16 órakor

kezdõdik a Nagyszínpadon. A
maratoni koncerten az elmúlt
öt évtized magyar beat-pop-
rock daltermésének emblema-
tikus szerzeményeibõl hangzik
el hétórás válogatás. Másnap,
augusztus 12-én Iron Maiden
koncerttel várják a „kemé-
nyebb” mûfaj kedvelõit. 

A Nagyszínpadon augusztus
13-tól fellépõ zenekarok közt,
a fesztivál hetében olyan sztá-
rokat láthatnak az érdeklõdõk,
mint a Jamiroquai, a Sex
Pistols, az R.E.M. vagy a The
Killers. A magyar fellépõk kö-
zött lesz a Kispál és a Borz, a
Tankcsapda, valamint az URH

együttes. Az Arany Ászok
Színpadon idén is a hazai pop-
rock élet színe-java lép fel. A
program a Nagyszínpad kon-
certjei után közvetlenül, 23
órakor kezdõdik és hajnalig
tart, hangszigetelt sátorban.
Fellép többek közt a Kistehén
tánczenekar, a Ladánybene 27,
a Magna Cum Laude, a Zanzi-
bár, a Heaven Street Seven és a
Sziámi. A jazzkedvelõknek is
igazi különlegességet kínálnak
a szervezõk, hiszen a Jazz
Színpadon lép fel a legendás
Rhoda Scott, a Hammond or-
gona idén 70 éves királynõje. 

CSOKONAI VERSEK EREDETI DALLAMOKKAL. Csokonai Vitéz Mihály 19
versét eredeti dallamokkal énekelte a Magyar Örökség-díjas Kobzos
Kiss Tamás az Óbudai Társaskörben tartott bemutató koncerten. A le-
mez a Hangzó Helikon sorozatban a Könyvhéten jelent meg 

Idén is „nagyágyúk” jönnek a Szigetre

• A jegyárak nem változtak a ta-
valyihoz képest. Az ottalvós bér-
let 37 ezer 500 forintba kerül,
mely a nulladik és a mínusz elsõ
napi belépõt is magában foglalja
A fesztivál öt napjára szóló ha-
zamenõs bérlet 30 ezer forintba
kerül. A napijegy a rendezvény
öt napján és a nulladik napon 8
ezer forint. A mínusz egyediken,
azaz a Magyar Dal Napján 2
ezer 500 forint a „beugró”.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Esztergom közelebb jött
Átmenetileg hat HÉV-megállóban lehet az eszter-
gomi vonatra felszállni. Ebbõl az alkalomból  há-
rom esztergomi nevezetességet talál rejtvényünk-
ben. Beküldendõ a vízszintes 1. valamint a függõ-
leges 1. és 38. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az elsõ beküldendõ sor (zárt be-
tûk: T.V.T.O.). 13. Templomi „bútorra”. 14. Fejben
van. 15. Megkevert ara. 16. BOED. 17. Poroló. 19. Bór
és nitrogén vegyjele. 20. Folyadékot fogyasztottak. 21.
Névelõs babaköszönés. 22. G.O.U. 23. Angol szemek.
24. III. kerületi utca: … János. 26. Londoni beszélge-
tés. 27. Szintén. 28. Ijesztgetné. 30. Kalauz nélküli! 32.
Idejuttatókat. 34. USA hírügynökség. 36. Ozmium
vegyjele. 38. Máltai, román és olasz autókm jele. 39.
Régen készült balatoni gõzhajó. 41. Osztrák, spanyol,
belga és luxemburgi autók jele. 43. Levegõvel kapcso-
latos idegen szó. 45. Talál. 46. Jordán fõváros. 37. Vil-
lanyvonat márka. 48. Angol államok magyar névelõ-
vel. 51. Majdnem robbanószerek! 52. Táv betûi kever-
ve. 54. Ki, kifelé németül. 55. Ráncolódj.
FÜGGÕLEGES: 1. A második beküldendõ sor.(zárt
betûk: S.I). 2. Lengyel pénz. 3. Enni adok neki. 4. Humo-
ristánk, György. 5. Török autók jele. 6. Pir betûi keverve.
7. Sárral dolgozik. 8. Szünidõ. 9. Á.G.K. 10. Nem oroszul.
11. Csermely. 12. Erõszakkal elvenne. 18. Névelõs gyors
fordulat. 22. Gyakorító végzõdés. 24. Befizetési blanketta. 25. Így lehet
bajt felvenni. 26Hajóvég. 27. Majdnem idéz! 29. USA üzemanyag. 31.
Dél-szláv folyó. 32. Kis Ilona. 33. Cukorgyártás során keletkezik, név-
elõvel. 35. Otelló nemzetsége. 37. Nem tevékenykedik kötõtûvel (két
szó). 38. Aharmadik beküldendõ sor (zárt betûk: Y.O.K.). 40. Finom
keverék. 41. Névelõs bolygó. 42. El …, amerikai sorozathõs. 44. Maró
anyag névelõvel. 49. Ezt is szoktak húzni a zenészek. 50. Kén, ittrium és
bór vegyjele. 53. Földet forgat. 56. Û.Á.                        Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt levelezõ-
lapon július 28-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között könyvju-
talmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. A július 1-
jén megjelent, „Menjünk Szentendrére!” címû rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „Örömhírvétel templom; Rab Ráby háza; Boromissza emlékszo-
ba”. Könyvjutalmat kapnak: Sáringer Kálmánné 1037 Budapest, Erdõ-
alja út 98.; Kapi-Horváth Ferenc 1039 Budapest, Bocskai utca 8.;
Bartha Mónika-Rita 1035 Budapest, Szentendrei út 16/23. 

A Védõszárny Sportkör idén is díj-
mentes vízitúrákat indít vasárna-
ponként, gyakorlattal rendelkezõ
diákoknak.

Lehetõséget biztosítanak úsz-
ni tudó gyermekeknek 8

éves kortól, akik szeretnék meg-
ismerni a Dunát, és szívesen
megtanulnának evezni kajakban
és kenuban. A jelentkezõk elsajá-
títhatják az evezést vízitúrázó
szinten, megismerkedhetnek a
hajózási szabályokkal. Minden
gyermek köteles mentõmellényt
viselni, amit a sportkör ad. A
programok helyszíne: Kossuth

Lajos üdülõpart 19. (A vízibázis
megközelíthetõ a 34-es autóbusz-
szal az Árpád híd budai hídfõjétõl
a Szent János utcáig.) 

Kezdõknek elõre egyeztetett
idõpontokban külön oktatás, gya-
korlási lehetõség. 

A részvételhez szükséges felsze-
relés: fürdõruha, póló, papucs,
esõkabát, sapka, enni- és inniva-
ló, vízhatlan csomagolásban (pl.
ételdoboz), az idõjárásnak meg-
felelõ váltó öltözet. Gyülekezés,
vízreszállás: 9 órakor. 

(Elõzetes jelentkezés és további
információ a 240-2627-es tele-
fonszámon az esti órákban.) 

Gyerekek a Dunán
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Pályázat

Alakbér és kapcsolódó szolgálta-
tások díjai (víz és csatorna, to-
vábbá szemétszállítási átalány)
önkormányzati rendelet, illetve a
Fõvárosi Közgyûlés közüzemi
díjakkal kapcsolatos ármegálla-
pításai alapján módosulhatnak.
Ezen felül szolgáltatók felé köte-
lezõen fizetendõ költség a
távhõszolgáltatási és az áram-
szolgáltatási díj.
A pályázatra kiírt lakásokról
alaprajz és mûszaki leírás (alap-
terület, komfortfokozat, szoba-
szám) alapján lehet tájékozódni a
pályázati kiírás kifüggesztésének
helyszínén.
A pályázati nyomtatványok és a
pályázaton való részvétel ingye-
nes.
A pályázat benyújtásának feltéte-
lei a III. kerületi polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájá-
ban (Bp., III. Harrer Pál utca 2.),
továbbá a CELER Kft. központ-
jában (Bp., III Szentlélek tér 7.
fsz.) megtekinthetõk. A pályázat-
ra történõ jelentkezéshez nyom-
tatványok az ügyfélszolgálati iro-
dában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2008. augusztus 1. 12 óra.
Helye: polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodája. A pá-
lyázat eredményét 2008. augusz-

tus 28-án függesztik ki a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodájában és a CELER Kft. köz-
pontjában.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Vagyonhasznosítási Osztálya
Lakásgazdálkodási Csoport

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában
lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A bérletre való jogosultság feltétele az öregségi nyugdíjkorhatár elérése és az önmaga ellátására va-
ló képesség.

Pályázati úton bérbe adandó lakások
1. Hatvany L. utca 1. (em.) 2. Hatvany L. utca 1. (em.) 

31 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.:  12.255 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.: 12.255 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.500.000 Ft.  megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

3. Õszike utca 8.  (em.) 4. Szérûskert utca 39. (fsz) 
27 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.: 12.999 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.:  13.156 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.000.000 Ft. megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

5. Szérûskert utca 39.  (fsz.) 6. Szérûskert u. 39. (fsz) 
31 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.:  13.156 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.: 13.156 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.500.000 Ft. megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, beköltözhetõ, 
nyugdíjasházban lévõ lakások bérbeadására

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vétel-
árat, a fizetés módját és idejét. A pályázó
ajánlatát a pályázat benyújtásától számított
60 napig köteles tartani. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályá-
zati biztosítékot befizetik az önkormányzat
letéti számlájára. Számlaszám: Raiffeisen
Bank Rt. 12001008-00140645-00100001.
A pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot 2008. augusztus 8-án 12 órá-
ig, a pályázatokat zárt borítékban 2008.
augusztus 11-én 12 óráig lehet benyújtani
a Bp., III. kerületi Önkormányzat Vagyon-
hasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ
tér 1. I./19.).

A pályázat bontása közjegyzõ jelenlét-
ében a Bp., III. kerület, Fõ tér 1. szám
alatt a I./19. szobában, a vagyonhaszno-
sítási osztály hivatalos helyiségében tör-
ténik. A pályázaton résztvevõket levélben
vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jo-
gát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyaljon,
zártkörû licitet tartson, illetve, a pályáza-
tot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a Bp., III. kerü-
leti Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán a 437-8646-os és a 437-8639-es
telefonszámon.

III. kerület Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/1 hrsz.  
Építési telek, terület: 1772 m2.
Az ingatlant víz- és gázvezeték 

közmûvezetési szolgalom terheli.
Irányár: 20.160.000 Ft + áfa,

összesen: 24.192.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz):

2.420.000 Ft.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/4 hrsz.
Építési telek, terület: 1773 m2.

Az ingatlant gázvezeték szolgalom terheli.
Irányár: 21.780.000 Ft + áfa,

összesen: 26.136.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 

2.610.000 Ft.

Az ingatlanok L6-III-SZ/N építési övezeti
besorolásúak, Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: az utcában van víz, villany és gáz,
egyedül csatorna nincs. A telkek végében 
gázvezeték húzódik 5 m-es védõtávolsággal. 

Mindkét ingatlanon régészeti feltárás 
szükséges. Csatorna hiányában 

az ingatlanokon 1 lakás építhetõ.

Bp. III. ker. Taliga utca 
22570/2, 22570/4 hrsz. 

Építési telek, terület: 1101 m2 illetve 1102 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N.

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: víz, villany, gáz az utcában. 
Csatorna hiányában az ingatlanokon 

1 lakás építhetõ. 
Irányár: 22.545.000 Ft + áfa, összesen:

27.054.000 Ft ingatlanonként.
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 

2.700.000 Ft ingatlanonként.

Bp., III. ker. Gyenes utca 12. sz. 17005/41
hrsz. 152 m2-es telken 99 m2 nagyságú üzlet 

+ 99 m2 nagyságú pince.
Övezeti besorolás: L7-III/1. Összközmûves.

Irányár: 36.100.000 Ft. 
Pályázati biztosíték: 

(bánatpénz): 3.610.000 Ft.

Bp., III. ker. Naszád utca, 22506/5
hrsz. Építési telek, terület: 1540 m2.

Az ingatlan L6-III-SZ/N építési 
övezetben fekszik. 

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: villany az utcában, a gáz 
és a víz a szomszéd Pirkadat utca 

felõl a 22506/1 hrsz-ú ingatlanon ke-
resztül szolgalommal vezethetõ be. Az in-
gatlan felett nagyfeszültségû kábel húzó-
dik. Régészeti feltárás szükséges. Csator-

na hiányában 
az ingatlanon 1 lakás építhetõ.
Irányár: 17.550.000 Ft + áfa, 

összesen: 21.060.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz):

2.100.000 Ft.
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Nyári
akciós

kerékpárok

Sikerrel zárult a III. kerü-
leti TUE ifjúsági csapatá-
nak hosszú menetelése.
Az NB II-es bajnokságot
nagy fölénnyel megnyerõ
gárdának a szombathelyi
fiatalokkal kellett oda- és
visszavágó alapon mér-
kõzni. A gyõztes kapta az
elsõ osztályban való indu-
lás jogát. 

A z elsõ találkozón
hazai környezet-

ben 1:0-ra gyõzött a Ke-
rület, a minimális elõnyt
többen kevésnek tartot-
ták a vas megyei vissza-
vágó elõtt. 

Farkas József tanítvá-
nyai rácáfoltak a kétke-
dõkre, az NB II-ben
edzõdött játékosokkal
megerõsített Haladást
kemény küzdelemre
késztették. A visszavágót
joggal emlegetik majd
drámai jelzõvel a mérkõ-

zõ felek. A hazai csapat
3:1-es vezetésnél már
feljutónak érezhette ma-
gát, de a 89. perc váratlan
fordulatot hozott. Óbuda
büszkeségei nem véletle-
nül õrizték 30 mérkõzé-

sen át veretlenségüket, a
már veszni látszó csatá-
ban az utolsó percekig
harcoltak. Kitartásuk ju-
talma egy pompás gól
formájában jelentkezett.
Csanádi Péter fejes gólja
az NB I-be repítette a
csapatot. A nyurga védõ
lett a párharc hõse, hi-
szen az egyetlen hazai ta-
lálat is az õ nevéhez, il-
letve fejéhez fûzõdik.

Jegyzõkönyv 
III. kerületi TUE-

Haladás 1:0. * Haladás-
III. kerület TUE 3:2. Az
osztályozó egy-egy gyõ-
zelemmel és 3:3-as gól-
különbséggel zárult, az
idegenben lõtt több gól-
lal az óbudai fiatalok ju-
tottak fel az elsõ osz-
tályba.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Ha szerda, 
akkor ÓMK!
A nyári szünetben,
szerdánként 10-tõl 12
óráig az Óbudai Mûve-
lõdési Központ (ÓMK)
látja vendégül a
Szünidödõ programban
a kézmûves foglalkozá-
sok iránt érdeklõdõ
gyermekeket szüleikkel
együtt, valamint azokat
a sportos fiúkat és lá-
nyokat, akik szívesen
mérik össze tudásukat
játékos formában. Júli-
us 16-án: kézmûves
foglalkozás. Sport:
ügyességi pálya. * Júli-
us 23-án: kézmûves
foglalkozás. Sport: 7-
próbás verseny. * Július
30-án: kézmûves foglal-
kozás. Sport: pingpong
villámtorna. * Augusz-
tus 6-án: kézmûves fog-
lalkozás. Sport: aka-
dályverseny. * Augusz-
tus 13-án: kézmûves
foglalkozás. Sport: tol-
laslabda villámtorna. (A
részvétel ingyenes.
Cím: San Marco utca
81.)

Sport és kézmûvesség
a Római-parton
Gazdag sport progra-
mokkal, futballal, te-
nisszel, pingponggal és
úszásoktatással, vala-
mint kézmûves foglal-
kozásokkal napközis tá-
bort szervez a CSMSZ
SE 5-14 éves gyerekek-
nek, már óvodás kortól.
(Helyszín a Római-part
erdõs, árnyas környe-
zete. Jelentkezés: Csil-
laghegyi Mozgás Sza-
badidõsport SE, Kelen
Balázsnál a 06-70-314-
0021-es telefonszá-
mon. Honlap: www.csil-
laghegysport.hu)

Úszásoktatás
Kezdõknek és haladók-
nak tartanak úszások-
tatást a vakáció végéig
a Laborc utcai Barátság
Szabadidõ Centrum-
ban. Foglalkozások:
kedden és csütörtökön
16 órától. (Ár a létszám
függvényében. Érdek-
lõdni Hagyó Balázsnál
lehet a 06-20-568-
5859-es telefonszá-
mon.) 

Labdarúgók sikere

NB I-ben a Kerület ifjúsági csapata

Az újonc NB I-es U 19 csapat

Június közepétõl minden
hétfõn és szerdán a III. ke-
rületi Máltai típusú játszó-
tereken ingyenes Fitt csa-
ládi program zajlik, me-
lyen nagymamák, nagypa-
pák, anyukák, apukák és
gyerekek együtt tornáz-
hatnak zenére játékosan
Kozma Zsuzsanna pedagó-
gus vezetésével.

A nagy érdeklõdésre
való tekintettel a

programot a tervek sze-
rint meghosszabbítják a
szervezõk augusztus kö-
zepéig.

Mindenkit várnak,
akik néhány percet fon-
tosnak tartanak egészsé-
gük megõrzésére szeret-
teik társaságában. 

Helyszínek: Szilvanus
sétány - hétfõn 16 órá-
tól. * Huszti út - hétfõn
17 órától. * Kerék utca -
szerdán 17 órától. * La-
jos utca - szerdán 18
órától. (Bõvebb infor-
máció Kozma Zsuzsától
a 06(20)379-3389-es te-
lefonszámon. A játszóte-
rek nyitva tartási ideje
miatt a programok idõ-
pontja változhat.)

Fitt családi program 
a Máltai játszótereken

A Régi Rómaisok Baráti Köre felhívja a szenior korú

sporttársak figyelmét a Római-partról induló vasár-

napi vízitúráira. Nem csak gyakorlottakra számíta-

nak, mivel a túrák nehézségi foka alkalmazkodik a

programra jelentkezõk állóképességéhez, komo-

lyabb felkészülést nem igényel és pihenõket iktatnak

be. A résztvevõk a sportkör kajakjaiban küzdhetik le

az akadályokat. A kezdõknek elõre egyeztetett idõ-

pontban külön gyakorlási lehetõséget biztosítanak.

(A részvétel ingyenes, a szükséges felszerelési tár-

gyakról és a programokról felvilágosítást a 240-

2627-es telefonszámon adnak az esti órákban.) 

Vasárnapi vízitúrák
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� A Fidesz 3. választókerületének irodájában az ingyenes jogse-

gély és adótanácsadás júliusban és augusztusban szünetel.

Szeptembertõl indulnak újra a szolgáltatások.

� Dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek ingyenes jogse-

gélyszolgálata júliusban és augusztusban szünetel. Az elsõ al-

kalom szeptember 11-én lesz.

� Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén

17-tõl 19 óráig a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelent-

kezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

� A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-

zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes jo-

gi tanácsadást tart, 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi

Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdek-

lõdni lehet a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ

utca 1. szám alatt, a 06-20-483-3547-es telefonszámon.) 

� Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II. kerület

Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18

óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig

a 353-0624-es számon.) 

� Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon fel-

tehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket

jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-

hetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hó-

nap 3. péntekén, 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-

ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

� Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadást legközelebb

szeptember 4-étõl tartanak a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Ingyenes tanácsadások
Akinek a szeretet volt a küldetése
Herrlibergi otthonában, 2008. jú-
nius 14-én elhunyt Földes Lili, az
Óbudáról indult világhírû zongora-
mûvész, Földes Andor özvegye.
Rendy Liliként látta meg a napvi-
lágot 1912-ben Szatmárnémeti-
ben. Az 1930-as években az Est
Lapok tudósítójaként érkezett
Amerikába, itt találkozott a ten-
gerentúlon nagy sikerrel koncer-
tezõ fiatal zongoramûvésszel, Földes Andorral. Boldog házassá-
guk éveit örökítette meg angol nyelven kiadott könyve, „Two on
the Continent” címmel. A zongoramûvész 1993-ban bekövetke-
zett halála után kitartóan dolgozott azért, hogy a nemzetközi hír-
nevet szerzett, Bartók-, Kodály- és Beethoven-mûvek kiemelke-
dõ tolmácsolójának öröksége, szellemisége hazatérjen.
Jelentõs részben Földes Lilinek köszönhetõ többek között a Ze-
neakadémián évente megrendezett Földes Andor Zongoraver-
seny elindítása, férje kéziratainak (Emlékeim, Zongoristák kézi-
könyve) közelmúltbeli kiadása magyar nyelven.
És az óbudai emlékek… A Föld utcai ház emléktáblája, a Szent-
lélek téri emlékoszlop és nem utolsósorban: az Óbudai Múzeum
Földes Andor Emlékszobájának relikviái. Ez utóbbi kiállítás anya-
ga egyenesen Svájcból érkezett, az özvegytõl, hogy autentikus
tárgyak is megidézhessék Földes Andor alakját.
Egyik utolsó - készülõ Földes Andor portréfilmhez adott - interjújá-
ban Földes Lili férje iránti szeretetét élete küldetésének vallotta.
Nem véletlenül ajánlotta neki Földes Andor „Emlékeim” címû köny-
vét: „Lénye bearanyozza életemet; az Õ mosolya árad át Mozart
vagy Beethoven minden lassú tételén, amikor zongorázom.”

Tóth Emese  
Óbudai Múzeum  

Földes Lili emlékére

Elõzetes: színielõadásokkal, vízi
régészeti bemutatóval, izgalmas,
változatos családi programokkal
várják az érdeklõdõket a Nimfa
ünnepen, a Római Strandfürdõ te-
rületén augusztus 2-án 19 órai
kezdettel az Aquincumi Múzeum
munkatársainak szervezésében. 

A nimfák a természet szépsé-
geit megtestesítõ római is-

tennõk, akik elõtt az ókorban a
mai Római Strandfürdõ területén
álló szent ligetben rótták le tisz-
teletüket az emberek. A „Vizek
évé”-hez kapcsolódó rendezvény
programjai a kor egészség és
szépségápolási szokásaiba ad be-
tekintést, sajátos módon. 

A látogatók régészek segítsé-
gével ismerkedhetnek meg a
helyszínnel, az aquincumi vízve-
zeték forrásfoglalásának terüle-
tével, a vizek felhasználási mód-
jával az ókori kultúrákban. A ró-
mai maradványok fölé épített vé-
dõépületben gyógy-masszázsban
részesülhetnek, és megismerked-
hetnek az ókor gyógyászati és
szépségreceptjeivel. A gyereke-

ket kézmûves foglalkozásokkal
várják, míg a felnõtteket színé-
szek, nymphák, satyrok és
sylenosok szórakoztatják. 

A program 19 órakor áldozat-
bemutatással kezdõdik, majd
19.15 órától T. Láng Orsolya tart
elõadást a nimfák által lakott
szent ligetrõl. Tóth János Attila
19.40 órakor vízi régészeti be-
mutatóval várja azokat a vállal-
kozó szellemû vendégeket, akik
merülést vállalnak a medencébe.
Ezzel egy idõben „Szemelvé-
nyek az antik irodalomból a víz
jegyében” címmel a Térszínház
mûvészei adnak elõ jeleneteket.
Nimfamesék és pantomim jele-
neteket láthat a közönség 20 óra-
kor Halmágyi Sándor és Tarcsa
Zoltán tolmácsolásában. 

Az eseményt gyógynövény
bemutatóval, gyógymasszázzsal,
ókori ruhában való fotózkodással
színesítik. (A Római Strand cí-
me: Rozgonyi Piroska utca 2.
Felnõtteknek 1000, diákoknak és
nyugdíjasoknak 500, családok-
nak 1500 forintba kerül a belé-
põjegy.) 

Szépség és egészség az ókorban 

Nimfaünnep Rómaifürdõn

DÍJAZTÁK A PARLAGFÛ MENTES HÁZAKAT, UTCÁKAT. Idén is sok III. ke-
rületi postaládára, kerítésre kerülhetett fel a „Parlagfûmentes ház”
feliratú matrica, illetve a „Parlagfûmentes utca” tábla. Az elismerést
a környezetvédelmi és vízügyi minisztertõl és a vele tartó önkéntes
egyetemistáktól azok a kertesház-tulajdonosok kapták, akik megtisz-
tították udvarukat az erõsen allergén gyomnövénytõl

A Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség 3-as és 4-es

választókerülete új irodákba
költözött. A Belsõ-óbudai szer-
vezet (3. vk.) a Kaszásdûlõ ut-
ca 7. szám alatt (tel.: Laczkó
Szilvia 06-20-499-9562, hiva-

tali szám: 367-8791), a békás-
megyeri szervezet (4. vk.) pe-
dig a Hímzõ utca 1. szám alatt
mûködik a jövõben (tel.: Rácz
Andrea 06-20-483-3547). In-
formációkért kérjük, keressék
két munkatársunkat!
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 

3-as és 4-es választókerülete

Új irodákban a Fidesz 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: 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. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

Nyomás: Grafika Press Zrt. 1106 Bp., Jászberényi út 55. Felelõs vezetõ: Gampel István

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..

ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE
III. Lajos utca 142.

Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
Tel.: 250-54-82

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

50%-os kedvezmények 
augusztus 2-ig élnek

– IMPLANTÁCIÓ ( fogbeültetés) orvosi vizsgálata

– FOGÉKSZEREK 

– FOGSZABÁLYOZÁS ORVOSI VIZSGÁLATA

– FOGKÕLEVÉTEL A DENTALHYGIENIKUS NAPON

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 

NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 

KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus

fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-

celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel

SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H

Medicina, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária,

Danubius, Évgyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, Pro-

Vita, Új Pillér, ADOSZT, Aranykor Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

A rendelõben modern technikával felszerelt fogorvosi székekkel, panoráma
röntgennel, intraorál-kamerával, monitorral, ultrahangos fogkõ-eltávolítással,
jó minõségû fogászati anyagokkal várjuk tisztelt pacienseinket.
A rendelõ korszerûen felszerelt FOGTECHNIKAI HÁTTÉRREL REN-
DELKEZIK. Rövid határidõ, fogbetegségtõl függõen.

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

TELJES FELELÕSSÉGGEL 
1039 Hímzõ utca 6.
Telefon: 244-0333

A KEDVES Nemzetközi Alapítvány
Közhasznúsági Jelentése a 2007. évrõl. www.kedves.eu. 
•  Számviteli beszámolónk a 2007. évrõl készített mérleg és
eredménylevezetés alapján: Pénz-/forgóeszközök, mér-
legfõösszeg 550 EFt. Bevételek 400 EFt. Kiadások 50 EFt.
• 2007. évben a Központi költségvetési szervtõl, elkülöní-
tett állami pénzalaptól, helyi és hasonló önkormányzattól,
ezek szerveitõl, SZJA 1%-ból nem folyt be támogatás.
• A vagyon egynemû, pénzeszközbõl áll. Nagysága az in-
dulótõke, a tõkenövekedés és a tárgyévi eredmény összege:
350 EFt. • A vagyonból cél szerinti juttatásokra, vezetõ
tisztségviselõk, más személyek részére juttatás nem került
kifizetésre. • 2007. évben a cél a közhasznú tevékenység
megkezdéséhez szükséges anyagi eszközök megszerzése.

A SZLUHA Nemzetközi Alapítvány 
Közhasznúsági Jelentése a 2007. évrõl www.szluha.hu

• Számviteli beszámolónk a 2007. évrõl készített mérleg és
eredménylevezetés alapján: Pénz-/forgóeszközök, mér-
legfõösszeg 1197 EFt. Bevételek 610 EFt. Kiadások 13 EFt.
• 2007. évben a Központi költségvetési szervtõl, elkülönített
állami pénzalaptól, helyi és hasonló önkormányzattól, ezek
szerveitõl, SZJA 1%-ból nem folyt be támogatás. - A vagyon
egynemû, pénzeszközbõl áll. Nagysága az indulótõke, a
tõkenövekedés és a tárgyévi eredmény összege: 1197 EFt. - A
vagyonból cél szerinti juttatásokra, vezetõ tisztségviselõk,
más személyek részére juttatás nem került kifizetésre. - 2007.
évben a cél a közhasznú tevékenység megkezdéséhez szük-
séges anyagi eszközök megszerzése.

HITELügyintézés 

az Ön otthonában,

akár munkaidõn kívül

és mindezt INGYEN

06-70-389-2057

Ruházati méteráru 
és LAKÁSTEXTIL Üzlet 

1035 Kórház u 23. Tel.: 250-2869
Akciós ajánlatunk: textilek 250 Ft-tól
150 széles szintetikus szövetek, sely-
mek, muszlinok nagy választékban!
Függönyök: vitrázsok 290 Ft-tól 300
széles voule, organzák, dekor sötétí-
tõk NY.: H-P 10-18-ig, SZ 9-12.30-ig

Július hónaptól minden szombaton
ügyeletet tartunk 9-15h-ig!

APlatán Közmûvelõdési Könyv-
tár (Arató Emil tér 1.) nyári rö-

vidített nyitva tartása: hétfõn 14-tõl
18, kedden és csütörtökön 14-tõl 19,
pénteken 14-tõl 18 óráig. Szerdán és

szombaton zár-
va. * Nyári

zárva tartás: a bibliotéka július 21-tõl
augusztus 3-ig zárva lesz. Nyitás: au-
gusztus 4-én.

A Platán Közmûvelõdési Könyvtár
Fiókkönyvtára (Csobánka tér 5.) hét-

fõn 10-tõl 15, kedden és csütörtökön
12-tõl 19, pénteken 9-tõl 14, minden
páros hét szombatján 9-tõl 13 óráig fo-
gadja a könyv barátait. Szerdán zárva.
* Nyári zárva tartás: a könyvtár júli-
us 14-tõl augusztus 3-ig zárja be kapu-
it. Nyitás: augusztus 4-én.

A Platán könyvtár nyári nyitva tartása
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KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

Budapest Ragtime Band 
és Hot Jazz Band
A „Muzsika a kertben”
címû sorozat utolsó két
estjén két nagyszerû
együttes szerepel az
Óbudai Társaskörben
(Kiskorona utca 7.).
Klasszikus ragtime- és
dixielandzenével, paró-
diákkal, humoros oper-
afeldolgozásokkal július
23-án a Budapest Rag-
time Band, július 30-án
pedig „Kislány kezeket
fel” címû mûsorával a
Hot Jazz Band lép fel.
Az elõadások 20 órakor
kezdõdnek. (Rossz idõ
esetén a teremben. Be-
lépõjegy: 2000 forint.)

Hangverseny
Békásmegyeren
A Megbékélés Háza
hangversenysorozatá-
nak következõ ingyenes
koncertje július 28-án
19 órakor kezdõdik.
Bach, Mendelssohn,
Schumann, Franck és
Kodály Zoltán mûveibõl
hallhatnak. (Helyszín:
Békásmegyer, Újmegy-
eri tér. Bejárat az iskola
felõl. További informá-
ció: www.metegyhaz.hu
Telefonszám munkaidõ-
ben: 577-0515.) 

Természetfotók 
és kézmûvesség
Magát Tamás fotográfus
természetfotói augusz-
tus 31-ig láthatók a Fõ-
városi Szabó Ervin
Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtárában. * „Ka-
vicsfestés” címmel kéz-
mûves foglalkozásra
várják a gyerekeket júli-
us 14-én 16.30 órától.
(Cím: Füst Milán utca
26.)

Szünet 
a Krúdy Körben
Nyáron nem tart ren-
dezvényt a Krúdy Gyula
Irodalmi Kör. Legköze-
lebb szeptember 11-én
lesz összejövetel a
Kéhli vendéglõ Krúdy
Szalonjában.

AZ ÁSVÁNYOK GYÛJTÕJE. Eszesné Kun Gizella ásvány-
gyûjteményét láthatták az érdeklõdõk június 12-én, az
Óbudai Gondozási Központ Víziorgona utcai Idõsek Klub-
jában rendezett egynapos kiállításon

EGZOTIKUS ÁLLATOK. Terrarisztika börzét rendeztek a közel-
múltban az Óbudai Mûvelõdési Központban, ahol az érdek-
lõdõk az egzotikus állatok hazai kínálatáról tudhattak meg
többet. A kiállításon egzotikus növényeket is bemutattak

DÍJMENTES KÉPZÉSEK.
Ingyenes képzés állami
támogatással a köz-
igazgatásból elbocsátott
köztisztviselõk és közal-
kalmazottaknak: angol
nyelvvizsga-elõkészítõ;
szoftverüzemeltetõ; in-
gatlanközvetítõ és tár-
sasházkezelõ egyben.
(Jelentkezés: Danuvia
Stúdió Bt., 1032 Buda-
pest, Kiscelli utca 80.
Tel/fax: 250-4813, e-
mail: ds@ danu-
viastudio.t-online.hu)

A Magyar Vöröske-
reszt III. kerületi

Szervezete szociális ak-
cióján kedvezményes
áron juthatnak ruhákhoz
a rászorulók, és ingyen
osztanak lisztet július
30-án, 31-én valamint
augusztus 1-jén 8-tól
17 óráig. A helyszín új: a
Ladik utca 2-6. szám

alatt, a Celer Épület-
fenntartó és Szolgáltató
Kft. területén. (Megkö-
zelíthetõ a 6-os, 86-os
autóbusz Bogdáni úti
végállomásától, gyalog
körülbelül 200 méter,
vagy a HÉV Filatori-gá-
ti megállójától. Érdek-
lõdni lehet a 388-8530-
as telefonszámon.) 

Szociális akció

Kedvezményes áru ruhák,
ingyenes lisztosztás

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtára (Füst Milán utca 26.) egész nyáron, vala-
mennyi szolgáltatásával várja látogatóit. * Nyári
nyitva tartás: július 1-jétõl augusztus 31-ig hétfõn,
szerdán, csütörtökön 13-tól 19 óráig. Kedden, pén-
teken 10-tõl 14 óráig. Szombaton zárva!

Nyári nyitva tartás a békásmegyeri könyvtárban

Elõzetes: a XIX. Országos Origami Találko-
zónak a Békásmegyeri Közösségi Ház ad
otthont augusztus 8-tól 10-ig. Az esemény a
Magyar Origami Kör alapításának 20. évfor-
dulója is egyben. A programban elsõsorban a
pályázók alkotásainak versenye, origami
foglalkozások, kiállítás, könyv- és filmbe-
mutatók szerepelnek. A szervezõk várják a
kerületi óvodák, iskolák, civil szervezetek
jelentkezését. (Részvételi díj: 3800 forint, a
Magyar Origami Kör tagjainak 2800 forint.
Jelentkezés a www.origamisok.extra.hu, a
www.origami.homoludens.hu honlapokon, a
mariann.villanyi@budavital.hu e-mail cí-
men és a 06-20-941-6269-es telefonon.)

Országos origami találkozó

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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