
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata két
rendezvényen emlékezik az 1956-os for-
radalom és szabadságharcra.

Dr. Faragó Sándor gyermekorvos volt
minden tizenéves és mondhatni, az
egész ország Pingpongdokija.

Az önkormányzat az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve kiírta a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.11

1956-ra emlékeznek Felsõoktatási ösztöndíjpályázat

7
Emléktábla a Pingpongdokinak

XV. évfolyam 20. szám              Megjelenik kéthetente               2009. október 15.

MEGJELENÉSÜNK. Kö-
vetkezõ számunk no-
vember 3-án, kedden
jelenik meg! Újságunk
korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.

A terveknek megfelelõen halad a Szõlõ utcai Faluház felújítása, a kivitelezõk reményei szerint tartható a decemberi befejezés dátuma. A lakókat
hírlevélben tájékoztatják a beruházás aktuális helyzetérõl.                                                                                                 ÖSSZEÁLLÍTÁS A 3. OLDALON

Faluházból napelemes színesház

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Képviselõ-testülete a szep-
tember 30-ai ülésén hatá-
rozatban kérte fel Orosz
Sándor (MSZP) és Donáth

László (MSZP) óbudai
parlamenti képviselõket,
hogy a Bajnai kormány
költségvetésének tárgyalá-
sánál, a Szent Margit Ren-
delõintézet Nonprofit Kft.

(óbudai járóbeteg szakellá-
tás és szakrendelés) 100
millió forintos címzett tá-
mogatása érdekében mó-
dosító javaslattal éljenek. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Testületi határozat a jobb egészségügyi ellátásért

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Aképviselõk a szep-
tember 30-ai testületi

ülésen többek között arról
is döntöttek, idén is lesz
kedvezményes burgonya-
akció. TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Testületi ülés

2
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2009/20. szám2
Önkormányzat

A 80 éves Till Ottó zenepedagógust, Óbuda díszpolgárát köszöntötték a Zene Világnap-
ján, október 1-jén az Óbudai Társaskörben. A mestert Harsányi Mária, a Társaskör
igazgatója és Bús Balázs polgármester is felköszöntötte születésnapján. (Till Ottóval
lapunk szeptember 15-ei számának 21. oldalán közöltünk interjút)

ALakószövetkezetek
Országos Szövetsé-

gének (LOSZ) meghívá-
sára a dél-franciaországi
Provence régió alpolgár-
mesterekbõl, szociális
osztályvezetõkbõl és ban-
ki szakemberekbõl álló
küldöttsége érkezett októ-
ber 2-án a polgármesteri
hivatalba, ahol a delegáci-
ót Puskás Péter alpolgár-
mester fogadta. Prezentá-
ció formájában ismertette

a Szõlõ utcai Faluház
panelfelújítási- és energe-
tikai mintaberuházásának
történetét, a finanszírozás
módját, a felújítás mûsza-
ki tartalmát. A bemutatót
Farkas Tamásnak a
LOSZ elnökének tájékoz-
tatója követte, aki a ma-
gyar lakáspiac általános
helyzetérõl számolt be. A
delegáció tagjai a helyszí-
nen megtekintették a be-
ruházás jelenlegi állását.

Francia küldöttség tanulmányozta 
a Faluház felújítását

A civil és turisztikai
szolgáltató iroda levele-
zõlistát üzemeltet a ke-
rületben mûködõ civil
szervezetek számára.
Az önkormányzat által
végzett napi pályázatfi-
gyelés keretén belül fel-
ajánljuk, hogy részükre
folyamatos tájékozta-
tást nyújtunk elektroni-
kus levelezõrendsze-
rünkön keresztül a kü-
lönbözõ pályázati lehe-
tõségekrõl és a civil
szervezeteket érintõ
egyéb hasznos infor-
mációkról.
Ha igénylik az önkor-
mányzat szolgáltatá-
sát, szíveskedjenek
jelezni Tófejy Éva
csoportvezetõnek, a
tofejy.eva@obuda.hu
e-mail címen.

Már ebben az évben megfi-
gyelhetõ volt, hogy nagyon
súlyos gyermekéhezés ala-
kul ki Magyarországon, sok
gyermek nem jut hozzá a
szükséges élelmiszerhez -
mondta a Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere a más települések
polgármestereivel közösen
tartott sajtótájékoztatón.

Tüntetésre hívta a Fi-
desz a polgármestere-

ket, az önkormányzati kép-
viselõket, bizottsági tago-
kat és alkalmazottakat ok-
tóber 10-re a fõvárosi Kos-
suth Lajos térre, ahol közö-
sen demonstráltak az utób-
bi húsz év legveszélyesebb
költségvetése ellen, mely
az önkormányzatokat vég-
legesen padlóra küldheti.

Bús Balázs a költségve-
tés szociális vonatkozásai-
ról szólva azt mondta, már

ebben az évben megfigyel-
hetõ volt, hogy nagyon sú-
lyos gyermekéhezés alakul

ki Magyarországon, sok
gyermek nem jut hozzá a
szükséges élelmiszerhez.

Rossz állami költségvetés, alultáplált gyerekek

Több ezren demonstráltak a Kossuth téren október 10-én a fideszes önkormányzati ve-
zetõk kezdeményezésére, a helyhatóságokat sújtó, a kormányzat által 2010-ben kez-
deményezett lépések ellen

Levelezõlista

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata értesíti a kerület-
ben élõ polgárokat,
hogy az 1956-os forra-
dalom és szabadság-
harcra október 22-én
17 órakor emlékeznek.
Helyszín: Szent Péter és
Pál Fõplébánia-temp-
lom (Lajos utca 168.)

Ünnepi beszédet
mond Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer pol-
gármestere és dr. Khírer
Vilmos pápai prelátus.
Az ünnepséget követõ-
en szentmisével tisztel-

günk az áldozatok és a
hõsök elõtt.

* * *
A forradalom és sza-

badságharc hõseire em-
lékeznek november 4-
én 17 órakor. Helyszín:
Kiscelli Múzeum fõbejá-
rata (Kiscelli utca 108.) 

A megemlékezésen
Menczer Erzsébet képvi-
selõ asszony és Dalmadi
Jenõ ny.ezredes köszönti
az egybegyûlteket.

Az ünnepségekre
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata min-
denkit szeretettel vár!

Megemlékezések 1956-ról
több helyszínen
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Az önkormányzat és a kivite-
lezõ Épkar Zrt. hírlevélben
tájékoztatja a lakókat a be-
ruházás aktuális állásáról. A
legfrissebb, második hírle-
vélben igyekszenek segítsé-
get nyújtani a felújítás kez-
dete óta leggyakrabban elõ-
forduló kérdések megvála-
szolásában: többek között ír-
nak a napkollektorokról, szó
esik a városszerte egyre híre-
sebb dekorációról is. Alábbi-
akban a kiadványból közlünk
összeállítást.

Akár az Árpád híd fe-
lõl, akár Szentendre,

vagy a Kolosy tér irányá-
ból érkezik valaki a Flórián
térre, két dolog ötlik mind-
járt a szemébe: az egyik a
Faluház hétrõl-hétre nö-
vekvõ színes dekorációja,
a másik az épület tetején a
napot kémlelõ napkollek-
tor-erdõ. Ismerkedjünk
meg a nap energiáját hasz-
nosító vadonatúj rendszer-
rel.

A speciális, nagyfelületû
kollektorokat egymástól
négy méteres távolságban,
lépcsõzetesen helyezték el
a teljes árnyékmentes tele-
pítés érdekében a jellegze-
tes látványt nyújtó 40 fo-
kos dõlésszögben. A Tisun
típusú 2x6 m-es lapok jobb
energiaelnyelésûek, így
hatásfokuk is magasabb.
Az 1515 négyzetméter
összfelületû napkollektor
egyébként az ország legna-
gyobb ilyen jellegû rend-
szere. A napkollektoros
rendszerhez hõmennyiség-

mérõ és távfelügyeleti
rendszer is csatlakozik. A
rendszer becsült (nettó)
energiahozama 1128
MWh lesz.

Sokakban megfogalma-
zódott a kérdés, hogyan
csatlakozik majd az új
rendszer a távhõ-rendsze-
réhez. A távhõvel közösen
tervezett használati meleg-
víz készítõ blokkhoz, az
úgynevezett direkt meleg-
víz készítõ hõcserélõvel
kapcsolódik, az állandó
vízhõmérsékletet motoros
keverõszelepekkel állítja
be a vezérlés. A rendszer
szoláris puffertárolója
2×50 köbméter. Arendszer
üzemeltetõje és karbantar-
tója az Ökoplanet Kft. 10
éves garanciát vállalt a
rendszerre. A napkollek-
torok használatát magyar
nyelvû rendszerüzemelte-
tési útmutatóval és felvilá-
gosítással segítik. 

Ha október közepén
megtörténik a próbaüzem,
onnantól kezdve a lakók
zuhanyzás vagy mosoga-
tás közben már a nap erejét
hasznosítva jutnak hozzá a
melegvízhez.

A faluház új arca
Több embert megkér-

deztek, idõsebbeket, akik a
kezdetektõl itt laknak, per-
sze fiatalabbakat is, de
olyanokat is, akinek csak
éppen erre akadt dolga: mit
gondol a Faluház új deko-
rációjáról? A válasz talán
nem meglepõ, kivétel nél-
kül mindenki tetszését el-
nyerte a figyelemfelkeltõ
színezés.

Igaz, az elsõ benyomá-
sok nem voltak ilyen egy-
értelmûek. Érthetõ is, hi-
szen az eddig megszokott
szürke tömb helyét valami
teljesen új, fiatalos, izgal-
mas, szeszélyesen vibráló

színkavalkád váltotta fel.
Volt, aki úgy fogalmazott:
megszoktuk. 

Nyugodtan kijelenthet-
jük: a színes külsõ (az
energiahatékony felújítás
más elemeivel együtt)
alapjaiban változtatta
meg a Faluház „személyi-
ségét”. De mit ábrázol va-
jon a merész díszítés?
Utalnak-e valamire a szí-
nek, vagy véletlenszerû a
motívum? 

A mozaik
Óbuda története szoro-

san összefügg a rómaiak-
kal, de a kerület arculatát
még manapság is erõsen
befolyásolja az antik örök-
ség. Az új épületbe költö-
zött Aquincumi Múzeum,

a két Amfiteátrum és az itt-
ott fellelhetõ romok mel-
lett a Flórián téri felüljáró
alatt megtekinthetõ közeli
katonai fürdõ romjai is erõ-
sítik a római-mítoszt.

A grafikusoknak szinte
kínálta magát a lehetõség,
hogy Óbuda (és az egész
ország) legnagyobb lakó-
épülete valahogyan tük-
rözze vissza a kerület óko-
ri hagyományait. Így jött
az ötlet, hogy a panelblok-
kok meghatározta négy-
zetrács egy mozaikdísz
alapja legyen. A színes
négyszögek tehát egy gi-
gantikus mozaik, egy egy-
szerre 2 ezer éves, ugyan-
akkor mégis modern
kirakósjáték darabjai.

De vajon milyen kép
vagy minta bontakozik ki a
négyzetekbõl?

A gyümölcs
Az elsõ vázlatok (utalva

az utcára, ahol az épület ta-
lálható) szõlõfürtöket min-
táztak. Ezekbõl a konkrét
motívumokból alakult ki
aztán a mostani, jóval
absztraktabb, a szõlõre
már csak gondolatiságá-
ban emlékeztetõ minta. De
a végeredmény szempont-
jából mindegy is, hogy a
zöld és a kék árnyalataiban
játszó kockák mennyire
hûen idézik meg a szõlõ-
szemeket. A folyó vízét, és
a levelek zöldjét is vissza-
tükrözõ színek minden-
képpen oldják a panel
szürke egyhangúságát.

Faluházból napelemes színesház

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Mintegy negyven napirendi pontot tárgyaltak
a képviselõk a szeptember 30-ai ülésen, a Vá-
rosháza tanácskozótermében. Egyebek mel-
lett döntöttek arról, idén is támogatják a bur-
gonyaakciót, illetve hogy a civil mûködési pá-
lyázaton 15,5 millió forintot lehet nyerni. A
testület létrehozta a kerületben az Idõsügyi
Tanácsot a hatékonyabb párbeszéd elõmozdí-
tására. 

E lsõként az önkormányzat költségveté-
si rendeletét módosították, majd az

önkormányzat tulajdonában lévõ lakások
lakbérének megállapításáról szóló rendele-
tet alkották meg. Egyhangúlag hagyták jó-
vá a Pomázi út-Bécsi út-Aranyvölgy utca
által határolt terület kerületi szabályozási
tervét. 

Kedvezményes burgonyavásár
A kerületi nyugdíjasok és a rendszeres

szociális ellátásban részesülõk idén is jo-
gosultak kedvezményes áru burgonya vá-
sárlására. A költségvetés módosításának
köszönhetõen 30,5 millió forintból mint-
egy 20 ezer zsák krumplit osztanak ki ok-
tóber 15-én és 16-án a kerület kilenc kü-
lönbözõ pontján. (Felhívás lapunk októ-
ber 2-ai számának 3. oldalán.) Az akciót
22 igen, 7 nem és 3 tartózkodó szavazat
mellett fogadták el. 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ Családok Átmeneti
Otthona tevékenységének szakmai ellenõr-
zésérõl készített vizsgálati jelentést egy-
hangúlag támogatta a testület. 

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoz-
tatási Központban a Fejlesztõ Napközi
Otthon 2007-ben indult. Az elmúlt két év-
ben 50 férõhellyel mûködött, szinte a kez-
detektõl fogva maximális kihasználtság-
gal. Jelenleg 15-en várnak arra, hogy meg-

üresedjen egy férõhely. Ezért határozott
úgy a grémium, hogy az intézmény férõhe-
lyeinek számát 10-zel bõvítik, valamint a
fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás kereté-
nek létszámát 10 férõhellyel, 60-ra növe-
lik. A Foglalkoztatási Központ 2010. janu-
ár 1-jétõl kezdi meg mûködését bõvített fé-
rõhelyekkel. 

A civil társadalom erõsítését, a civil
szervezetek társadalmi szerepvállalásának
segítését szolgálja az a 15,5 millió forintos
pályázati keretösszeg, mellyel a helyható-
ság hozzájárul a civil szervezetek mûködé-
séhez, alaptevékenységének hatékonyabb
gyakorlásához. A pénzeszköz, infrastruk-
túra és humánerõforrás terén segítik a szer-
vezet fejlõdését, mûködését. 

Idõsügyi Tanács alakul
A helyi lakosok szociális esélyeinek fo-

kozatos javítását, a hátrányos helyzetekbõl
adódó egyenlõtlenségek csökkentését, va-

lamint az elöregedés demográfiai tenden-
ciáját tartották szem elõtt a képviselõk,
amikor döntöttek Idõsügyi Tanács alakítá-
sáról. A konzultatív testület a helyi igé-
nyekre reagáló cselekvési stratégia kidol-
gozását az érintettek bevonásával képzeli
el a jövõben. Az idõsügyi tanácsok közve-
títõ szerepet töltenek be az idõsekkel fog-
lalkozó szervezetek, intézmények vala-
mint az önkormányzat között. Segítséget
nyújtanak az idõseket érintõ problémák
összegyûjtésében, a szakmai javaslatok-
nak, véleményeknek a döntéshozók felé
történõ közvetítésében, továbbá támogat-
ják és ösztönzik az idõsek önszervezõdé-
sét. 

Az önkormányzat 940 ezer forint önrész
biztosítása mellett pályázatot nyújt be az
Idõsek Klubja Vöröskereszt utca 10. szám
alatti telephelyének akadálymentesítése ér-
dekben az „Egyenlõ esélyû hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz” címû kiírásra a tes-
tület egyhangú támogatásával. 

Járóbeteg-ellátás:
csökkenõ állami támogatás 
Hosszas vitát követõen, a képviselõ-tes-

tület többsége határozatban kérte fel
Orosz Sándor (MSZP) és Donáth László
(MSZP) Óbuda parlamenti képviselõit,
hogy a Bajnai kormány költségvetésének
tárgyalásánál, a Szent Margit Rendelõin-
tézet Nonprofit Kft. 100 millió forintos
címzett támogatása érdekében tegyenek
módosító javaslatot, mivel az OEP a tava-
lyi teljesítmények 70 százalékánál többet
nem finanszíroz. Ez azt jelenti, hogy a ta-
valyi teljesítménnyel azonos esetén a je-
lenleg érvényben lévõ finanszírozási sza-
bályoknak megfelelõen a tavalyi év máso-
dik félévére kapott 422 millió forint he-
lyett csupán 343 millió forint OEP-bevétel
prognosztizálható. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Idén is lesz burgonyaakció

Drámaian csökkent a szakrendelõ állami támogatása

Közel 20 ezer zsák krumplit osztanak ki október 15-én és 16-án a kerület 9 különbözõ pontján

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

Bõvült a védõoltásban
részesülõk köre

Bús Balázs polgármester elõterjesztésében jelezte,
már korábban felszólította a kormányt, hogy a peda-
gógusokkal, a családsegítõ és az okmányiroda dol-
gozóival bõvítsék azok körét, akik a H1N1 vírusfer-
tõzés megelõzéséhez használható ingyenes oltó-
anyagot megkaphatják Noha a kormányzati döntés-
hozók bõvítették a jogosulti kört, de a családsegítõ
illetve az okmányiroda dolgozói nem kerültek a
kedvezményezettek közé, ezért Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata magára vállalta védelmüket. A
megjelölt intézmények dolgozói részére az ingyenes
vakcinát a Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit
Kft. szerzi be, majd munkatársai be is adják a védõ-
oltást. 

Erõsödött a pályázók
szakmai  felkészültsége

Az önkormányzat intézményei a 2008. év elsõ fél-
évéhez képest 2009 hasonló idõszakában kevesebb
külsõ, nem a helyi önkormányzat által kiírt pályáza-
ti lehetõséghez jutottak, azonban ezekre összességé-
ben több pályázatot adtak be. A szûkülõ források el-
nyerésére nagyobb az igény, ami a számok nyelvére
lefordítva azt jelenti, hogy míg tavaly a sikeres ke-
rületi pályázóknak 441 millió forintot folyósítottak,
idén már 662 millió forintot nyertek el. Ez egyértel-
mûen a helyi pályázók szakmai felkészültségének
erõsödését jelzi. 

Sz. Cs. - obuda.hu

Berényi Attila, a III.
kerületi Közterület-

felügyelet igazgatója kér-
désünkre válaszolva el-
mondta: szeptemberben
Bús Balázs polgármester
kérésére elkészítettek egy
nagy, átfogó felmérést a
kerületben található ját-
szóterek állapotáról. Eb-
ben kitértek többek közt a
játszószerekre, a parkok
tisztaságára, biztonságá-
ra, a kutyák bevitelét és a
dohányzást tiltó táblákra.
A hiányosságok pótlását
ennek alapján el is kezdte
az önkormányzat, és
emellett a közterület-fel-
ügyelõk folyamatosan el-

lenõrzik az említett terü-
letek rendjét is. 

AHajógyári-szigeten ta-
lálható nagy játszótér

azonban külön problémá-
kat vet fel, hiszen hiába ta-
lálható a III. kerületben, fõ-
városi kezelésben van. Il-
letve kezeletlenségben, hi-
szen jó idõben, különösen
nyáron, más kerületekbõl
is sokan látogatnak ki ide,
azonban mellékhelyiség
nincs egy darab sem, se tá-
vol, se közel. Márpedig a
kisgyermekekkel érkezõ

családoknak ez nagy gon-
dot okoz, ha el szeretnének
tölteni itt néhány órát. Kü-
lön gond az is, hogy hétvé-
genként, amikor nagy tö-
megek fordulnak meg a
játszótéren, a kukákból ki-
fordul a hatalmas meny-
nyiségû szemét. Ezeknek
ürítését, a hulladék elvite-
lét rendszertelenül, ritkán
végezteti el a fõváros keze-

lésében lévõ társaság.
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának vezetése
erején felül igyekszik
gondját viselni azoknak a
közterületeknek, melyek
a kerületben találhatók
ugyan, de a fõvároshoz tar-
toznak. A Hajógyári-sziget
mellett többek közt a Flóri-
án téri parknak is. 

(szeberényi)

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az OEP a tavalyi telje-
sítmények 70 százaléká-
nál többet nem finanszí-
roz. Mindez azt jelenti,
hogy a tavalyi teljesít-
ménnyel azonos teljesít-
mény esetén a jelenleg ér-
vényben lévõ finanszíro-
zási szabályoknak meg-
felelõen a tavalyi év má-
sodik félévére kapott 422

millió forint helyett 343
millió forint OEP bevétel
prognosztizálható. 

Annak érdekében, hogy
a III. kerületben az önkor-
mányzat változatlan áldo-
zatvállalása mellett meg-
õrizhetõ legyen az ellátás
színvonala, szükséges,
hogy az óbudai parlamenti
képviselõk a Bajnai-kor-
mány költségvetéséhez

módosító javaslatot nyújt-
sanak be, melyhez a III.
kerületi Önkormányzat
minden segítséget megad.

Bús Balázs polgármes-
ter bízik abban, hogy a
képviselõk esküjükhöz
híven, ebben az esetben
Óbudát és Békásmegyert,
nem pedig az MSZP-frak-
ciót, illetve a szocialista
pártot támogatják majd.

Testületi határozat a jobb
egészségügyi ellátásért

Szemetes, rendezetlen, ápolatlan a Hajógyári-sziget játszó-
tere, ráadásul még egy mellékhelyiség sem található a kö-
zelében. Hétvégenként sok kisgyermekes család fordul meg
itt, ezért különösen fontos lenne a higiénikus környezet. A
park a III. kerületben található, gondatlan gazdája azonban
a fõváros. Ennek ellenére a helyhatóság erõn felül igyekszik
megfelelõ körülményeket teremteni a területen. 

Óbuda kiemelt figyelmet fordít a játszóterekre

A fõváros rossz gazdája a Hajógyári-sziget parkjának

TESTÜLETI ÜLÉS. Soron következõ ülését - a II.
féléves munkatervtõl eltérõen - október 21-én 10
órától tartja Óbuda-Békásmegyer Képviselõ-testü-
lete a Városháza tanácskozótermében.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Puskás, Bozsik, Hidegkuti - Magyarország le-
gendás focistái, egy ország tudja, kik voltak
õk. Kirják, Kikindai, Reichardt - õk Csillaghegy
legendás hármasa, évtizedeken át gyógyították
a helyieket.

T öbb mint 50 év gyógyító munka után eltávo-
zott közülünk a csapat harmadik játékosa is.

Csillaghegyen, Békásmegyeren ezreknek doktor
úr vagy fõorvos úr volt, de nekünk itthon csak
nagypapa. Igazából nem volt fõorvos, többször
visszautasította ezt a kinevezést, mert csak gyó-
gyítani akart. Körzeti orvosként még a régi Bé-
kásmegyeren kezdett, amikor az ötvenes években
még csak kicsi sváb közösség élt itt. A helyiek
megdöbbentek, hogy az új orvosuk anyanyel-
vükön és tájszólásukon szólítja meg õket. Elõ-
ször elhitték, amit õ csak tréfából mondott, hogy
mivel ide helyezték, megtanulta a helyiek nyel-
vét. Valójában az õ anyanyelve is ez volt.

Isztimér egy kis falu a Bakonyban. A Székes-
fehérvárról ide vezetõ út már nem vezet tovább.
A helyiek nagyon szorgalmas emberek, talán
mert itt a világ végén mindig is meg kellett küz-
deni a megélhetésért. Itt született 1923-ban és
mivel jól tanult, szülei papnak szánták, de õ vé-
gül az orvosi egyetem mellett döntött. Orvos-
tanhallgatóként megjárta a háborút, amikor
orosz hadifogságból csontsoványra fogyva ha-
zatért szülõfalujába és bekopogott édesanyjá-

hoz, aki nem ismerte meg, megkérdezte, vajon
kit keres. 

Békásmegyer után Csillaghegyen lett körzeti
orvos, itt is lakott egész pályafutása alatt. Nem-
csak nappal, de valóban 24 órán át volt szolgá-
latban. Gyermekként kevés olyan éjszaka volt,
melyet végig tudtunk volna aludni. Ha szólt a te-
lefon, a csengõ, akkor õ öltözött és ment. Volt éj-
szaka, hogy 4-szer, 5-ször is. Akkor ez nekem ter-
mészetesnek tûnt, de felnõtt fejjel nehéz elképzel-
nem hogyan tudott egy-egy ilyen éjszaka után
nappal is a betegeire koncentrálni. Ugyanakkor
megtanultunk tõle valamit, tanulni, dolgozni csak
teljes erõbedobással szabad, csak így vihetjük va-
lamire. Gyógyított ismert csillaghegyieket is, zon-
goramûvészt, színészt, kaszkadõrt, irodalmárt. 

Ugyanakkor emlékszem, egyik reggel mesél-
te, éjjel kihívták Danihoz, akinek magas láza

volt. Akkor lepõdött meg, mikor közölték vele,
hogy Dani az udvaron az ólban van bezárva.
Dani - mint kiderült - egy disznó volt, akihez az
állatorvos nem jött ki éjszaka, de tudták, hogy
Reichardt doktor nem mond nemet. Danit ekkor
sikerült meggyógyítani, de néhány hónappal
késõbb Danit is elérte a disznók sorsa, és egy
kis kóstolóval "jutalmazta" gyógyítóját.

Nem akart nyugdíjba vonulni, nem sokkal 80
éves kora elõtt hagyta abba a napi munkát, de
ugyanakkor visszatért az immár átalakult Bé-
kásmegyerre és rendszeresen helyettesített a
Csobánka téri rendelõintézetben 83 éves korá-
ig. Vajon hány ilyen korú aktív orvos akad ma?
Nem dohányzott, nem volt káros szenvedélye és
még 85 évesen is dolgozott a kertben - ez volt a
hobbija. Talán ezért is egészséges volt egész
életében, nem emlékszem, hogy valaha is beteg
lett volna. 

Betegei mai napig hívják, tanácsot kérnének
tõle, de többé már nem veszi fel a telefont, töb-
bé már nem látogatja õket. Dr. Reichardt Géza
belgyógyász szakorvostól 2009 augusztusában
az Óbudai temetõben vettünk örök búcsút. 

Több ezer régi békásmegyeri és csillaghegyi
volt betege, akik már szintén nincsenek közöt-
tünk, most újra hívhatják õt égi rendelõjében.
Biztos vagyok benne, hogy akár nappal, akár
éjjel, ott is legjobb tudása szerint segít rajtuk.

Ifj. Reichardt Géza

Reichardt doktor emlékére

Örök búcsú Csillaghegy legendás orvosától

A nyirokrendszer mûködé-
sének veleszületett vagy
szerzett károsodása az
érintett testrész szövetköz-
ti folyadéktartalmának nö-
vekedéséhez, krónikus
nyirokoedema kialakulásá-
hoz vezet. A veleszületett
rendellenesség talaján ki-
alakuló primer lymphoede-
ma viszonylag ritka. 

A lipoedema fõleg
nõket érintõ meg-

betegedés. Lovaglónad-
rág-szerûen elhelyezke-
dõ, abnormis zsírfelsza-
porodás jellemzi. A csí-
põ, a comb, a lábszár
érintett, miközben a láb
és a boka karcsú marad.
A lipoedema puha tapin-
tatú, az ujjbenyomatot
nem tartja; a nyomás he-
lye fájdalmas. Jellemzõ
a bõr narancshéjszerû
átrendezõdése. 

Kezdeti stádiumban
az oedema laza szerke-
zetû, az ujjbenyomatot
megtartja. Hosszabb
fennállás után megke-

ményedik, kötõszövete-
sen átalakul, ilyenkor az
ujjbenyomat már nem
marad meg. 

A kezelést minden eset-
ben szakorvosi kivizsgá-
lás elõzi meg, melyet a
Vörösvári úti szakrende-
lõben dr. Varsányi László
sebészfõorvos, a Csobán-
ka téren dr. Újváry Adri-
enne reumatológus végez,
mindketten a saját rende-
lési idejükben.

A szakrendelésre je-
lentkezés háziorvosi, il-
letve más szakorvosi be-
utalóval lehetséges.

A kezelések helyszíne:
Csobánka téri szakrende-
lõ. A kezelések ideje: min-
dennap 8-tól 16 óráig. A
kezeléseket végzik: Mesz-
ner Károly és Benárd Éva
gyógytornászok.

Kivizsgálás utáni ke-
zelésre jelentkezés na-
ponta 8-tól 15 óráig:
454-7500/116 mellék,
454-7509.

Kerületen kívüli bete-
geket is várnak.

Speciális szakrendelés

A Magyar Vöröskereszt Bu-
dapest Fõvárosi Szervezete
október végén az alábbi idõ-
pontokban és helyszíneken
szervez nyilvános véradást. 

Október 18-án 8.30-tól
12.30 óráig: Boldog

Özséb Plébánia (Lékai Bíbo-
ros tér 8-10.). * Október 19-
én 15-tõl 18 óráig: Szentlélek
tér (BKV végállomás) véradó
kamionban. * Október 30-án
15-tõl 18 óráig: Auchan
Aquincum (Szentendrei út

115.) a véradó buszban. Ha
ön egészséges, elmúlt már 18
éves, de még nem töltötte be
a 60. életévét (rendszeres
véradóknál 65. életév) és úgy

érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi igazol-
vány (lakcímkártya) és taj-
kártya szükséges.

A parlagfûmentes Budapestért tartottak allergia vizsgá-
lattal és tanácsadással összekapcsolt egészségügyi na-
pot az óbudai EuroCenterben a közelmúltban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Adj vért és ments meg három életet!

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT.
Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától Bástyai
Frigyes természetgyó-
gyász tart fórumot a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban (BKH). A „Félel-
mek, fóbiák, szorongások”
címû elõadásra október
27-én várja az érdeklõdõ-
ket. (A belépés ingyenes.
Cím: Csobánka tér 5.)
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„Csak akkor öregszel meg,
ha már nem szárnyalsz, és
hagyod, hogy a pesszimiz-
mus és a cinizmus megder-
messze a szívedet” - idézte
Albert Schweitzert Bús Ba-
lázs polgármester az Idõsek
Világnapja alkalmából ren-
dezett ünnepségen, október
1-jén az Óbudai Kulturális
Központban.

ANobel-békedíjas filo-
zófus, orvos életének

tükrében úgy fogalmazott:
ott mûködik jól a világ, ott
javul az életminõség, ahol
egyént és hivatalt egyaránt
a szolidaritás eszméje ve-
zeti. Csak annak a társada-
lomnak van jövõje, mely-
ben az egyedi karitatív se-
gítség mellett a nagyobb
ellátórendszerek mûködé-
se is képes biztosítani az
idõs, sokszor beteg tagjai-
nak a tisztességes körül-
ményeket, színvonalas el-

látást, az emberi méltóság
megõrzésének alapjait. A
párbeszéd jelentõségét
hangsúlyozva azt mondta,
senkit nem lehet akarata el-
lenére új körülmények kö-
zé helyezni, nem lehet ki-
zárni abból a döntéshoza-
talból, melynek eredmé-

nye õt is érinti. - Önkor-
mányzatunk vezetése en-

nek szellemében hozza
létre a kerületben az Idõs-

ügyi Tanácsot. A demog-
ráfiai helyzettel - tudniil-
lik, hogy miként az or-
szágban, a III. kerületben
is egyre több a lakosság
körében az idõs ember -
eddig is tisztában voltunk.
A nemzet szempontjából
kedvezõtlen helyzethez
azonban tudnunk kell al-
kalmazkodni. Pontosan fel
kell mérnünk, hogy mik
azok az igények, melyeket
az érintettek, vagyis önök,
a leginkább szükségesnek
tartanak - közölte a polgár-
mester. 

A megnyitót követõen
„Táncolnék a boldog-
ságtól” címmel operett-
gálát láthattak a résztve-
võk, melyet az idõsek
tiszteletére adott állófo-
gadás zárt az Óbudai
Kulturális Központban.

Operettgálával köszöntötték az idõseket

„Mi is élünk, mi is alko-
tunk” címmel képzõmûvé-
szeti kiállítás nyílt Kisma-
roson.

Turáni Csongor ze-
nész, képzõmûvész és

Tóthné Bán Mariann, a
Teleház vezetõje kiállítást
állított össze értelmi sé-
rült fiatal felnõttek képzõ-
mûvészeti alkotásaiból.
Olyan mûveket kívántak a
szervezõk bemutatni, me-
lyek a sérültek, segítségre
szorulók saját látásmódját,
életérzését tükrözik. A
mûvészeti vezetõ minden
esetben csak a technikát
tanítja és irányítja, az al-
kotás folyamatában egye-
dül az alkotó szerepel. A

lelkes szervezõk arra mu-
tattak rá, hogy az alkotás
öröme a sérült emberek-
nek is sajátja. A kiállító fi-
atalok munkái szépséget
és harmóniát tükröznek. 

A kiállítás megnyitó-
ján Micsei László szobi
tanár-festõmûvész és
Horváth Ödön kisma-
rosi költõ méltatta a fia-
talok munkáit. 

Az alkotók az Óbudai
Rehabilitációs Központ
Fejlesztõ Napközi és
ÉNO ellátottai, valamint a
Down Alapítvány és a Bu-
dafoki Napraforgó Egye-
sület gondozottai. 

(A kiállítás október vé-
géig tekinthetõ meg Kis-
maroson a Teleházban.)

A Soteria Alapítvány Kilátó
Klubház és III. kerületi Kö-
zösségi Ellátás és Integrált
Szolgáltatás munkatársai
felhívják a III. kerületi lako-
sok figyelmét, hogy a mentá-
lis problémában érintettek-
nek lehetõségük van térítés-
mentesen igénybe venni se-
gítõi szolgáltatásaikat. 

AKilátó Klubházban
hétköznaponként 12-

tõl 18 óráig várják a rászo-
rulókat, akik számára lehe-
tõséget biztosít számos kö-
zösségi programban való
részvételre: rendszeres kul-
turális, mûvészeti, tájékoz-
tató, képzési, kreatív, sza-
badidõs klubprogramok
(jóga, filmklub, színjátszó,
kreatív csoport stb.), sport-
foglalkozások. 

Közösségi ellátásunk
keretében, egyéni segítõi
kapcsolatban az ön igénye-
ihez alkalmazkodva mû-
ködhetünk együtt. Keres-
sen minket, ha változás
történt az életében, amivel
egyedül nehéz megbirkóz-
ni; ha magányos, és szeret-
ne rendszeresen beszélget-
ni valakivel; ha szükségét
érzi, hogy valaki támogas-
sa ügyei intézésében.

Hozzátartozói csopor-
tunk célja a közös sors

megélésén túl egymás se-
gítése olyan egyéni, „há-
zi”, hatásos viszonyulások
átadása, melyeket kipró-
báltak, ami az egyes csalá-
dokban bevált. Aktuálisan
megoldatlan helyzetekre
közösen keresünk megol-
dást. A csoport tagja lehet
bárki, akinek családjában,
vagy baráti körében pszic-
hiátriai problémában érin-
tett ember él és vele köz-
vetlen, rendszeres kapcso-
latban van.

Csoportvezetõk: Ha-
nisch Erzsébet - közösségi
koordinátor (06-70-222-
8980); Fekete Sándor Ró-

bert - klubházügyeletes
(06-20-964-3434). Jelent-
kezni a megadott telefon-
számok bármelyikén lehet.

Ha úgy érzi, hogy szol-
gáltatásunk valamelyike
felkeltette az érdeklõdését,
hívjon minket bizalommal,
vagy látogasson el hoz-
zánk! Jelentkezését köve-
tõen, akár lakóhelyén is ta-
lálkozhatunk. 

(Cím: Szentendrei út 36.,
bejárat a Kerék utca felõl).
Tel.: 06-20-529-8877, 250-
3383, 12-18 óra között.
www.soteria.hu)

Soteria Alapítvány
Kilátó Klubház

Segítõi szolgáltatások 
a Kilátó Klubházban

Elõzetes: a Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szerve-
zetének szociális akcióján kedvezményes áron juthat-
nak ruhákhoz, liszt adományhoz a rászorulók novem-
ber 5-én és 6-án 8-tól 17 óráig. Helyszín: Ladik utca
2-6., a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. terüle-
te. (Megközelíthetõ a 206-os, 86-os autóbusz Bogdá-
ni úti végállomásától, gyalog körülbelül 200 méter, a
HÉV Filatori-gáti megállójától mintegy 100 méter. Ér-
deklõdni lehet a 388-8530-as telefonszámon.) 

Ruhák kedvezményes áron, lisztadomány

Értelmi sérült fiatal felnõttek
tárlata Kismaroson

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Iskolanaptár
Október 16-tól novem-
ber 27-ig: õszi érettségi
vizsgaidõszak. * Októ-
ber 26-tól 30-ig: õszi
szünet.

Bolyai matematika
csapatverseny 

Idén már az egész or-
szág területén megren-
dezik a Bolyai Matema-
tika Csapatversenyt,
melyen azonos iskolába
járó, 3-8. osztályos ta-
nulók évfolyamonként
szervezõdõ 4 tagú csa-
patai vehetnek részt
(egy iskola akárhány
csapatot indíthat). A
verseny elsõ, me-
gyei/körzeti írásbeli for-
dulójában a négy diák
közösen dolgozik a fel-
adatokon, majd a leg-
jobb csapatok az orszá-
gos döntõn már írásbeli
és szóbeli feladatokat is
kapnak. Tavaly több
mint 17000 diák indult a
megmérettetésen. Az
elsõ forduló idõpontja:
október 16-án 14.30
órától. (Bõvebb informá-
ció a www.bolyaiverseny
.hu honlapon és az is-
kolákban.)

Állás
Az Ágoston Mûvészeti
Óvoda Váradi utcai te-
lephelyére (1035 Buda-
pest, Váradi utca 15/A)
pályázatot hirdet 1 fõ
óvodapedagógus (szer-
zõdéses) állásra. Alkal-
mazási feltételek: óvo-
dapedagógusi fõiskolai
végzettség; 5 év szak-
mai tapasztalat; büntet-
len elõélet; egészség-
ügyi alkalmasság. A
munkakör legkorábban
november 2-tõl tölthetõ
be. A pályázatok be-
nyújtásának határideje:
október 29. A pályáza-
tok elbírálásának határ-
ideje: október 30. A pá-
lyázatok benyújtásának
módja: postai úton. Tar-
talma: önéletrajz; iskolai
bizonyítvány másolata;
elérhetõség megjelölé-
sével.

Alapításának 130. évfor-
dulóját idén ünneplõ Bu-
dapesti Mûszaki Fõiskola
(BMF) a hazai és külföldi
társintézmények, a kuta-
tó-fejlesztõ szervezetek, a
gazdasági élet képviselõi-
nek jelenlétében nyitotta
meg nemrégiben jubileumi
rendezvénysorozatát.

E nnek egyik eleme a
„130 év az iparok-

tatásban, 40 év a felsõ-
oktatásban” címû kiállí-
tás, mely a történelmi
évfordulóknak állít em-
léket. A látogatók 21
tabló segítségével bete-
kinthetnek abba a három
évszázadon átívelõ ese-
ménysorozatba, mely
egy szerves fejlõdési fo-
lyamat eredményekép-
pen vezetett 2000-ben
az integrált fõiskola lét-

rehozásához, majd an-
nak eredményekben
gazdag mûködéséhez. A
tárlókban a három,
hosszú történelemmel
rendelkezõ kar jogelõd

intézményeinek külön-
leges relikviái láthatóak.

(A kiállítás november
30-ig, naponta 9-tõl 17
óráig látható a Bécsi út
96/b. szám alatt. A jubile-

umi konferencia és a tár-
lat megnyitóján készült vi-
deofelvétel megtekinthetõ
a fõiskola honlapján:
http://bmf.hu/videok/BM
F_videok.html)

Kiállítás a mûszaki fõiskola 130 évérõl

Benedek Elek (1859-1929),
az erdélyi származású író
és népmesegyûjtõ szüle-
tésnapját, szeptember 30-
át a Magyar Olvasástársa-
ság 2005-ben a Népmese
Napjának nyilvánította.

Aszületésnap 150.
évfordulóján a III.

kerületi Pedagógiai Szol-
gáltató Intézet kétnapos
rendezvénysorozatot,
mese délelõttöket szerve-
zett a kerület nagycso-
portos óvodásainak.

Dr. Remzsõné Piti Ka-
ta szaktanácsadó, prog-
ramszervezõ szerint fon-
tos, hogy a mozgalmas
mindennapokban a
gyermekek az élõ szó
varázsával, nyugalmá-
val juthassanak el a me-
sék birodalmába, a hõ-
sökkel azonosulás hely-
zetébe. Erre a népmesék
különösen alkalmasak,
mert ezekbõl a történe-
tekbõl ismerkedhetnek
meg a kisgyermekek az
emberek közötti kapcso-
latokkal, a világ össze-
tettségével.

A számos kerületi óvo-
dából érkezõ, több mint
200 nagycsoportos gyer-
meket a mesék világát
idézõ környezet és han-
gulat fogadta, az égõ mé-
csesek apró fényei, a ki-
vetítõn megjelenõ színes
bemutató és Kiss Anita
szaktanácsadó által élõ-
szóban elõadott mesék
maradandó élményt
nyújtottak nekik.

A szereplõkkel való
azonosulást a gyermekek
arcára kiülõ izgalom,
egy-egy önkéntelen meg-
jegyzés, kommentár is je-
lezte. A program végén
közös énekléssel búcsúz-
tak egymástól a gyerme-
kek és kísérõik, valamint
a PSZI munkatársai.

Mesedélelõttök a Pedagógiai
Szolgáltató Intézetben

A DélUtán, az idõsek
lelkisegély szolgálata
45 éven felülieknek in-
gyenes számítógépes
oktatást indít. (Jelentke-
zés a 06-30-377-9030-
as számon.)

Díjmentes 
számítógépes

oktatás

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen,
nagy gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat
4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány
által kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál.
Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik tan-
tárgyból, akár naponta is. Az általános- és középisko-
lás diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon egész nap.)       Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Vackor Óvo-
dájának (Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60.
Tel.: 388-6753) Mókus Tagóvodája (Budapest, 1036
Mókus utca 1.) az alábbi pályázatot teszi közzé.
Munkavégzés helye: Mókus Tagóvoda, 1036 Mókus
utca 1., 1 fõ 8 órás óvodapedagógus munkakör
betöltésére.
Várhatóan: 2009. november 2-tõl határozott idõre, 4
hónapos próbaidõvel. A pályázattal meghirdetett
munkakör megnevezése: óvodapedagógus. Fel-
adatkör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai elõ-
készítés. Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú
végzettség. Szükséges okmányok: részletes, fény-
képpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány (3
hónapnál nem régebbi); iskolai végzettséget tanúsí-
tó okiratok másolata; egészségügyi kiskönyv. Bére-
zés: közalkalmazotti bértábla szerint. Elõnyt jelent:
szakmai tapasztalat.
(A pályázat benyújtásának módjai: e-mailben
arpad-o@kszki.obuda.hu személyesen vagy pos-
tai úton. Minden esetben elérhetõség megjelölésé-
vel.) A pályázat benyújtásának határideje: 2009. ok-
tóber 26-ig. A pályázat elbírálása: 15 napon belül.

Pályázat óvodapedagógusi állásra 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Zipi-hívogató
A Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskola idén is
megrendezi hagyomá-
nyos Zipi-hívogató elne-
vezésû foglalkozás-soro-
zatát. Az érdeklõdõ gye-
rekek és szüleik minden
hónap harmadik heté-
ben, csütörtökönként ta-
lálkozhatnak a 2010-
2011-es tanévben elsõ
osztályt indító tanítókkal
és megismerkedhetnek
az intézménnyel. Elsõ al-
kalommal október 15-én
17 órától Õszi karnevál-
ra hívnak minden kicsit
és nagyot. (Az iskola hon-
lap címe: www.ziper.ras-
net.hu Cím: Zipernowsky
Károly utca 1-3.).

Német 
nyelvtanfolyam
A „Braunhaxler” Egyesü-
let megfelelõ számú je-
lentkezõ esetén német
nyelvtanfolyamot szer-
vez kezdõ és/vagy hala-
dó szinten. Az órákat he-
ti egy alkalommal, csü-
törtökön 17-tõl 19.30
óráig tartják. Jelentke-
zés, szintfelmérés és be-
iratkozás: október 21-
én 17-tõl 19 óráig az
egyesület székhelyén.
(Cím: Szõlõ utca 72.) 

1 % 1 % 1 %
Az Elsõ Óbudai Általá-
nos Iskola/Erste Altofe-
ner Grunschule alapít-
ványa - a Czabán Ala-
pítvány - köszönetet
mond mindazoknak,
akik 2008-ban személyi
jövedelemadójuk 1 szá-
zalékával, 2 millió 115
ezer 974 forinttal támo-
gatták az alapítványt. Az
így kapott összegbõl ju-
talmazták a tanulókat,
kulturális programokat fi-
nanszíroztak és jelentõs
öszszeggel járultak hoz-
zá taneszközök beszer-
zéséhez, a kulturált kör-
nyezet kialakításához.

LECSÓFESZTIVÁL. A Bárczi Géza Általános Iskola idén
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A jubileumi
programsorozat nyitó eseménye a lecsófesztivál volt
szeptember 26-án. A finom ételt a fõzõversenyre bene-
vezett 14 osztály diákjai fõzték, õk versengtek az Arany
Fakanál-díjért. Amíg a lecsó készült, a gyerekek játékos
sportversenyeken vettek részt

Óbuda Békásmegyer Önkormányzata az Oktatá-

si Minisztériummal együttmûködve kiírja a 2009.

évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjpályázatot

Az A típusú pályázatra azok az önkormányzat terü-

letén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szo-

ciális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhet-

nek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, tel-

jes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-

képzettséget eredményezõ alapképzésben, mes-

terfokozatot és szakképzettséget eredményezõ

mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben

vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmá-

nyaikat.

A B típusú pályázatra azok az önkormányzat terü-

letén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szo-

ciális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik a

2008/2009-es tanévben utolsó éves, érettségi elõtt

álló középiskolások, vagy felsõfokú diplomával nem

rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt

nem nyert érettségizettek.

Pályázati idõszak: 2009. október 1-2009. október 30.

További információ a pályázati csomagban. Pályá-

zati csomag letölthetõ: www.obuda.hu Személye-

sen átvehetõ az önkormányzat ügyfélszolgálatán

(cím: Harrer Pál utca 9-11.)

Felsõoktatási ösztöndíjpályázat

Nagycsoportos óvodá-
soknak iskolaelõ-

készítõ foglalkozásokat in-
dít a 2009/2010-es tanév-
ben a Kerék Általános Is-
kola és Gimnázium, heti
egy alkalommal, 16-tól 17
óráig az intézményben
(Kerék utca 18-20.), a kö-
vetkezõ évben elsõ osztá-
lyosokat tanító pedagógu-
sok vezetésével.

Célja: olyan alapkészsé-
gek és képességek fejlesz-
tése (emlékezet, figyelem,
gondolkodás, feladattudat,
monotóniatûrés, finommo-
torika, szókincs, stb.), me-
lyek megkönnyítik a kis-
gyermekek számára a sike-
res iskolakezdést, az írás,
olvasás, számolás elsajátí-
tását. A foglalkozásokon
való részvétel nem befo-

lyásolja a szülõk szabad is-
kolaválasztását, hiszen
olyan képességeket és
készségeket fejlesztenek,
melyek minden gyermek
hasznára válik, bármelyik
iskolában is kezdi meg ta-
nulmányait. (Bõvebb felvi-
lágosítás, jelentkezés Ko-
vács Éva alsó tagozatos
igazgatóhelyettesnél a
250-0831-es telefonszá-
mon.)

Iskolaelõkészítõ a Kerékben

Hagyományosan õsszel kez-
dõdik iskolánkban a még
nagycsoportos, leendõ elsõ-
sök szombati „Szöszmötölõ”
programja. Kézmûves és já-
tékos foglalkozások kereté-
ben ismerkednek a kicsik az
iskola épületével, a leendõ
tanító nénikkel, és nem
utolsósorban egymással.

Az idõpontok: novem-
ber 7., 2010. január

30., március 20. Szeret-
nénk segítséget nyújtani a
szülõknek az iskolavá-
lasztáshoz is: október 19-
én 1. osztályos szülõi érte-
kezlet lesz a leendõ elsõ-
sök szüleinek, ahol „Mi-
lyen iskolát?” címmel
pszichológus tart elõadást.
Számos olyan szempontra
hívja fel a figyelmet, me-
lyeket érdemes figyelem-
be venni a választáskor,

mert hosszú évekre meg-
alapozzák a gyermekek
közérzetét, megelõzhet-
nek kudarcélményeket, az
aggályosabbak pedig
megerõsítést kapnak ab-
ban, hogy bizonyos prob-
lémák életkori sajátossá-
gok, ezek kezelhetõk,
megoldhatók. A pszicho-
lógus folyamatos segítsé-
gére is számíthatnak isko-
lánkban.

Iskolánk is részt vett a
Magyar Hospice Alapít-
vány által szervezett Mél-
tóság Mezeje program-
ban. A 3.c osztály Ká-
rolyiné Bárány
Márta segítségével
készült fel az „Élet
szép, az élet min-
den” címû dal közös
eléneklésére.

Fodros 
Általános Iskola

„Szöszmötölõ” a Fodrosban

Az iskola és a szülõi ház kapcsolatát erõsítendõ ren-
deztük az elsõ szülõi fórumot.Nagy örömünkre szolgált,
hogy a szülõk közül mintegy 50-en elfogadták meghívá-
sunkat. A partnerkapcsolat erõsítésének fontosságáról
és lehetõségeirõl szóló elõadások után szinte minden
szülõ felajánlotta segítségét iskolánk állagának javításá-
ra, csinosítására, mely október 17-én (szombaton)
szülõk-pedagógusok együttes munkálkodása során va-
lósul meg, gyermekeinknek barátságosabb környezetet
teremtve. Reményeink szerint ez egy aktív, gyümölcsö-
zõ kapcsolat kezdetét jelenti.

Dr. Bertókné Daróczi Marianna 
igazgató

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 
80 óra alatt stabil alapok, 
magabiztos beszédtudás.

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

Szülõi fórum, majd iskola csinosítás a Medgyessyben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_20.qxd  10/13/2009  2:30 PM  Page 11



2009/20. szám12
Iskoláink – Oktatás

Szeptembertõl Szabó Ist-
ván helyett Eördöghné Ár-
va Ildikó vezeti a Pais De-
zsõ Általános Iskolát. Az
új igazgató nem hangzatos
pályázattal, hanem figye-
lemre méltó, ám megvaló-
sítható tervekkel érvelt a
bírálók elõtt és egységes
döntéssel a tantestület 96
százalékos támogatását is
élvezve kapta meg a kine-
vezést.

A 28 éve eredménye-
sen mûködõ isko-

lában az alapító igazga-
tó Szabó István kemény
kezû vezetõi stílust al-
kalmazott, ennek ellené-
re tekintély és elismerés
övezte. Utóda merõben
más alkat. Õ nem hang-
erõvel, hanem határo-
zottan, meggyõzéssel
irányít. Az iskolában 19
éve tanító matematika-
fizika szakos tanárnak
volt alkalma megismer-
ni a körülményeket,
tisztában van azzal,
hogy csak reális célok
kitûzésével és azok
megvalósításával lehet
eredményesen dolgozni. 

Eördöghné Árva Il-
dikó a „Következetesen,
szeretve” jelszót tûzte az
iskola zászlajára. Szerin-
te csak a pedagógusok és
tanulók számára egy-
aránt kialakított egysé-
ges követelmény-rend-
szer alkalmazása hozhat
kedvezõ változásokat.

Ezáltal érhetõ el az egyik
cél, hogy a tanulók és ta-
nárok jól érezzék magu-
kat az iskolában.

A másik fontos cél a
tanulók tanulmányi ered-
ményének emelése- ter-
mészetesen az egyéni
képességeiknek figye-
lembe vételével.

A korábbiakban elért
kimagasló sporteredmé-
nyeiket is szeretnénk
megtartani és újabbak-
kal gazdagítani.

A szõlõ jegyében
A régi hagyományok

folytatását igen fontos-
nak tarja az igazgatónõ.
Ennek szellemében tar-
tották a projekt-hetet,
melyet a „szõlõ jegyé-
ben” rendeztek. A gyere-
kek személyesen vehet-
tek részt egy „igazi”
szüreten, ahol maguk
végezték a különbözõ
munkafolyamatokat.
Mosták a szõlõt, mustot
préseltek, a látott, vagy

az átélt élményeket raj-
zokban örökítették meg.
Nagy sikert aratott a ma-
dárijesztõ készítés, ahol
az ötlet és a kézügyesség
döntõen befolyásolta az

elkészített „mûveket”.
Délután különbözõ fog-
lalkozások, játékok tet-
ték emlékezetessé a na-

pot. Az iskolában az el-
méleti oktatást igyekez-
nek összekötni a gyakor-
lati megvalósítással. A
technika óra keretében
például saját kertjükben
babot, az épület környé-
két virágokat ültettek. A
tanulók élvezték a mun-
kát és a végén büszkén
szemlélték a kert és az
iskola környezetének
csinosodását.

Erkölcsi nevelés
Eördöghné az erkölcsi

nevelés terén is pozitív
változásokat remél. -
Eddigi rövid igazgatói
munkám során már volt

sikerélményben részem.
Örömmel látom, hogy a
tanárok minden terüle-
ten ügyelnek a szemé-
lyes példamutatásra, hi-
szen az erkölcsi nevelés
ott kezdõdik, hogy a
gyerekek elõtt láthatóvá
válik a követendõ min-
ta. Ha a fiatalok meg-
szokják, hogyan kell vi-
selkedni az iskolában,
vagy a közös színház,
mozi, múzeum, vagy ál-
latkerti látogatásokon,
egy életre rögzül ben-
nük a helyes magatartás.
A közösség összeková-
csolására is alkalmasak
ezek a kirándulások. Azt
is fontosnak tartom,
hogy az iskola ne csak
saját magának, hanem a

lakókörnyezetnek is be-
mutatkozzon. Megújult
honlapunkon minden
fontosabb eseményt
rögzítünk, akik kíván-
csiak ránk, sokat meg-
tudhatnak az iskola éle-
térõl. Gondolunk a szü-
lõk bevonására, nyitot-
tak vagyunk problémáik
elõtt, hiszen észrevéte-
leikkel nagyban segíthe-
tik nevelõ munkánk ha-
tékonyságát. 

„Mosoly rend”
A Paisban újdonságnak

számít a „Mosoly rend”
létrehozása. Azok lehetnek
tagjai, akik az adott hónap-
ban a legtöbbet tettek osz-
tályukért, iskolájukért. Itt
az egyéni képességek do-
minálnak, az a lényeg,
hogy a tanulók a bennük
rejlõ tudást aktívan és ön-

zetlenül a közösség javára
hasznosítsák. Ennek kö-
szönhetõ az osztály- és a
folyosói dekorációk állan-
dó cseréje, az iskola kör-
nyékének csinosítása. A
tagsági felvételrõl nem a
tanárok, hanem maguk az
osztálytársak döntenek.

Eördöghné Árva Ildi-
kó vezetõi tevékenysége
során sikerrel vette az
elsõ akadályokat, hoz-
záértõ munkája és a
több kitüntetett pedagó-
gust a soraiban tudó tan-
testület aktív hozzáállá-
sával jó úton halad a
„Következetesen, sze-
retve” akció program
megvalósítása útján.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Új tanév, új vezetés a Pais iskolában

Következetesen, szeretve

Tanulók alkotásai: madárijesztõk az iskola falán
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Számos lakossági panasz ér-
kezik az önkormányzat veze-
téséhez annak kapcsán,
hogy különösen Belsõ-Óbuda
utcáin, ahol amúgy is kevés
a parkolóhely, miért alkal-
maznak kerékbilincset a köz-
terület-felügyelõk? Sokan
azt kérik, az agresszív, drasz-
tikus eszköz helyett szabja-
nak ki eleve „csak” pénzbír-
ságot, ha már büntetik a sza-
bálytalanul parkolókat. 

Avárosrészben nem
mi teszünk kerékbi-

lincset az autókra, erre
nincs is hatáskö-
rünk, jogosítvá-
nyunk - jelentet-
te ki a tarthatat-
lan helyzet kap-
csán Berényi At-
tila, a III. kerüle-
ti Közterület-fel-
ügyelet igazga-
tója. 

Akkor tehát ki is jár jól
az autók gúzsbakötésé-
vel, a jármûtulajdonosok
sarcolásával? - tehetnénk
fel a kérdést. Egyértel-
mûen a fõváros, hiszen
nemcsak extra bevétel-
hez jut, de a kerületi ön-
kormányzatok vezetésé-
nek renoméját is rontja.

A szervezet igazgatója
kifejtette: amikor a III.
kerület felügyeletét át-
vették, három terület,
így az ebekkel kapcsola-
tos kérdések, a taxi-
drosztok ellenõrzése, va-

lamint a kerék-
bilincs alkalma-
zása a fõváros
hatáskörében
maradt. A leg-
fõbb gondot az
okozza, hogy
Belsõ-Óbudá-
ról, ahol egyéb-
ként is kevés a

parkolóhely, sok beje-
lentés érkezett a lako-
soktól, amiért a felügye-
lõk a lehetõ legdraszti-
kusabb eszköz, a kerék-
bilincs alkalmazásához
nyúltak. 

Mint arról már koráb-
ban beszámoltunk, elõfor-
dul, hogy különösen a II.
kerület határához közel-
esõ területeken utcahosz-
szan, 8-10 autót is „bi-
lincsbe vernek” a fõvárosi

közterületesek. Vigaszt
nem jelent ugyan a jármû-
tulajdonosoknak, de tud-
niuk nem árt: a kerület la-
kosait nem Óbuda vezeté-
se, hanem a fõváros sar-
colja meg. Sz. Cs.

A kerékbilincset nem Óbuda alkalmazza

Sarcol a fõváros a kerületben is

Ügyességi feladatokkal (lövészet, tájékozódás, kerék-

páros pálya) nehezített katasztrófavédelmi versenyt ren-

deztek általános és középiskolai diákoknak szeptember

24-én a Laborc utcai Barátság Szabadidõ Parkban. A fi-

atalok kilenc állomáson  mérték össze felkészültségü-

ket polgári védelmi, katasztrófa- és tûzvédelmi, elsõse-

gély nyújtási valamint közlekedési ismereteikrõl

„TÁBLAVADÁSZAT”. Országos közlekedésbiztonsági
akciót indított "Táblavadászat" elnevezéssel az Országos
Rendõr-fõkapitányság. A program lényege, hogy aki in-
dokolatlan, megtévesztõ KRESZ-táblát észlel az ország
útjain, az a tábla fotóját, vagy a beazonosításhoz szüksé-
ges helyszín pontos leírását juttassa el a megyei rendõr-
fõkapitányságokra. A beérkezett információkat értékelik,
és megoldási javaslattal továbbítják a közútkezelõnek.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Bihari Sándor rendõr õr-
nagyot kérte fel dr.
Markó Attila III. kerületi
rendõrkapitány a Békás-
megyeri Rendõrõrs irá-
nyítására. Döntését a
képviselõ-testület egy-
hangúlag támogatta a
legutóbbi ülésen. 

L engyel Dezsõ, a Bé-
kásmegyeri Rend-

õrõrs korábbi parancs-
noka megpályázott egy
másik állást, ezért vált
szükségessé új õrspa-
rancsnok kinevezése -
mondta elöljáróban dr.
Markó Attila rendõrka-
pitány, majd hozzátette:
olyan embert keresett,
aki magas szakmai szín-
vonalon végzi munká-
ját, és képes új lendüle-
tet adni beosztottainak
is. A most kinevezett Bi-
hari Sándor rendõr õr-
nagyot és a rendõrkapi-
tányt régi ismeretség fû-
zi egymáshoz, így aztán
semmiképp nem mond-
ható, hogy „zsákba-
macska” lenne az õrspa-
rancsnok személye. 

Bihari Sándor 39
éves, nõs, két tizenéves
fiú édesapja. A rendõr-
ségnél több, mint 19 éve
teljesít szolgálatot, kez-
detektõl közrendvédel-
mi vonalon. Kitartó,

megfeszített munkával
végigjárta a ranglétrát.
Pályájának fõbb állomá-
saiként említhetõ, hogy
huzamosabb ideig Kis-
pesten dolgozott, majd a
XVII. kerületi Rendõr-
kapitányság közrendvé-
delmi osztályának veze-
tõje lett. Ezt követõen,
2007-tõl az V. kerületben
a Belvárosi Rendõrõrs
parancsnoka lett annak
átszervezéséig. Mostani
kinevezéséig a biztosítá-
si alosztály vezetõjeként
dolgozott - eddig a hiva-
talos, szakmai önélet-
rajz-részlet. 

Dr. Markó Attila jel-
lemzése már közelebb
visz az új õrsparancsnok
személyiségéhez, ami-
kor azt írja róla: „az õr-
nagy a rendõri pálya
iránt elhivatott, munká-
ját szakszerûen és precí-
zen, a jogszabályi elõ-
írások maradéktalan be-
tartásával, magas szín-
vonalon, kellõ rutinnal
végzi. Szakmai ismerete,
elemzõkészsége, írásbeli
kifejezõkészsége átlag
feletti. Beosztottjai szak-
mai tudása miatt is tisz-
telik, utasításait mara-
déktalanul elfogadják.”

Eddigi, 19 évi szolgá-
lati viszonya alatt 5 al-
kalommal részesült fõ-
kapitányi, háromszor
kapitányságvezetõi di-
cséretben és jutalom-
ban, 2002-ben pedig
BRFK Közbiztonsági
Díjban részesült. 

„Békásmegyer még
biztonságosabb lesz!”

S hogy még teljesebb
képet kapjunk, Bihari
Sándort arról kérdez-
tük, milyennek tartja a
lakótelep közbiztonsá-
gát, milyen elképzelé-
sei vannak a jövõre
nézve?

- Úgy látom, Békás-
megyeren jelentõsen ja-

vult a közbiztonság szín-
vonala a térfigyelõ-ka-
merák több mint egy éve
tartó mûködése óta. S
bár a statisztikák önma-
gukban gyakran semmit-
mondóak, azért az még-
iscsak beszédes, hogy 51
százalékkal csökkent a
bûncselekmények szá-
ma a kerületrészben. A
közterületeken jóval ke-
vesebb atrocitás éri az
embereket, mely által a
lakosok szubjektív biz-
tonságérzete is javult az
utóbbi idõben. Tenniva-
ló azonban akad így is
bõven, nem fogunk ölbe
tett kézzel ülni. Nagyon
fontosnak tartom, hogy a
panelépületek lépcsõhá-

zai is egyre biztonságo-
sabbá váljanak. Jó vol-
na, ha mind több épület-
ben lenne beltéri kame-
ra-rendszer, de addig is
fel szeretném venni a
kapcsolatot a társasházi
közös képviselõkkel.
Nagy visszatartó erõt je-
lenthetne a betörõk vagy
más nemkívánatos sze-
mélyek elõtt, ha járõre-
ink bármelyik házba be
tudnának jutni. Csillag-
hegy is a békási õrshöz
tartozik, ezért erre a te-
rületre is nagyobb fi-
gyelmet kívánok szen-
telni. 

A kommunikáció 
javítása a cél

A rendõrség szolgál-
tató, segítõ munkájának
jellegét kívánom erõsí-
teni. A rendõrõrs létszá-
ma adott, tudnánk mun-
kát adni még néhány
embernek, de úgy érzem
a jelenlegi állományból
is többet lehet kihozni,
ezért munkatársaimtól
maximális erõfeszítést
várok.  A problémák ala-
posabb ismeretéhez el-
engedhetetlenül fontos-
nak tartom a jó kommu-
nikációt, legyen szó a
lakosokról, a terület ön-
kormányzati képviselõi-
rõl, vagy épp a társszer-
veinkrõl. A kerületi köz-
terület-felügyelõkkel
már sikeres közös akci-
ónk is volt a Pünkösd-
fürdõ utcai piacon. Be-
osztottaimmal együtt
nyitottak vagyunk, vá-
rom, és várjuk a lakosok
észrevételeit, hiszen mi-
nél több információ van
a birtokunkban egy
adott esetrõl, annál na-
gyobb az esély arra,
hogy tenni is tudunk a
rend helyreállítása, a
szabálysértések, bûn-
cselekmények megelõ-
zése érdekében - tette
hozzá Bihari Sándor. 

Szeberényi Csilla 

Bemutatjuk a Békásmegyeri Rendõrõrs új parancsnokát

Nagy tervekkel, nagy szakmai 
tudással a lakótelep közbiztonságáért

Két utas szóváltásba ke-
veredett egy buszsofõrrel,
közben a jármû egyik uta-
sa rosszul lett és meghalt
szeptember 25-én Óbudán. 

A 160-as autóbusz
vezetõje a Forrásli-

get lakópark megállóban
fékezett, majd miután az
utasok le- és felszálltak,
becsukta az ajtókat és
indulni készült. Ekkor
odalépett a fülkéjéhez
egy 40 év körüli férfi és
egy nõ. A pár azt kérte a
sofõrtõl, hogy nyissa ki

az ajtót, majd vitázni,
dulakodni kezdtek egy-
mással, ezután a két utas
lemenekült a buszról.
Azt követõen derült ki,
hogy mindeközben egy
75 éves utas rosszul lett.
A sofõr mentõt hívott,
de már késõ volt, a férfi
életét vesztette. A rend-
õrség szerint nincs ösz-
szefüggés a történtek és
az utas halála között,
ezért rongálás valamint
közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erõszak mi-
att indítanak eljárást. 

Utashalál az autóbuszon

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Közkedvelt gyümölcsfák
széles választéka a Fito-
land Kertészetben! A vásár
helyszíne:Fitoland Dísznö-
vénykertészet, Bécsi út
387. Nyitva hétköznap: 8-
tól 20, hétvégén: 8-tól 18
óráig. (További szezonális
ajánlatok, kertészeti taná-
csok: www.fitoland.hu)

Nagy gyümölcsfavásár 

Az Ürömi úti óvoda ud-
varán, a platánfák ár-

nyékában eddig sosem nõtt
fû, így már egy kisebb szél
is hatalmas porfelhõt kavart.
Az óvoda dolgozói a nyári
szünetben felkapálták, fûvel
vetették be az egész terüle-
tet, így szeptemberre sze-
met gyönyörködtetõ fûtaka-
ró nõtt ki. Az udvart kis ker-
tek és rengeteg virág színe-
síti, melyeknek az óvodába
járó gyerekek és szüleik is
nagyon örülnek.

Kizöldült 
az óvoda udvara

Avonatkozó helyi ön-
kormányzati rendelet

értelmében avar és kerti
hulladék égetése Óbuda-
Békásmegyer egész terüle-
tén októberben, november-
ben, valamint februárban,
márciusban, csütörtökön
és szombaton 10-tõl 15
óráig megengedett a tûzvé-
delmi elõírások betartása
mellett. Párás, ködös, sze-
les idõjárás esetén az égetés
tilos. Az ingatlanon kelet-
kezõ - a rendszeres szemét-
szállítással el nem szállít-
ható vagy nem komposz-
tálható - kerti hulladék el-
szállíttatása az ingatlantu-
lajdonos, illetve a bérlõ, va-
lamint a telek használójá-
nak feladata és kötelessége.

Aki a tilalom ellenére
avart, illetve kerti hulladé-
kot éget, vagy a nyesedék
elhelyezésére és elszállítá-
sára vonatkozó elõírásokat
megszegi, szabálysértést
követ el, mely cselekmé-
nyért 30.000 forintig terje-
dõ pénzbírsággal sújtható.

Mikor égethetõ
kerti hulladék?

ILYEN VOLT…

ILYEN LETT…
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2009/20. szám20
Kultúra – Emlékezés

Örömzene 
a Zene Világnapján
Yehudi Menuhin világhí-
rû hegedûmûvész kez-
deményezésére és ja-
vaslatára az UNESCO
október 1-jét a Zene Vi-
lágnapjának nyilvánítot-
ta. Mindez 1975-ben
történt, azóta a világ
minden pontján ezen a
napon különös figyel-
met szentelnek annak a
csodának, amit zené-
nek hívnak. A III. kerület
két helyszínén is fel-
csendült a muzsika ok-
tóber 1-jén. A Fõ téren
a Budapesti Vonósok
zenekar örömzenéje
szerzett kellemes per-
ceket az arra járó alkal-
mi közönségnek. A Fló-
rián téren pedig a True
Stories fiatal muzsiku-
sai adtak ízelítõt a hely-
ben készített rock, blu-
es és jazz hangzatok-
ból.

Edvard Grieg
mûveibõl

Ízelítõ Edvard Grieg da-
rabjaiból Huszár Anita
ének- és Balog Zsolt
zongoramûvész elõ-
adásában október 19-
én 17 órától a Megbé-
kélés Háza Templomá-
nak hangversenysoro-
zatában. (A koncert in-
gyenes. Helyszín: Új-
megyeri tér, Hadriánus-
Királyok útja sarka, a
34-es, 134-es busz
végállomása, bejárat az
iskola felõl. www.met-
egyhaz.hu)

Képek 
a Symbolban

Varga-Amár László fes-
tõmûvész munkáiból
nyílt kiállítás a Symbol
Art Galériában. Mûvei
több magán- és köz-
gyûjteményben megta-
lálhatók. Számos cso-
portos tárlaton vett
részt itthon és külföl-
dön, több mint 70 önál-
ló kiállítást rendezett.
(Megtekinthetõ október
20-ig, minden nap 12-
tõl 19 óráig a Bécsi út
56. szám alatt. A látoga-
tási szándékot a 06-30-
394-0880-as számon
kérik jelezni).

Az Óbudai Társaskör Fotó-
klubját a kiváló fényké-
pész, Kriss Géza alapította
1969-ben, s vezette mint-
egy 35 éven át. 

E isenmann József
2005 januárjától vet-

te át a klub irányítását. Az
egykori tagok közül ma
már sokan hivatásos fotó-
sok, vagy a Magyar Fotó-
mûvészek Szövetségében
alkotnak tovább. Ez nem
véletlen, hiszen a hazai és
nemzetközi hírnévnek ör-
vendõ mûvészi fotográfu-
saink valamennyien az
óbudaihoz hasonló önte-
vékeny klubokban kezd-
ték megtanulni és meg-
szeretni a fényképezést. A
klub eredményes mûkö-
dését tanúsítják a fõváros-
ban és országszerte meg-
rendezett kiállítások, a si-
keres pályázatok, az egyé-
ni és kollektív díjak tucat-
jai. A negyven év alatt
nem csupán az egyes ta-
gok munkái, hanem maga
az Óbudai Fotóklub tevé-
kenysége is számos elis-
merést, nívó-díjat és kivá-
ló együttes címet kapott.

A klub, a kultúra egyéb
területein tapasztalható

nehézségek ellenére is
igyekezett a már elért
eredményeket megõrizni
és továbbfejlõdni. Ennek
bizonyítéka, hogy a ki-
lencvenes években két

éven keresztül vállalta „A
negyedév legjobb képe”
címû országos fotópályá-
zat meghirdetését és az
ehhez kapcsolódó kiállí-
tások szervezését. Célja
volt, hogy megmozgassa,
folyamatosan alkotásra
késztesse a szervezetten
és magányosan dolgozó
amatõröket. 

Az utánpótlás folya-
matos biztosítása, az új

tehetségek felfedezése
érdekében az Óbudai
Fotóklub évente indít
fotótanfolyamot az Óbu-
dai Társaskörben, ahol a
Fotóklub tagjai vezetik
be az érdeklõdõket a
szakma rejtelmeibe. (Az
Óbudai Társaskör és a
Fotóklub címe: Kiskoro-
na utca 7. Telefonszá-
ma: 250-0288.)

Tóth P.

A fényképezés szerelmesei

Az Óbudai Társaskörben mûködõ Fotóklub fennállásának 40. évfordulója alkalmából
Bús Balázs polgármester mondott köszöntõt október 1-jén a Társaskörben. A Magyar
Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége által meghirdetett pályázaton az
Óbudai Fotóklub tagjai három díjat, köztük a fõdíjat is elhozták  idén

Rohanó és egyre emberte-
lenebb világunkban vigaszt
nyújthat az emlékezés.
Örüljünk, hogy még van ki-
re, és mire. Például, kerü-
letünk egyik híres lakójá-
ra, a világhírû nagy mû-
vészre, Házy Erzsébetre. 

Évtizedekig élt a III.
kerületben, ahol való-

ságos mûvészkolónia ala-
kult ki. Melis György, a
Domahidy család és még
sokan mások, ismert mû-
vészek jelenleg is itt lak-
nak. Házy Erzsébet 1929.
október 1-jén született.
Idén lenne 80 éves, ha
nem ragadta volna el fáj-
dalmasan korán a halál.
Bárhogy erõlködöm, nem
tudom õt 80 évesnek el-
képzelni. Én még ma is a

gyönyörû Manont, az elra-
gadó, bûbájos Cherubint,
Octaviánt, a légies Meli-
sandot, az édes Norinát és
a többi felejthetetlen alakí-
tását látom magam elõtt,
ha rá gondolok.

Egy régi kritikában Da-
los László így írt róla:

„Valahányszor bejött
a színpadra, nekem
úgy tûnt, mintha virá-
gokon járna…” De hi-
szen virág volt õ maga
is. És „tündérország
földi követe” - Szeg-
halmi Elemér szerint.

Az operákon kívül
rengeteg operettben is
énekelt, sõt, a West
Side Story Mariáját is
énekelte lemezen.
Vonzó külseje, és szí-
nészi tehetsége film-

szerepekre is predeszti-
nálta. Felejthetetlen volt a
„Gerolsteini kaland” cí-
mû filmben, melyben
Darvas Iván (késõbbi fér-
je) volt a partnere. Sok
modern operát vitt siker-
re, Szokolay Sándor neki
írta a Vérnász menyasz-

szony szerepét. Mihály
András szerint: „…ilyen
igazi primadonnája, ab-
ban az értelemben, hogy a
színpad virtuóza, a szín-
pad szerelmese, a színpad
összes színeinek tulajdo-
nosa, ilyen nagy hatású,
ilyen intenzív, ilyen gyö-
nyörû és ilyen szépen
éneklõ primadonnája
nemigen volt még a ma-
gyar Operaháznak.”

Halottat nem lehet dé-
delgetni, de emlékét
tisztelni igen. Kérek
ezért mindenkit, tisztel-
jék Házy Erzsébet emlé-
két, mert nagyon nagy
mûvész volt. 

Emlékezzünk rá sok
szeretettel, melyben rövid
élete során nem bõvelke-
dett. I. Horváth Ágnes

Házy Erzsébetre emlékezünk

Óbudán élt „tündérország földi követe”
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Kis közösség, nagy elhiva-
tottság. Így jellemezhet-
jük tömören a 40 éves
fennállását ünneplõ Tér-
színház társulatát. A Bucz
Hunor alapította színházi
mûhely repertoáron tar-
tott darabjai a klasszikus
tragédiáktól korunk ab-
szurd drámairodalmáig
terjed, a magyar és világ-
irodalom jellegzetes mû-
veire épül. Gyermekek és
felnõttek egyaránt megta-
lálják a Zichy-kastélyban
mûködõ csöpp kamara-
színházukban a nemes
szórakozás lehetõségét. 

Bucz Hunor, a Tér-
színház igazgató-

rendezõje küzdelmesnek
és ugyanakkor sikeres-
nek tartja az elmúlt négy
évtizedet:

- Nagy utat tettünk
meg 1969 óta. Csepelen
elõbb honismereti, majd
színjátszó szakkörként
kezdtük és sokszor még a
próba lehetõségéért is
küzdeni kellett, nem be-
szélve a gyanakvó ideo-
lógiáról és cenzúráról.
Következett a MOM,
meg a Postás Mûvelõdé-
si Ház, végül országos
pályázatot nyerve Új-
pestre kerültünk. Itt

1978-tól amatõr színház-
ként mûködhettünk. 

A harmadik korsza-
kunkban pedig, 1987-tõl
immáron Óbudára köl-
tözve pályázati színház-
ként, mint független civil
szervezet araszolunk pá-
lyázatról pályázatra,
küzdve a burjánzó bürok-
ráciával és az egyre nehe-
zebb anyagi körülmé-
nyekkel. Huszonhárom
éve vagyunk Óbudán és
minden nehézségünk el-
lenére szerencsésnek
mondhatom magunkat,
mert  e patinás kerület
mûvelõdésének lehetünk
alkotó részesei. Kapcso-
latunk a kerület íróival,
zenészeivel, civil szerve-
zeteivel és mûvészeti in-

tézményeivel meghatá-
rozzák munkánkat. 

Évente átlagosan 250
alkalommal találkozunk
közönséggel és ezek
színhelye kétharmad
részben Óbuda. Ameny-
nyire erõnkbõl telik, jár-
juk az országot és a ha-
táron túli magyarlakta
vidékeket. Legutóbb
például Szovátán ját-
szottunk az Égig Érõ
Fesztiválon nagy siker-
rel, amit az is jelez,
hogy meghívtak ben-
nünket a parajdi sóbá-
nyába, Erdély legna-
gyobb karácsonyi ünne-
pére, ahol több ezer
gyermeknek adhatjuk
elõ majd az Óbudán már
23 év óta adventrõl ad-

ventre mûsorra tûzött
Karácsonyi Misztérium
címû darabunkat. 

A jövõt illetõen  tele va-
gyok reménnyel, elõbb-
utóbb megerõsödik a civil
társadalom és a politiku-
sok is rádöbbennek a kis
közösségek és a humán
értékek nélkülözhetetlen
voltára, ha a nemzeti ha-
gyományok, a kereszté-
nyi értékek és az alkotó
nevelés nagyobb hang-
súlyt kap - mondta.

Látogatásunkkor a tár-
sulat éppen „Pinkó az ör-
dög fia” címû darabot
próbálta. Feltûnt a színé-
szek közötti összhang, a
kétórás próbát nagy kon-
centráltság jellemezte,
utána viszont oldott volt a
hangulat. A darab szerep-
lõi: Zanotta Veronika,
Szamosvári Gyöngyvér,
Kovács J. István, Nagy
Zsolt Kálmán és Balázsi
István több évtizede a tár-

sulat tagjai. Színészi vég-
zettségük mellett többdip-
lomás, magasan kvalifi-
kált alkotói a színházi
mûhelynek. 

A negyvenedik évfor-
duló során október 3-án
nyitották meg a színház
történetét bemutató kiállí-
tást, majd Döbrentei Kor-
nél költõ tartott felolvasó
estet Petrás Mária nép-
dalénekes közremûködé-
sével. A Szophoklész:
Antigoné címû díszelõ-
adásra Mészöly Dezsõt, a
darab fordítóját várják ok-
tóber 16-án. Az új bemu-
tató: „Levél a föld alól - in
memoriam Hervai Gizel-
la” címû darab október
21-én kerül színre, és még
több izgalmas elõadásban
részesülhet a közönség a
„Betilthatatlan szívdob-
banás” címû ünnepség-
sorozaton. 

Kép és szöveg:
Lovas Albert

Közel tízezer elõadás itthon és határon túl

Jubilál a Térszínház

Bucz Hunor, a társulat igazgató-rendezõje

A színészek a „Pinkó az ördög fia” címû darabot próbálják

Az evangélikus közösség
hosszú idõn keresztül küz-
dött azért, hogy önálló gyüle-
kezet lehessen saját lelkész-
szel, tanítóval, templommal,
iskolával. Ezt a törekvést 100
évvel ezelõtt, pontosan
1909. október 3-án siker ko-
ronázta. A gyülekezet a meg-
hívottakkal együtt ünnepelte
a jubileumot október 4-én. 

Azsúfolásig megtelt
Dévai Bíró Mátyás

téri templomban az orszá-
gos evangélikus egyház
vezetõin kívül a külföldi
testvérgyülekezetek is
képviseltették magukat. A
helyi önkormányzattól
Bús Balázs polgármester
és a terület képviselõje,

Désiné Németh Éva volt
jelen. Megjelentek az óbu-
dai testvéregyházak veze-
tõi is. Az ünnepi istentisz-
teleten dr. Fabiny Tibor, az
északi egyházkerület püs-
pöke hirdette az igét, a li-
turgiában Bence Imre es-
peres, Bálintné Varsányi
Vilma parókus lelkész és
Hokker Zsolt másodlel-
kész szolgáltak. 

Az istentiszteletet ünne-
pi közgyûlés követte, me-
lyen dr. Gyõrfi Károly fel-
ügyelõ a vendégek kö-
szöntése után elmondta,
hogy az elmúlt 10 évben
és az utolsó hónapokban
mivel készült a gyüleke-
zet a 100 éves évforduló
megünneplésére. Méltatta

Bálintné Varsányi Vilma
parókus lelkész könyvét,
mely az óbudai evangéli-
kusok történelmének elsõ
100 évét mutatja be. 

Felhívta a figyelmet az
erre az alkalomra készí-
tett kiállításra, mely egy
hónapig tekinthetõ meg.
AMagyar Postával együtt-
mûködve emlékbélyeget
adtak ki és emlékpólókat is
gyártattak. A gyülekezet
közössége az évfordulóra
éneket írt, melyet az ünne-
pi istentiszteleten elõadtak. 

A kerület polgármeste-
re beszédében a helyi kö-
zösségek megtartó erejé-
rõl szólt, és az emberek
közötti szolidaritás jelen-
tõségét hangsúlyozta. 

100 éves az Óbudai Evangélikus Egyházközség

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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�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 
� Hûtõgép szakszerviz Óbudán! Lehel,
Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35 éves
gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi Gá-
bor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, 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
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet.  1039 Bp., Rákóczi u. 10.
Tel.: 243-3844,ügyelet:06(20)316-0933
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, kézi-gé-
pi rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel!
Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa
szerelése, lakásfelújítás. Tel.: 06-20-321-06-01
� Költöztetés, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora,
páncélszekrény. Tel.: 06/30-948-2206

� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést vállal
kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás, szõ-
nyegpadlózás, gipszkartonozás, villanyszere-
lés, vízszerelés! Tel.: 06(30)960-4525
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Lakásfelújítás a legjobb árakon! Szoba-
festés, mázolás, tapétázás, csempeburkolás,
parkettázás, kõmûves munkák garanciával!
Tel.: 06(20)584-2948
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Mûbútorasztalos vállalja antik, styl búto-
rok restaurálását, készítését, kárpitos munká-
val, 38 éves gyakorlat! Tel.: 06(30)944-2206
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-

rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Lépcsõháztakarítást, ablaktisztítást vál-
lalok számlaképesen budai kerületekben.
Tel.: 06(30)341-3423; 367-2869
� Ablakszigetelés! Ajtók-ablakok utólagos
szigetelése szilikongumival, garanciával, 15-20
% energiamegtakarítás. Tel.: 06(20)494-3657
� Konténeres sitt és ömlesztett áru szállítása
4, 6, 8, 10 m3-es lenyitható konténerekkel.
Érd: 06(30)990-3400, 06(30)483-5502
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázást, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660. Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést,  zsanérok,
pántok cseréjét, szekrény, polc készítést, javí-
tást. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Hidegburkolatok (csempézést, padlóbur-
kolást, üvegmozaik) kivitelezését, kõmûves-
munkálatokkal. Festés, mázolás, tapétázással.
Tel.: 06(70)298-6433
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
�Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón
2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� Kõmûvesmester vállal kisebb-nagyobb
munkákat, épületburkolást stb. közületnek is.
Tel.: 06(20)591-1367
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298,  szo-v: 06(30)318-5217
� Számítógépeit otthonában javítjuk, fej-
lesztjük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adat-
mentés. Internet beállítás, ügyintézés. Szoft-
ver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalom-
mal: 06(20)998-0798 http://www.fmrkft.hu

� 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.
� Fogyasztó, alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés, energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
� Allergológia, homeopátia, fülakupunk-
túra. Dr. Bor Márta magánrendelése. III. ker.
Tavasz u. 7.  Bejelentkezés: 06(20)481-4646
� MA-URI masszázs és gyógyító terápia, a
polinéz szigetvilágból.  Tel.: 06(20)404-7304
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Tanácsadó szakpszichológus önértékelé-
si, táplálkozási és hangulatzavarok kezelésé-
ben segít. Tel.: 06(30)853-1153, 368-1612
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm, gombás
köröm kezelése.   Mediterrán szalon, Szent-
endrei út 8., a Raktár u.-i buszmegállónál. Be-
jelentkezés: 06(30)307-5818
� Végleg leszoktatja a Vadkerty Antinikotin
terápia a dohányzásról, 26 perc alatt, biorezo-
nanciás terápiával 7000 Ft-ért (egy alkalom
elég), a Vörösvári úti és a békási SZTK ren-
delõkben, bejelentkezéssel: 06(70)271-9867
� 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
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675

� Kállay  Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu. Tel.: 388-1533, 06-30-933-3619.

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypedagó-
giai, pedagógiai asszisztens képzés. Kasza Szak-
képzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)959-0134

� Jógaország: az elsõ gyermekjóga-központ
Budán! A kiegyensúlyozott kismamák, nyu-
godt babák és magabiztos gyerekek birodal-
ma. Elsõ fizetett órádon kéthetes próbabérle-
tet kapsz ajándékba. Marczibányi tér 16. Tel.:
336-0777, www.jogaorszag.hu
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angol és német nyelvórák, diplomás ta-
nárnõtõl a Raktár utca közelében. Tel.:
06(20)489-0502
� 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 esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Fejestanoda vállal matematika, fizika és

� Olasz gyorsított nyelvtanítás Óbudán.
Olaszországban diplomázott olasz-magyar
állampolgárságú tanárnõnél, sikeresen be-
vált módszerrel november 25-tõl. E-mail:
berger@veronikaberger.com tel.: 0039/
348/0427226 fax: 00/39/0473/559742

� Fizika-kémia, matematika-magyarta-
nárok korrepetálnak, érettségi, középisko-
lai elõkészítõt tartanak minden délután és
szombat délelõtt Óbudán, a Vörösvári
úton általános és középiskolásoknak. Tel.:
06(20)946-2027

� Angol beszédcentrikus oktatás,  korre-
petálás,  gyakorlott, precíz tanárnõtõl a Vi-
har utcában, egész nap. Vizsgára való fel-
készítés. Tel.: 06(30)489-8731

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése a III.ker.
Bécsi út 217. (EuroCenterrel szemben).
Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinö-
vések, értágulatok eltávolítása. Bejelent-
kezés: 06(20)543-3948

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása,
gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027 Hor-
vát u. 28. (Margit körútnál). Dr. Faragó Kata-
lin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

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

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

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

Egészség

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

�Duguláselhárítás, géppel falbontás nél-
kül, háztartási és közmû méretekben. 0-24
hétvégén is garanciával. Tel.: 321-31-74;
06-70-246-57-53

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 321-31-74; 06-20-
342-55-56

� 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 átkó-
dolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak
szerelése. Zárak, zárbetétek, hevederzár-
betétek cseréje. Szombatonként - 10%!!!

� ÓBUDAI GÁZSZERVIZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES KÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: 06-1-321-31-74, 06-20-342-55-56

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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nyelvoktatást, alapoktól-szigorlatig. www.fejes-
tanoda.atw.hu Tel.: 250-2003; 06(70)366-6445
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Gyógypedagógus vállal beszédhiba-javí-
tást, dislexia, disgrafia kezelését és korrepetá-
lást. Gyermekfelügyeletet is! Tel.: 06(30)988-
5689
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Francia, angol magánórák a III. kerület-
ben, felnõtteknek, gyerekeknek délelõtt és
délután. Tel.: 06(70)342-2538
� Német  nyelvtanítás, beszédcentrikus
módszerrel, segédanyagokkal. Érettségire,
nyelvvizsgára, felkészítés, diplomás nyelvta-
nárnál. Tel.: 240-3907 illetve 06(20)231-9692
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06(30)264-5648
� Szakvizsgázott fejlesztõpedagógus vállal
óvodások, általános iskolások képességfej-
lesztését korrepetálását, komplex mozgás-
beszédkészség, dislexia. Tavalyi áron. Tel.:
06(30)400-3494
� Angol anyanyelvû bébiszitter gyermekfel-
ügyeletet és oktatást vállal. Tel.: 06(30)401-
5473
� Spangola: angol, olasz és latin-amerikai
spanyol nyelvoktatás, képkártyás módszer,
kis létszámú csoportban, akár 950 Ft/órától.
Tel.: 06(20)232-6070
� Francia, olasz korrepetálás általános és
középiskolásoknak. Tel.: 240-3907 illetve
06(30)565-0072
� Rockzenés Evangéliumi Gyermekkórusba
várjuk énekelni, táncolni, szerepelni szeretõ
gyermekeket. Tel.: 06(70)281-6454
� Zongoratanítás kezdõknek, haladóknak
iskoláskortól-felnõttig, növendékhangverse-
nyekkel. Tel.: 06-70-281-6454

� Német tanítás, korrepetálás, vizsgára ké-
szítés nagy tapasztalattal, türelemmel, Nánási
úton. Tel.: 06(30)458-2241

� II. Felsõ Zöldmáli úton, 200 m2-es, nap-
pali+ 5 hálós medencés, szélsõ sorház sürgõ-
sen eladó. Tel.: 06(20)932-5005, 316-9408
� Garázs eladó Óbudán, Bécsi út a Gyógy-
szergyár utcánál, ár: 2,6 MFt. Tel.:
06(20)545-8822,
� Szentendrén IV. em.-i, felújított 55 nm-es
öröklakás eladó. Ir.ár: 11,6 millió. Tel:
06(20)592-2847
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Eladó vagy kiadó Óbudán a Berend utcá-
ban 62 nm-es, 2,5 szobás öröklakás.Tel.:
06(20)433-3905
� Elegáns villalakások hozzáillõ környezet-
ben! Rómaifürdõn, 2010-ben felépülõ, négy-
lakásos társasház lakásai  1263 m2 telken el-
adók. Tel.: 316-9408, 06(20)543-3333
www.startingatlan.hu
� Eladó Óbudán téglaépítésû, 46 nm-es la-
kás zöld környezetben, egyedi fûtéssel. Irány-
ár. 15,9 MFt. Tel.: 06(70)662-7262
� Eladó-kiadó, kiadó-eladó panellakásokat,
téglalakásokat, házakat kersünk érdeklõdõ-
inknek. Tel.: 06(70)521-0342
� Eladó! A Római-parton, csendes utcában,

600 nm-es telken, 60 nm-es, felújítandó családi
ház. Irányár: 38,8 MFt. Tel.: 06(30)393-0066
� Tulajdonostól Óbudán a Berend utcában
eladó egy 49 nm-es, 1,5 szobás, konvektoros
téglalakás. Ir.ár.: 15,9 MFt Tel.: 06(20)345-285
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900

� Kizárólag III. kerületi lakások, házak,
házrészek, építési telkek adás-vételével
foglalkozom.Tel.: 06(30)550-5953

� Csillaghegyen 120 m2-es mélygarázs
csendes tevékenységre kiadó. Tel.: 240-9728

� III. ker. Bogdáni úton I. em. 36 nm-es la-
kás hosszú távra kiadó. Érdeklõdni:
06(30)459-5262 vagy 06(20)234-6225
� Óbuda központjában, parkban, I. emeleti,
2 szobás, különbejáratú panellakás kiadó.
Tel.: 240-6743, 06(20)934-2553
� Pók utcai lakótelepen, négyemeletes ház-
ban, parkra nézõ 28 nm-es lakás, hosszú táv-
ra kiadó. Tel.: 06(20)581-4180
� Kiadó Pünkösdfürdõnél bútorozott, nagy-
szoba mellékhelyiségekkel, vízórás, szabá-
lyozható távfûtés, 30 eFt+rezsi. Megbízható
gyermektelen házaspár vagy egyedülálló nõ
részére. Tel.: 06(30)390-6976
� Iroda olcsón kiadó a Flórián tértõl 300 m-
re, fõútvonalon. Kisméretû, kiváló közleke-
dés, ingyenes parkolás. Tel.: 06(20)943-9619
� Meggyfa u. 37 nm felújított lakás kiadó, 45
e+rezsi/hó, egyedi fûtésû. Tel.: 06(30)647-9801
� Kiadó ház Csillaghegyen. Háromszintes,
szintenként 56 m2. Ár: 150 eFt/hó. Tel.:
06(30)964-5331. E-mail: lilapont@t-online.hu

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; 06-20-575-74-35 
� Csillaghegyi barkácsboltba nemdohány-
zó ( villanyszerelési anyagokhoz értõ ) szak-
képzett eladó-pénztáros munkatársat kere-
sünk. 368-8699 Fehérné
� Családokhoz megbízható, lelkiismeretes
idõsgondozókat, babysittereket, takarítónõket
közvetítünk. „Empátia”, tel.: 06-1-336-10-94,
06-20-465-8458
� Felveszünk nyugdíjas nõt könyvkötõt
vagy bõrdíszmûvest. Tel.: 250-4970

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
�Törtarany 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig vásároljuk.
Tekintse meg a Google-ben a Lui`s galériát. E-
mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a II. ker
Margit krt. 51-53. Lui’s Galéria, Tel.: 316-3651
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp., Vörös-
vári út 15. Tel.: 367-4126
� Könyveket (régit, újat) vásárolok. 100
könyv felett díjtalan kiszállással. Tel.:
06(20)425-6437
� Koloniál stilbútor eladó. Tel.: 06(30)630-
8980

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

� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123
� 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

� Óbudán, faluház-társasházban 15 nm-es
üzlet bérleti joga eladó. Tel.: 06(30)406-8477
�Szentendrei úton 26 nm-es, teljesen berende-
zett üzlethelyiség bérleti joga átadó. Engedélye-
zett üzletkörök: 1112 élelmiszerüzlet, 1210 zöld-
ség- és gyümölcsüzlet. Tel.: 06(70)369-6701
� Üzlethelyiség kiadó a Szentendrei úti fod-
rászüzletben. Kozmetikusok elõnyben. Érd:
06(20)473-8358
� Szentendrén több éve mûködõ étkezde el-
adó. Tel.: 06(20)934-5946
� 30 éve mûködõ ABC bérleti joga, teljes
berendezéssel együtt eladó. Ár megegyezés
szerint.Tel.: 06(20)450-9594

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:
06(20)956-4084
� Társasházak kezelését vállaljuk szakké-
pesítéssel, és gyakorlattal. HEBAR-IMMO
társasházkezelõ Kft. Tel.: 06(30)408-7064,
hebarimmo@hotmail.com
� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dip.munkákat, költségve-
téseket, kéziratokat számítógépen írok. Tel.:
06(30)481-7821

Egyéb

Üzlet

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

Állás

� Az Óbuda Szövetkezet  III. kerületi te-
lephelyén 600 nm-es helyiség (irodák, tár-
gyaló, wc, mosdó, teakonyha) irodának
vagy kereskedelmi tevékenységre kiadó.
Érdeklõdni lehet: 06(30)466-1928

� Õrzött parkolóhely kiadó a Bp., III.
ker. Nánási út 5-7. szám alatt. Tel.:
06(30)932-5523

Kiadó

�Októberben multinacionális céghez érke-
zõ családok részére keresünk KIADÓ 150m2

feletti új, újszerû lakásokat, házakat. START
INGATLAN: 316-9408, 06(20)950-6165

� Óbudán, Bogdáni úti 36 nm-es magas-
földszinti, gázkonvektoros, jó állapotú
azonnal beköltözhetõ lakás 12,9 MFt-ért
eladó. Tel.: 06(20)238-5379

� 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.
Közelben horgásztó. Tel.: 06-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

Ingatlan

A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez és létesítõ ok-
iratában lefektetett alaptevékenységéhez való hozzájárulás,
mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerõforrás tekintetében.
A pályázaton elnyerhetõ maximális támogatási összeg: 500 000 Ft.
A részletes pályázati kiírás és adatlap - október 1-jétõl - letölthetõ
a www.obuda.hu internetes oldalról, vagy beszerezhetõ a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.), illetve
a civil és turisztikai szolgáltató irodában (Hídfõ utca 18.).
A pályázatról további információt nyújtanak: Tófejy Éva, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Civil és Turisztikai Szolgáltató Irodájának csoportve-
zetõje. Telefonszám: 437-8674, e-mail: tofejy.eva@obuda.hu; dr.
Baranyainé dr.Kántor Andrea civil referens.Telefonszám:437-8921, e-mail:
kantor.andrea@obuda.hu
A beadás határideje: 2009. október 30. 12 óra.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet
„Civil mûködési pályázat - 2009 második félév” címmel 
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A Római-part egyik legis-
mertebb alakja. A vízi spor-
tok megszállottja, a kenus
túrák, tanfolyamok szerve-
zõje, vezetõje, az egészsé-
ges életmód hirdetõje. A le-
írtak tökéletesen illenek
Horváth „Indián” Pálra, az
Óbudai Sportegyesület (ÓSE)
elnökére, aki a közelmúlt-
ban újabb „civil” megbíza-
tást kapott: a kerületi önkor-
mányzat kulturális és turisz-
tikai bizottságának tagja-
ként lát el feladatokat.

Arómai-parti vízimá-
dók által nemes egy-

szerûséggel csak „Indián”-
nak nevezett Horváth Pál
hetvenedik életévéhez kö-
zeledve fiatalokat megszé-
gyenítõ lendülettel végzi
munkáját fiával, Horváth
Péter „Kisindián”-nal kar-
öltve. Akár a vízi telepen
serénykednek, akár vala-
melyik bizottságban lát el
feladatot, a gyorsaság és a
pontosság jellemzi mun-
káját. Az ÓSE-ban egy-

szerû tagként kezdte, ké-
sõbb szakosztályvezetõ-
helyettes, majd szakosz-
tályvezetõ lett, 1995-ben
egyesületi elnökké válasz-
tották. Ma fiával ketten
irányítják az Óbudai SE-t.
Végigjárta tehát a szamár-
létrát, rengeteg tapasztalat-
tal a háta mögött, szorgal-
ma és megbízhatósága ré-
vén kapta a felelõsségtel-
jes beosztást. Irányítása
alatt megerõsödött az

egyesület, a Római-parton
pedig látványosan fellen-
dült a vízi élet, és megala-
pította a Vízi Polgárõr-
séget is, amely 10 éve
minden árvíznél, Sziget
Fesztivál idején vigyáz a
Duna vízén közlekedõk
biztonságára. A sport mel-
lett egy sor társadalmi
megbizatást is vállalt.

A III. kerületi önkor-
mányzat sportbizottságá-
nak volt a tagja, emellett

jogi, ifjúsági, oktatási és
kulturális bizottság mun-
káját is segítette. Legújabb
megbízatása a kulturális és
turisztikai bizottságba szó-
lította, ahol tagként tevé-
kenykedik.

- Ebben a bizottságban
külsõs tagként veszek
részt. A bizottság feladata
Óbuda-Békásmegyer kul-
turális életének fejlesztése,
irányítása karöltve a hoz-
zánk látogató külföldiek
„idecsalogatásával”.

Tagja az országgyûlés
által létrehozott „Nemzeti
Civil Alapprogram Közép

magyarországi kollégiu-
mának”.

- Ez a testület a támoga-
tás igazságos szétosztásá-
val foglalkozik a Közép-
magyarországi Régióban.
Ez úgy jelenik meg a gya-
korlatban, hogy az egyesü-
letek, alapítványok, szö-
vetségek által benyújtott
pályázatokat elbíráljuk, és
a rendelkezésre álló ösz-
szeggel támogatjuk a civil
szervezetek mûködését.
Ezután következik az el-
számoltatás, esetenként a
reklamációk és a vitás ese-
tek elbírálása, megoldása.
Izgalmas és felelõsségtel-
jes ez a feladat, hiszen dön-
tésünk lehetõvé teszi a tá-
mogatást elnyerõ szerve-
zetek további sikeres mû-
ködését. Szívesen válla-
lom az itteni munkát, én
azonban a víz közelében
érzem igazán jól magamat.
Megszoktam a körülöttem
zajló nyüzsgést, a gyere-
kek zsivaját és a Duna vi-
zének szagát - vallott kol-
légiumi feladatairól és a
Római-parthoz való erõs
kötõdésérõl Horváth Pál.

Kép és szöveg: Lovas

Új szerepben „Indián”
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés mód-
ját és idejét. Apályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig kö-
teles 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 2009. október 21-én 12 óráig, a pályázatokat zárt
borítékban 2009. október 26-án 12 óráig lehet benyújtani a Bp., III. kerületi Ön-
kormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán. (Cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).
A pályázat bontása 2009. október 26-án 12 órakor közjegyzõ jelenlé-
tében a Bp., III. kerület, Fõ tér 1. szám alatt, az I. emelet 19-es szobában,
a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségében történik. A pályáza-
ton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredmé-

nyérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel
a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illet-
ve, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp.,
III. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán, a 437-8646-os
és a 437-8639-es telefonszámon. III. kerületi Önkormányzat

Vagyonhasznosítási Osztály
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Szabadság
Rejtvényünkben Samuel Johnson angol író és kriti-
kus gondolatát olvashatják. Beküldendõ a vízszintes
1. és a függõleges 38. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az elsõ fõsor (zárt betûk: K. H. B.).
13. Névelõs elektromos egyenirányító. 14. Leplez. 16.
Mázolsz. 17. Fénykép. 18. Jegyzem. 19. Szétválik. 20. Lá-
bunk része. 21. Az argon vegyjele. 22. Szolmizációs hang.
23. Kicsinyítõ képzõ. 24.  … Zoltán, zeneszerzõ volt
(1870-l905). 26. Névelõs lószerszám. 28. Sor betûi kever-
ve. 30. Például szolgája. 33. Vígság része! 35. Teher. 36.
Osztrák és olasz autók jele. 37. Nagyon megkevert lány!
38. Homokos részen történõ lassú átfolyás. 41. Vagy ango-
lul. 42. Nyitó. 43. Bellini operája. 45. A tantál vegyjele. 47.
Lufi egynemû betûi. 49. Római ötvenegy. 50. Klórozás be-
lülrõl. 51. Méreg. 53. Norvég, olasz és albán autók jele. 55.
A helyettes házmester. 56. Gyerek rosszasága. 57. A kincs-
vadászok nagy célja. 59. Kijelölt területe névelõvel.
FÜGGÕLEGES: 1. A páviánok rokona. 2. Nagyon zavar.
3. Nitrogén és nátrium vegyjele. 4. Tele, tolvajnyelven. 5.
Tréningezik. 6. Indulatszó. 7. Nógrádi helységben. 8. Nit-
rogén, asztácium és foszfor vegyjele. 9. Az Electric Light
Orchestra rövidítése. 10. Kígyónév. 11. Tar betûi keverve.
12. Szerszám angolul. 15. Van belõle danka is. 17. Szob-
rász tesz ilyent régiesen. 20. A szükségesnél többet kortyo-
ló. 21. Skandináv popegyüttes volt. 25. Esetleg. 26. Végek nélküli
halikrás szendvics! 27. Vízparti mûtárgy. 29. Olyan, mint a lusta. 31.
Rabindranath …, indiai költõ volt. 32. Járásképes erõ. 34. Hotelei.
38. A második fõsor (zárt betûk: L. M. I.). 39. E. T. fonetikusan.
40. Esem! 44. Európai nép névelõvel. 46. Orosz nem magyar névelõ-
vel. 48. Posztóhoz hasonló anyag. 50. Áruházlánc. 52. Római kettõ
és kilencszázötven. 54. Belsõ vadság! 55. V. Á. Á. 56. A hangsor el-
sõ, hetedik és harmadik tagja. 58. Irén egynemû betûi. 59. Az arzén
vegyjele.                                                                    Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon október 27-ig várjuk. 
A helyes megfejtést beküldõk között könyvjutalmat sorsolunk
ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. Az október 2-án
megjelent, „A furfangos borivó” címû rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „A kancsó zsarnok szív, azt gondolom, ki kell belõle a
vért ontanom”.Könyvet nyertek: Kling Péterné, Zemplén Gyõzõ
utca 5.; Gayer Ilona, Juhász Gyula utca 26.; Kaibl Rezsõné,
Váradi utca 34.
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Modern környezetben, ki-
emelkedõ ajánlatokkal
várják régi és új ügyfelei-
ket az Erste Bank meg-
újult fiókjában, a Flórián
téren. Dallos Zoltán fiók-
vezetõt az újjá varázsolt
bankfiók szolgáltatásairól
és a nyitáshoz kapcsoló-
dó akciókról, kedvezmé-
nyekrõl kérdeztük.

- Nagyon szép lett a bank-
fiók, ide minden bizonnyal
még szívesebben jönnek
majd be az ügyfelek…

- Köszönjük a dicséretet,
büszkék is vagyunk az új fi-
ókra, és kollégáimmal remél-
jük, hogy most már valóban
minden elvárásnak megfele-
lünk majd, és bár azt hi-
szem, hogy ügyfeleink ko-
rábban is szerettek ide járni,
biztos vagyok abban, hogy
ügyfeleink is otthonosan fog-
ják érezni magukat. Azt már
megszokhatták ügyfeleink,

hogy a lehetõ legjobb kiszol-
gálást igyekszünk nyújtani itt
a fiókban, most pedig már a
környezet is valóban szép
és komfortos lett. Elég csak
körbepillantani: az egész fi-
ók sokkal világosabb, barát-
ságosabb és modernebb.

- Kívül-belül megújult te-
hát a fiók. A megújulás je-
lent-e egyben új szolgáltatá-
sokat esetleg akciókat?

- Természetesen igen. Új
Erste Lakossági Folyószám-

la-szerzõdést kötõ ügyfele-
inknek a számlavezetési dí-
jat fél éven át elengedjük.
További akciónk, hogy
amennyiben az új bank-
számlához VISA Electron
vagy Maestro kártyát igé-
nyel az ügyfél, ebben az
esetben a bankkártya elsõ
éves díját sem kell megfizet-
nie. És még ezzel sincs vé-
ge a kedvezményeknek: az
új Erste Lakossági Folyó-
számla-szerzõdéshez 6 hó-
napig az SMS KártyaÕr és
az SMS SzámlaÕr szolgál-
tatást havidíjmentesen biz-
tosítjuk. 

- Milyen új termékkel talál-
kozhatnak a betérõ ügyfe-
lek?

- Nemrég indult betéti akci-
óink keretében több forint
alapú betéti konstrukcióban
kínálunk most kiemelkedõ
kamatot ügyfeleinknek, ter-
mészetesen nemcsak eb-
ben a fiókban, hanem vala-

mennyi Erste egységben. Az
Erste KamatBiztos Betét pél-
dául egy hat és tizenkét havi
ismétlõdõ forint lekötött be-
tét, ahol új megtakarítás el-
helyezésekor a kamat az el-
sõ kamatperiódusban 6 hó-
nap esetén évi 9,50 száza-
lék (EBKM: 9,87 százalék),
12 hónap estén 9 százalék
(EBKM: 9,13 százalék).

Elérhetõségünk:
III. kerület, Flórián tér 3.

Fiókvezetõ: 
Dallos Zoltán, 
tel.: 06 (1) 430-3210

Nyitva tartás: 
H: 8.00-18.00
K-Cs: 8.00-16.00
P: 8.00-15.00

Újra közel az ügyfelekhez

Megújult Erste Bank fiók a Flórián téren
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Hosszú, súlyos betegség után, 56
éves korában elhunyt Kolczonay Er-
nõ, a magyar vívósport kiemelkedõ
alakja. Az önkormányzat saját ha-
lottjának tekinti.

Pályafutását 1964-ben úszó-
ként kezdte a BVSC-ben,

majd a Budapesti Honvéd öttusá-
zója, 1969-tõl pedig
vívója volt.

Három olimpi-
án képviselte a
magyar színeket:
1980-ban egyéni-
ben, 1992-ben csa-
patban szerzett
ezüstérmet a párbaj-
tõrözõknél, 1980-
ban a tõr-, 1988-ban
a párbajtõr csapattal
végzett a pontszerzõ
hatodik helyen. Vi-
lágbajnokságon

egyéniben kétszer állhatott fel a
dobogóra (1979-ben 2. hely,
1982-ben 3. helyezés), csapatban
aranyérmet nyert.

Edzõként dolgozott a Budapes-
ti Honvédnál, késõbb pedig a gö-
rög válogatottnál. A III. kerület-
ben, Csillaghegyen, a Fodros utcai
Általános Iskolában mûködött az
1991-ben általa alapított Fless Ví-
vóiskola, melynek haláláig edzõje
és ügyvezetõ elnöke volt.

Elhunyt a vívólegenda

RÁBA TÚRA. Az Óbudai Sportegyesület Vízitúra Szak-
osztálya október 23-tól 25-ig túrát szervez a Rábán. Az
evezõsök Szentgotthárd-Rábahídvég között 48 folyamki-
lométert eveznek. (Részvételi díj: 6000 forint. Bõvebb in-
formáció Horváth „Indián” Páltól, az egyesület elnökétõl
a 240-3353-as és a 06-20-968-3685-ös telefonszámon.
Honlap: www.ose.hu)

Túrázók, futók, futótúrázók, gyere-
kek, felnõttek, nyugdíjasok - mind-
annyiuknak remek programlehetõség
a 2. Intersport Túranap november 7-
én. Túracipõt fel és irány a Pilis! 

V álasszon kedvének és fel-
készültségének megfelelõ

távot a 10, a 19, vagy a 29 kilo-
méteres túrák közül, és vágjon
neki! Olyan csodálatos helye-
ket járhat be, mint a Kõ-hegyi
bánya, az Ezüst-kevély, vagy a
Teve-szikla, ráadásul a híres
„Egri” várat is megnézheti.

Töltse kellemesen a termé-
szetben a szombatot a 2.
Intersport Túranapon, a futóba-
rát túrán. 

Az esemény fõvédnöke Bús
Balázs, Óbuda-Békásmegyer
polgármestere. 

(Bõvebb információ:
www.futanet.hu)

2. Intersport Túranap 
Idõpont: november 7. Ver-

senyközpont: Csillaghegyi Ál-
talános Iskola (Dózsa György
utca 42.). Rajt: 8 órától folya-
matosan. Távok: 10,1 km,
18,33 km, 29,36 km.

Játék 
Játsszon velünk, és nyerjen

ingyenes indulási lehetõséget a
2. Intersport Túranap valame-
lyik távjára! A helyesen vála-
szolók között 5 darab ingyenes
indulási lehetõséget sorsolunk
ki a választott túratávra. 
Kérdés: Hol található az „Egri”
vár?
a. Kõ-hegyi bánya.
b. Ezüst-kevély.
c. Teve-szikla.

A megfejtéseket a pr@futanet.
hu e-mail címre kell beküldeni
2009. november 3-ig. 

Túrázzon Csillaghegyrõl a Pilisbe!

Óbuda-Merkapt családi sportnapot rendeztek október 3-án az UTE Árpád fejedelem út-
jai vízitelepén. Az érdeklõdõk szakképzett kormányosok segítségével ismerkedtek a
kenuzással, de volt kispályás focibajnokság és fõzõverseny is. A sztárvendégek,
Paksy Tímea és Kucsera Gábor világbajnok kajakosok is bekapcsolódtak a programok-
ba. Az eseményen részt vett Bús Balázs polgármester

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgármes-
ter fogadóórájának  idõ-
pontja: szerdánként 14-
tõl 16.30 óráig. Helyszí-
ne: polgármesteri hivatal
I. emelet 23-as szoba.
(Bejelentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os
telefonszámon.)

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
minden csütörtökön
15-tõl 16 óráig a pol-
gármesteri hivatalban
fogadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõk
fogadóórája

Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám alat-
ti Fidesz irodában. Ész-
revételeivel e-mail-en is
megkeresheti a képvise-
lõt: szikoral@bp.hu

* * *
Bihary Gábor (MSZP)
fõvárosi képviselõ fo-
gadóóráját a 368-9464-
es számon, vagy a
bp03@mszp.hu e-mail
címen történõ elõzetes
egyeztetés szerint tartja.

Donáth László, a 4.

számú választókerület

(Békásmegyer-Csillag-

hegy) országgyûlési

képviselõje, minden hó-

nap elsõ szerdáján, 17-

tõl 19 óráig várja foga-

dóórájára a lakosokat a

Békásmegyeri Közös-

ségi Házba (Csobánka

tér 5.).

Dr. Orosz Sándor, az

óbudaiak országgyûlési

képviselõje, az ország-

gyûlés ülésezésének

idõszakában, minden

héten csütörtökön, 17-

tõl 19 óráig fogadóórát

tart. Helyszín: Magyar

Szocialista Párt III. ke-

rületi irodája, a Mókus

utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési
képviselõk fogadóórája• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-as

parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (leg-
közelebb november 4-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodá-
jában. * Minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb október 21-én) adóta-
nácsadás van. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom október 22-én, majd november 5-
én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos be-
jelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Változás! A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb október
21-én) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet
a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-
20-483-3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart 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 feltehetik társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
november 5-én), 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus
utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• Ingyenes lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás szeptembertõl minden
páros hét csütörtökén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus
utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

A kifejezetten gyakorlatorientált SISZA Politikusképzõ Iskola második tanévét nyitot-
ták meg október 3-án az Óbudai Kulturális Központban. Az eseményen részt vett Pus-
kás Péter alpolgármester

Beszélgetések
az aggyal

Az Óbudai Széchenyi
Kör vendége, Kiss Dé-
nes író, költõ a fenti
címmel tart elõadást
október 21-én 18 órakor
a Szalézi Rendház Don
Bosco kultúrtermében
(Cím: Bécsi út 175.).

Békásmegyeri
Polgári Esték

A Békásmegyeri Polgá-
ri esték rendezvényso-
rozat következõ elõadá-
sának vendége Bogár
László közgazdász lesz
október 21-én 18 órakor
a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. (A belé-
pés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.).

Polgári Esték
Csillaghegyen
Kondor Katalin újságíró
Bikafalvi Máthé László
közíróval beszélget ok-
tóber 28-án 18 órától a
Polgári Esték Csillaghe-
gyen rendezvénysoro-
zatban, a Csillaghegyi
Közösségi Házban. (A
rendezvény ingyenes.
Cím: Mátyás király út
13-15.)

Kedves Panellakás
Tulajdonos!

Még nem valósult meg
panelháza energiatakaré-
kossági felújítása, de sze-
retné, ha önnél is meg-
kezdõdnének a munkála-
tok? Tudjon meg többet a
pályázás menetérõl, a szi-
getelés, a nyílászárócsere,
a fûtéskorszerûsítés elõ-
nyeirõl és buktatóiról!
Jöjjön el a panel fórumra,

várjuk Önt is! Itt lesz
mindenki, aki kérdéseire,
kételyeire választ adhat -
az önkormányzat, a be-
szállítók, a pályázatírók, a
fogyasztóvédelem -, mi-
ért is fontos a panelépüle-
tek gazdaságos felújítása,
mire kell figyelni.

Idõpont: 2009. októ-
ber 22-én 17.30 órától.

Helyszín: az Óbudai
Kulturális Központ szín-
házterme (San Marco
utca 81.).

POLGÁRI KLUB. Elõze-
tes: dr. Velkey György fõ-
orvos, a Bethesda Kórház
igazgatója lesz a Polgári
Klub vendége november
12-én 18 órától. Elõadá-
sának címe:az egészség-
ügy és a gyermekgyógy-
ászat jelenlegi helyzete.
Helyszín: Rozmaring ven-
déglõ különterme (a Tí-
már utcai HÉV megállónál
közvetlenül a Duna-par-
ton.) Az est háziasszonya:
Menczer Erzsébet képvi-
selõ asszony.

Panelfórum

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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www.trofeagrill.eu

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, 

évforduló, keresztelõ, ballagás…)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA

NAGY CSALÁDI AKCIÓ!

Hétvégén (szombat, vasárnap) 

gyermekeknek 12 éves korig ingyenes *

1027 Budapest, Margit krt. 2. (Margit híd budai hídfõ)

Asztalfoglalás: 061-438-9090, 06-20-999-7708

*1 felnõttel 2 gyermeknek, 2 felnõttel max. 3 gyermeknek ingyenes

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.
E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179.
Felelõs vezetõ: Balogh Ádám

PROFI TÁRSASHÁZKEZELÉS, 
KÖZÖS KÉPVISELET!

Megbízható, minõségi szolgáltatás,
precíz elszámolás.

1994 óta Óbuda-Békásmegyeren!
Katona Ingatlan Kft. 
Tel.: 06/20-49-79-959

www.katonaingatlan.atw.hu 

Dr. Simándi Erzsébet
ügyvéd - hospice tanácsadó

daganatos betegeknek (magánszemélyeknek, 
cégtulajdonosoknak és vezetõknek)
hozzátartozóiknak, gyászolóknak

megváltozott élet-munka-és vállalkozási
helyzetük megoldásához

hospice szellemiségû tanácsadást indít.
Helye: 1036 Bp., Lajos u. 93-99.

F ép. 5. em. 3. sz.
Idõpont egyeztetés: 06-20/9532854

A Lakóközösségek Életminõsége
Javításáért Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) folytatja
közérdekû tanácsadási szolgál-
tatását.

Ö n társasház vagy lakásszövet-
kezet lakóközösségében tu-

lajdonosként illetve bérlõként él és
érdeksérelem érte? Vitája támadt a
közös képviselõvel, vagy a lakókö-
zösséggel? Kérdései vannak a fû-
téskorszerûsítéssel, az ÖKO-plusz
program tényszerû tapasztalataival
kapcsolatban, a pályázható támo-

gatások lehetõségeirõl érdeklõdne?
Kérdései vannak, melyekre nem
kap választ? Nem ismeri jogait, le-
hetõségeit, segítséget szeretne? In-
gyenes tanácsadást biztosítunk,
ahol gyakorló társasházi és lakás-
szövetkezeti tisztségviselõk vála-
szolnak kérdéseire.

Idõpont és helyszín 
1. Békásmegyer, október 20-án

17-tõl 19 óráig: Csobánka tér 5.,
közösségi ház.

2. Belsõ-Óbuda, október 27-én
17-tõl 19 óráig: Vörösvári út 17.,
lakásszövetkezeti iroda. (Elõzetes
bejelentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE

Közérdekû tanácsadás
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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

A Dunától és a túrázástól
búcsúztak október 4-én az

Óbudai Sportegyesület Vízitú-
ra Szakosztályának tagjai és az

érdeklõdõk a Rozgonyi Piroska
utcai vízitelepen. Az idényzá-
rón ezúttal is gazdag program
várta a résztvevõket. Tíz órától

gyülekeztek a vízimádók - ez-
úttal tagsági igazolvánnyal
nem rendelkezõ külsõsök is jö-
hettek -, dél felé már rotyogott
az egyik kondérban a halászlé,
a másikban a magyaros csirke-

paprikás, közben
hûtötték a sörös-
hordót. A szabad
sportnapon ingye-
nesen használhatta
mindenki a hajóál-
lományt és megfe-
lelõ kormányossal
túrázni is lehetett. 

Ebéd után Hor-
váth „Indián” Pál
sportköri elnök ér-
tékelte az elmúlt
évadot, majd is-
mertette a téli túra-
terveket és egyéb
evezõs programo-
kat. Filmvetítéssel
és fényképek nézé-
sével, emelkedett
hangulatban ért vé-
get az idényzáró. 

L. A.Búcsú a Dunától: az utolsó vízreszállás

Vízitúrázók évadzárója

FOTÓ: LOVAS ALBERT

A Budapesti Mûszaki Fõis-
kola Bánki Donát Gépész-
és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Karának épületében
immár harmadik alkalom-
mal rendezték a Maróti
motorkerékpár-gyûjtemény
vándorkiállítást szeptem-
ber végén.

Fõvárosi kereskedõk
bocsátották a szerve-

zõk rendelkezésére a
Honda Zoomert, a Yama-
ha TZR 50-t, a Vespa
LX125-t, a Piaggio NRG-
t, a Gilera Runner 50-t. A
jármûveken kívül több
mint 50 méternyi kiállítá-
si tabló került be a fõisko-
la könyvtárának két olva-
sótermébe.

A megnyitó napján a
Gépszerkezettani és Biz-
tonságtechnikai Intézet
egyik hölgy munkatársa
Honda Bali típusú robo-
gója is a jármûvek közé
került. 

A rendezvény öt nap-
ja alatt, 1073 látogatót
regisztrált az ajtóra tele-
pített belépésszámláló.
Ezek az adatok mutatják,

hogy rendkívül népszerû
volt a rendezvény az okta-

tók és hallgatók körében
egyaránt.

Robogók és motorok

A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõsport SE (CSMSZ
SE) a 2009/2010-es idényben folytatja munkáját a sza-
badidõ és a versenysport területén.Várják az 1996-2004
között született, labdarúgást, teniszt és asztaliteniszt
szeretõ gyerekek jelentkezését. Heti 2-3 edzés korosz-
tálytól, igénytõl függõen, egész szezonban.Óvodás cso-
port is indul a labdaszeretõ gyerekeknek. Hatékony
edzésmódszerek, jó hangulat és a mozgás öröme.
(Helyszín: CSMSZ SE szabadidõpálya, Római-part, Ki-
rályok útja 178.; Békásmegyer, Pais Dezsõ Általános Is-
kola. Érdeklõdni lehet Kelen Balazsnál a 06(70)314-
0021-es számon.Weblap: csillaghegysport.hu)

Foci, tenisz, asztalitenisz Csillaghegyen

Negyedik alkalommal ren-
deznek társasjátékver-
senyt november 7-én az Ár-
pád Gimnázium aulájában. 

A teremben húsz asz-
talnál szõhetik a fi-

atalok stratégiai tervei-
ket: kártyákat, korongo-
kat, bábukat vagy lapká-
kat elhelyezve fejleszt-
hetik településeiket, erõ-
mûvekben energiát ter-
melhetnek, birkákat te-
nyészthetnek, vagy vá-
rakat foglalhatnak el.

A versenyre 5-12. osz-
tályos diákok nevezését
várják a szervezõk. A
nap folyamán mindenki
négy játékban verse-

nyez. A rendezvényen
Catan, Carcassonne,
Alhambra, Wikinger,
Aranyásók, Babszüret!,
Zug um Zug, Pislog és
Funkenschlag egyaránt
szerepel. A különféle já-
tékokban elért helyezé-
seket pontokra váltva
alakul ki a végleges sor-
rend, és ennek megfele-
lõen találnak gazdára a
Piatnik Kft. jóvoltából
az értékes társasjáték-
nyeremények. 

Minden érdeklõdõnek
figyelmébe ajánlják a je-
lentkezési feltételeket és
játékszabályokat is tar-
talmazó honlapot: www.
homoludens.extra.hu

A „Braunhaxler” Egyesület október 24-én tanul-
mányutat szervez Magyarország õsi királyi városai-
ba: Székesfehérvárra, Esztergomba. (Jelentkezés
és részletes program Neubrandt Olgitól a 06-30-
221-4938-as telefonszámon október 16-ig.)

Társasjátéknap
az Árpádban

Utazás õsi királyi városokba
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