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Négyezer induló a jubileumi futóversenyen

Szeptember 20-án vasárnap délelôtt megtelt a Millenáris: az önkor-
mányzat immár tizedszer invitálta a kerület lakóit egy kis testmozgás-
ra. Közel négyezren futottak — kicsik és nagyok, idôsek és fiatalok —
az idei Kerületi Kaptatón. Az iskolások hat korcsoportban és négy tá-

von mérték össze a tudásukat, de akinek ahhoz volt kedve, gyalog is
próbára tehette magát. A családi és felnôtt futás 2100 méteres távján
is sokan elindultak.

(Eredmények és tudósítás a 6. oldalon)
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ÚJABB EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÁS. A
képviselôk szeptember 24-én tartott rendes
ülésükön arról határoztak, hogy az önkor-
mányzat pályázatot nyújt be a Klebelsberg is-
kola akadálymentesítésére. Döntöttek arról is,
hogy a Henger utcai egykori gyermekrendelô
helyén mozgásszervi rehabilitációs központot
alakítanak ki. 4. OLDAL

A KERÜLETBEN JÁRT A NORVÉG TRÓN-
ÖRÖKÖS. Városrészünkbe látogatott szep-
tember 23-án Haakon Magnus norvég korona-
herceg és Mette-Marit hercegné. A trónörö-
kös és felesége egy norvég program kereté-
ben támogatott szexuális és mentálhigiénés
felvilágosító kampányt népszerûsített a Mó-
ricz Zsigmond Gimnáziumban. 11. OLDAL

A LEGNAGYOBB SZEREP A JÁTÉKÉ. A ke-
rületi óvodákat bemutató sorozatunk máso-
dik állomásaként Máriaremetére látogattunk,
a város zajától messze esô Kolozsvár Utcai
Óvodába. A csend, a jó levegô és a zöld kör-
nyezet ideális körülményeket jelentenek az ot-
tani intézmény számára, amely három telep-
helyen mûködik. 12. OLDAL

Új jelzôlámpás csomópont Hidegkúton
Szeptember 25-én helyezték forgalomba az új jelzôlámpás csomópontot Pesthidegkút—Ófa-
lun, a Máriaremetei és Hidegkúti út találkozásánál, a solymári elágazásnál. A mintegy húsz-
millió forintos beruházást ötven százalékban ªnanszírozta a II. kerület, amely a munkálatok
lebonyolítását, a terveztetést és az engedélyek beszerzését is végezte. A kivitelezés költségei-
nek másik felét a fôvárosi önkormányzat állta.

A csomópontban reggeltôl estig nagy forgalom halad át, ami a jelzôlámpák kihelyezése
elôtt igen balesetveszélyes volt, és gyakran alakult ki torlódás is egy-egy balra kanyarodó au-
tó mögött. A villanyrendôrök ezután nem csak a csomópont két útján könnyítik meg a hala-
dást: eddig ugyanis erôs forgalom esetén a Hidegkúti út mellékutcáiból is alig lehetett kika-
nyarodni. A lámpák által szabályozott forgalomban kiszámíthatóbban lehet majd közlekedni.
A Máriaremetei út és a Hidegkúti út a városrész ezekben a hónapokban átalakuló kapujában
is találkozik. A bódéváros helyén létrejövô park közelében is új, az erre közlekedôk haladását
segítô csomópont megépítést tervezi az önkormányzat.
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Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

346-5400, központi fax: 346-5592
Internet: www.masodikkerulet.hu
e-mail: info@masodikkerulet.hu hétfô: 13.30–18.00

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Anyakönyvi Csoport
Földszint 5–6. Telefon: 346-5631,
346-5632, 346-5633, 346-5634;
Fax: 346-5635

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

Okmányügyintézôi Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfél-
fogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5602

az óránkénti idôpontra
elôjegyzett ügyfelek
a sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
péntek: 8.00–13.30

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfél-
fogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5601
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport Tel.: 346-5400
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678

* hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–13.30

ebédidô: 12.15–13.00

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5730

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal 1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5750

Városrendészet

Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
(06 80) 204-965

Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

Mûvelôdési Iroda 1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

Ü G Y E L E T E K :

Gyermekorvosi ügyelet 1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 301-6969, 104, 212-5979

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet

Felnôttorvosi ügyelet 1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370 mindennap: 24 órás ügyelet

Tájékoztató környezeti
hatásvizsgálatról

A Budapest II. kerület Hûvösvölgyi út — Lipótmezei út — 10930/22
hrsz.-ú belterülethatár által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve
módosításának államigazgatási egyeztetési eljárása során a Közép-Du-
na-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelô-
ség, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága felhívta önkor-
mányzatunk ªgyelmét az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott
kötelezettségére, mely szerint „a település egy részére vonatkozó sza-
bályozási terv készítése esetében várható környezeti hatás jelentôségé-
nek eseti meghatározása alapján dönthetô el a környezeti vizsgálat
szükségessége. A várható környezeti hatás jelentôségének meghatáro-
zására, a környezeti vizsgálat szükségességének megállapítására vo-
natkozó eljárást a jogszabály értelmében le kell folytatni”.

A hivatkozott jogszabály értelmében a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/
2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott
szempontok alapján önkormányzatunk a környezeti hatásvizsgálat
szükségességét megvizsgálta.

Mivel a tervezett módosítás a jelenleg hatályos szabályozási terv be-
építési paramétereinek csökkentését tartalmazza, a terület környezeti
terhelésének növekedésével nem számol, környezeti vizsgálat lefolyta-
tásának szükségessége nem állapítható meg.

Fôépítészi iroda

Ingatlanpályázat
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzata pályázatot hirdet a tulaj-
donát képezô, alábbiakban felsorolt ingatlanok tulajdonjogának érté-
kesítésére, pályázati eljárás keretében.

Cím Helyrajzi
szám m² Szoba Induló ár Megtekintés idôpontja

Alsóvölgy u. 6., I/1. 11444/6/A/3 168 4+2 fél 54 450 000 Ft 2009. október 8., 13.30–14
2009. október 15.,13.30–14

Buday László u. 5/c,
III/1. 13357/0/A/27 110 3 31 900 000 Ft 2009. október 6., 11–11.30

2009. október 13., 11–11.30

Csibor utca 6., as/1. 11391/12/A/1 28 1 5 840 000 Ft 2009. október 8., 14.30–15
2009. október 15., 14.30–15

Frankel Leó út 24.,
II/5, 13441/0/A/136 190 5 49 400 000 Ft 2009. október 6., 8–8.30

2009. október 13., 8–8.30

Margit körút 5.A II/7. 13441/0/A/30 110 3 30 250 000 Ft 2009. október 6., 9–9.30
2009. október 13., 9–9.30

Margit körút 15–17.,
II/1. 13384/0/A/11 101 2+1 fél 29 290 000 Ft 2009. október 6., 10–10.30

2009. október 13., 10–10.30

Rhédey utca 8.A as/2. 13043/27/A/2 29 1 5 220 000 Ft 2009. október 8., 10–10.30
2009. október 15., 10–10.30

Szilágyi E.fasorr 25.,
félem/2. 13057/0/A/7 100 3+1 fél 21 600 000 Ft 2009. október 8., 9–9.30

2009. október 15., 9–9.30
Vöröstorony u. 5.,
fszt/3. 11825/5/A/6 70 2+1 fél 29 400 000 Ft 2009. október 6., 14–14.30

2009. október 13., 14–14.30
Vöröstorony u. 5.,
(garázs) 11825/5/A/3 15 - 3 600 000 Ft 2009. október 6., 14.30–15

2009. október 13., 14.30–15

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás
2009. október 5-én 8 órától október 19-én 18 óráig vásárolható
meg a II. kerületi Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–
49.) 10 000 Ft + áfa, azaz tízezer forint + áfa egyszeri vissza nem térí-
tendô összeg ellenében.

Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati felhívást
megvásárolta. A versenytárgyalásra a pályázati felhíváshoz csatolt re-
gisztrációs lapon lehet jelentkezni, amelynek leadási határideje: 2009.
október 21-én 12 óra.

A regisztrációs lapot — ügyfélfogadási idôben — a Budapest Fôvá-
ros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Vagyonhasz-
nosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján (1024 Mechwart liget 1.,
302.) lehet leadni. A kitöltött regisztrációs lap határidôben történô le-
adása a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egy-
ben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingat-
lan-nyilvántartási Iroda munkatársai ügyfélfogadási idôben személye-
sen (1024 Mechwart liget 1., 302.) vagy telefonon a 346-5484-es szá-
mon válaszolnak október 21-ig.
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A ªatalabb korosztályok nevében
tisztelettel köszöntöm kerületünk valamennyi idôs polgárát

Október elsején ünnepeljük az idôsek világnapját. Sütô András
írta: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tu-
domásul veszi: a világ nem vele kezdôdött…”

Valóban, a világ a mi számunkra is Önökkel: szüleink, nagy-
szüleink tevékeny életével kezdôdött. Önök szenvedtek el meg-
annyi történelmi hányattatást, miközben neveltek, tanítottak
minket, és féltô gondoskodásuk végigkísérte, kíséri életünket. Ta-
pasztalataikra, útmutatásaikra ma is bátran építhetünk.

Önbecsülésünk fontos része tehát, hogy az idôsek napját ne
egynapos ünnepnek tekintsük. Az elôttünk járó nemzedékeknek
érezniük kell, hogy ebben a küzdelmes világban is ªgyelünk rá-
juk, törôdünk velük. Nem lehetünk boldog ªatalok, ha nem te-
remtjük meg „öregjeink” számára az idôs korhoz méltó, derûs
és nyugodalmas életet.

Ôszinte szeretettel kívánom, hogy kerületünk minden szépko-
rú lakója biztonságban és jó egészségben töltse el pihenésének
éveit.

Dr. Láng Zsolt polgármester

Emlékezés
a vértanúkra

A Kossuth Szövetség és az Öntödei Mú-
zeum közös ünnepi megemlékezést tart
október 9-én 15 órakor a Magyar Mû-
szaki és Közlekedési Múzeum Öntödei
Múzeuma épületében (1027 Budapest,
Bem József u. 20.). Az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc vértanúhalált
halt jeles személyiségeire Gavlik István,
a Kossuth Szövetség tiszteletbeli örökös
elnöke, Felházi Sándor, a Nemzetvédel-
mi Egyetem rektora és Láng Zsolt pol-
gármester emlékeznek. Köszöntôt
mond Kócziánné Szentpéteri Erzsébet,
az MMKM fôigazgatója. Közremûködik
a Kicsinyek Kórusa Barabás Edina vezeté-
sével.

A szervezôk arra kérik a résztvevôket,
hogy egy szál virágot vagy egy körülbe-
lül két méter hosszú szalagot hozzanak
magukkal.

Festôecsettel, írótollal, szobrászvésôvel

Kiállítás Szabó Magda tiszteletére
Kerületünk díszpolgára, a Kossuth-díjas író-
nô, Szabó Magda emlékére és tiszteletére
nyílt kiállítás a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ M Galériájában. A nagy számban
összegyûlt vendégek elôtt Láng Zsolt polgár-
mester köszöntôjében hangsúlyozta: a jelen
generáció egyik legfontosabb feladata, hogy
a jövô nemzedékének is megtanítsa értékel-
ni a magyar kultúra kiemelkedô alakjait és al-
kotásait.

— Mindent meg kell tennünk azért, hogy
olyan jelentôs alkotók, mint Szabó Magda
életmûve nemzeti kincsünk meghatározó ré-
szeként megmaradjon a ªatalabbak emléke-
zetében — tette hozzá Láng Zsolt.

A tárlatot, amely két ªatal debreceni mû-
vész, Turcsányi Béla festô és Juha Richárd
szobrász az írónôrôl készült alkotásait mutat-
ja be, Arany Lajos fôiskolai tanár, mûvészeti
író nyitotta meg. Szabó Magda mûveit szá-
mos nyelvre lefordították, könyvei páratla-
nul magas példányszámban jelentek meg itt-

hon is — tudtuk meg Arany Lajos bevezetô
szavaiból:

— A két alkotómûvész személyesen is is-
merte az írónôt, ami jól tükrözôdik az ôt ábrá-
zoló portrékon. A jó portré nagy felidézô ere-
jû — készüljön az festôecsettel, írótollal vagy
szobrászvésôvel. Szabó Magda portréi nem
nélkülözik az önmaga számára is elemi fon-
tosságú tulajdonságát, a hûséget — szûkebb
és tágabb hazájához, református hitéhez, a

nagy elôdökhöz, gyermek- és ifjúkori emlé-
keihez, szüleihez, barátaihoz, férjéhez. A hû-
ség mellett az erô és a szeretet jut eszébe a lá-
togatónak a mûalkotások láttán. A kiállítás ré-
gimódi történetek lelkünkben kirajzolódó szín-
világát és megsejtett atmoszféráját sugallva a
két alkotó hûsége Szabó Magda emlékéhez.

P. Zs.

A kiállítás tekinthetô meg, hétköz-
nap 9–17, hétvégén 9–14 óra között. A belépés díj-
talan. (1022 Marczibányi tér 5/a)

Tisztelgés
a hôsök elôtt

Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc hôsei emléke elôtt tisztelegve
október 6-án kedden 18 órától Schit-
tenhelm Ede honvédtüzér sírjánál ünne-
pi megemlékezést és koszorúzást tart a
II. kerületi önkormányzat a környék lakó-
ival közösen. Az eseményre a kerület
minden polgárát szeretettel várják. Ün-
nepi beszédet mond Láng Zsolt polgár-
mester. Helyszín: Alvinci út—Bimbó út
sarok.
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szer-
vez a Fidesz második kerületi szervezete
szerdánként 16–18-ig (1024 Keleti Károly u.
13/b). A részt venni szándékozók az aktuá-
lis hét keddjéig kérjenek idôpontot a 212-
5030-as számon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 29.) szerdánként 10–14, csü-
törtökönként 10–14 és 17–20 óráig tart
nyitva. Tel.: 441-5373, hívható napközben.

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA (1022
Bimbó út 63.) kedden és csütörtökön 16–
19 óra között tart nyitva.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes tanács-
adást szervez kerületi irodájában (1022 Bim-
bó út 63.) csütörtökönként 16–18-ig. Elôze-
tes idôpont-egyeztetés munkanapokon 8–
16 óra között a 353-0624-es számon.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas u. 19–23.) hétfôtôl csütörtö-
kig 12–18-ig, pénteken 10–16-ig tart nyit-
va. Tel.: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

AZ SZDSZ II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Margit körút 48., I. emelet) hétfôtôl
csütörtökig 17–19 óráig tart nyitva, telefon-
szám: 201-0453; www. szdszbp02.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap 10–18-ig tart
nyitva. Tel.: 785-7808, (70) 379-9705;
www.jobbik02. hu, info@jobbik02.hu.

JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁS: minden hónap elsô hétfôjén (1027
Fô utca 63–65., III/3.) 18–20-ig. Idôpont-
egyeztetés: 785-7808, (06 70) 379-9705.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024 Bu-
dapest, Keleti Károly utca 8.) szerdánként
17–18-ig tart nyitva.

FOGADÓÓRÁK. Balsai István országgyû-
lési képviselô (2. vk.) következô fogadóórá-
ját október 8-án 18 órától a Polgármesteri
Hivatalban (1024 Budapest, Mechwart liget
1.) és október 22-én a Pesthidegkúti Közös-
ségi Házban (1028 Budapest, Máriaremetei
út 37.) tartja.

A képviselôk szeptember 24-én tartott
rendes ülésükön többek között arról
határoztak, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújt be a Klebelsberg iskola
akadálymentesítésére. A Henger utcai
rendelô felújításáról is döntöttek:
mozgásszervi rehabilitációs központot
alakítanak ki az egykori gyermekorvosi
rendelô helyén.

A képviselôk egyhangúlag döntöttek arról,
hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a
Közép-magyarországi Operatív Program
Egyenlô esélyû hozzáférés a közszolgáltatá-
sokhoz pályázatára, amelynek alapvetô célja
a fogyatékkal élôk életminôségének javítása.
A pesthidegkúti Klebelsberg Kuno Általános
Iskola és Gimnázium esetében a komplex
akadálymentesítési program megvalósítását
az is indokolja, hogy az intézményben mûkö-
dik az elsô nyolc évfolyamon a Gyermekek
Háza program, amelynek jellemzôje az egyé-
ni haladási tempót ªgyelembe vevô differen-
ciált tanulás-szervezésen túl osztályonként
1–2 speciális szükségletû gyermek integrálá-
sa. A pályázat keretében igényelhetô vissza
nem térítendô támogatás összege minimum
5 millió Ft, de legfeljebb bruttó 30 millió Ft
lehet. A támogatás mértéke azonban nem ha-
ladhatja meg az összes elszámolható költség
90 százalékát. Az elôzetes számítások szerint
a beruházás becsült költsége áfa nélkül mint-

egy 40 millió forint, amely tartalmazza két
lift telepítését, három vizesblokk akadály-
mentes átalakítását, valamint az akadálymen-
tesítés miatt szükséges számú tantermi ajtók
kiszélesítését. Az önkormányzatnak saját for-
rásaként elôreláthatólag bruttó húszmillió fo-
rintot kell biztosítania.

*
Májusban költöztek el a gyermekorvosi körze-
tek a Henger utcából. A képviselô-testület e
helyiségek felújítása mellett döntött, ame-
lyek továbbra is egészségügyi feladatokat lát-
nak el. Az igényfelmérésekbôl ugyanis az de-

NAPIREND ELÔTT. Bándy Péter képviselô (Fidesz—KDNP) az augusztusban elkészült Zrí-
nyi utcai útfelújítással kapcsolatban arról tájékoztatta a testületet, hogy az ott lakók véle-
ménye szerint számos hibával készült el a rekonstrukció: az utca bizonyos részein például
nincs megoldva a csapadékvíz-elvezetés, és jó néhány ház kapuját nem lehet kinyitni. Ér-
kezett panasz arra is, hogy a korábban odatelepített zöldnövényeket ellopták, mire a kivi-
telezô lebetonozta a virágok ültetésére alkalmas helyeket is. Keszei Zsolt, a Beruházási és
Városüzemeltetési Iroda vezetôje válaszában elmondta, hogy a kivitelezô cégnek jelezték
a hibákat, amelyeket a garanciális kötelezettségek keretén belül szeptember végéig kijaví-
tottak.

Ôrsi Gergely (MSZP) a Bimbó út 3. alatti vendéglátóipari egység zajos mûködésére hív-
ta fel a ªgyelmet, ami különösen éjjel zavarja a környékbelieket. Az is elôfordul, hogy a
vendégek autói balesetveszélyesen parkolnak a lokál elôtt. Kolláth Adél aljegyzô elmond-
ta: miután a Városrendészet vezetôje már jelezte, hogy számos lakossági bejelentés érke-
zett, ismét ellenôrzik a szórakozóhelyet. Láng Zsolt polgármester mindezekhez hozzáfûz-
te: a lakók éljenek azzal a jogukkal, hogy kérhetnek úgynevezett zajhatárérték-mérést.

A szocialista politikus tájékoztatást kért a Bimbó út 7. alatti ház felújításáról is. Kide-
rült, hogy a tulajdonos által megbízott cég néhány hónapja félbehagyta a munkálatokat,
így a mûemléki védettségû ház tetô és szinte alapok nélkül bármikor összeomolhat.
Nagy Péter, az Építésügyi Iroda vezetôje válaszában elmondta, hogy sajnálatos módon az
utóbbi idôben több építkezés leállt a kerületben. A Bimbó út 7. alatti ingatlan tulajdono-
sát már korábban veszélyelhárításra kötelezték, és kétmillió forintos büntetést is kiszab-
tak rá. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, a hivatal hatósági úton rendeli el a veszély-
elhárítást.

Ôrsi Gergely a Hûvösvölgyi út felújításával kapcsolatban kérdezte: a II. kerületi önkor-
mányzat miért tartotta fontosnak hirdetôtáblákon jelezni, hogy a munkálatokat a fôvá-
ros végezte el, valamint az iránt is érdeklôdött, hogy milyen tapasztalatokkal zárult a
Völgy utca ideiglenes megnyitása. Láng Zsolt elmondta, hogy a táblák kihelyezésére a
kényszerûség vitte rá az önkormányzatot: soha nem érkezett még ennyi megkeresés, tele-
fonhívás, e-mail, mint a Hûvösvölgyi út felújításának ideje alatt. A II. kerületnek pedig eb-
ben az esetben figyelemfelkeltô módon kellett jeleznie, hogy a lakosok felmerülô problé-

Megújul a bezárt Henger utcai rendelô: helyén
mozgásszervi rehabilitációs központot alakítanak ki

Újabb egészségügyi beruházásról döntöttek
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máira a választ minden esetben a fôvá-
ros tudja megadni. A Völgy utca idôsza-
kos megnyitását az autósok üdvözölték
— mondta a polgármester, aki úgy lát-
ja, az ideiglenes forgalomba helyezés
azonban megmutatta azt is, hogy a kör-
nyék közlekedési gondjait nem oldaná
meg, ha a szakasz állandóan járható len-
ne; csupán késôbb, Pasarét utcáin tor-
lódnának a jármûvek.

Varga Elôd Bendegúz (MSZP) aziránt
érdeklôdött, hogy az önkormányzat jár-
datisztító gépei miért tûntek el Zöldmál
és Törökvész utcáiról. Jóvér György, a
Mezôgazdasági és Környezetvédelmi Iro-
da vezetôjének tájékoztatása szerint a
2010 júniusában lejáró üzemeltetési
szerzôdés nem tartalmazza a városré-
szek tisztításának kötelezettségét. A jö-
vô évben megújítandó megbízást igény
szerint ki lehet bôvíteni. Varga Elôd Ben-
degúz arra is kíváncsi volt, mikor helye-
zik üzembe az új sebességmérô-rend-
szert a kerületben. Szalai Tibor jegyzô
válaszából kiderült, hogy október köze-
pétôl már mérni, és, ami lényegesebb,
fotózni is fogják a kerület útjain megen-
gedettnél gyorsabban hajtó autókat,
sôt, a tilos jelzésen áthajtókat is.

TH

rült ki, hogy kerületünkben leginkább egy jó
megközelítésû, komplex mozgásszervi reha-
bilitációt, ªzikoterápiás egységet és annak já-
róbeteg-szakellátását ellátó központra lenne
szükség. Ezzel csökkenhet a Kapás utcában a
zsúfoltság, és biztosítani tudják a megfelelô
betegfelvételi és kezelési körülményeket is.
Az 1960-ban épült házban kialakított egész-
ségügyi helyiségek azonban alapos felújítás-
ra szorulnak: az épületrész mûszaki állapota
elavult, elektromos hálózata szabálytalan,
nyílászárói korszerûtlenek, a burkolatait és
épületgépészeti hálózatát is ki kell cserélni.
A tervezett átalakítás során a rendelôk mel-
lett két gyógytornatermet is kialakítanak,
amelyeket szükség esetén össze lehet majd
nyitni. Vizes kezelô ªzikoterápiás és tíz keze-
lôhelyes szárazkezelô és masszázshelyiség is
létesül. A bejáratnál egy mozgássérültek ré-
szére kialakított parkoló is készül, ahonnan
az új intézmény bejárata akadálymentesen
közelíthetô meg. Az elôzetes számítások sze-
rint az átalakítási munkák becsült költsége
mintegy bruttó 46,5 M Ft.

*
A képviselôk elfogadták a Frankel Leó úti
kerékpártároló közterületi rendezési tervét
is. A Frankel Leó út Margit körúthoz közeli,
20–22-es szám elôtti részén, a forgalomtól
elzárt területen tíz bicikli biztonságos elhe-
lyezésére alkalmas tárolót alakítanak ki a kö-
zeljövôben.

ti

Tájékoztató az influenzáról
Az utóbbi idôben egyre többen panaszkod-
nak megfázásra, náthára, köhögésre. Az isko-
lákban sok a hiányzó, és a tanárok nyomaté-
kosan felhívják a szülôk figyelmét: ne enged-
jék közösségbe tüsszögô gyermeküket. A mé-
diából nap mint nap aggasztó híreket halla-
ni, de vajon tényleg olyan ijesztô-e a hely-
zet? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ
dr. Tóth Mária I–II–XII. kerületi tiszti fôorvos-
tól, aki elsô mondatával már megnyugtat: Pá-
nikra semmi ok.

— Az új inºuenza a szezonális, szokásos
inºuenza jellegzetes tüneteivel jár és általá-
ban tüneti kezelésre szövôdmény nélkül ma-
gától gyógyul. A vírus (a H1N1) cseppfertôzés-
sel terjed, de a nyálkacseppekkel szennye-
zett kéz és tárgyak is közvetítik. A betegség
hirtelen kezdôdik és a leggyakrabban észlelt
tünetei: láz, köhögés, torokfájás, orrdugulás,
orrfolyás, izomfájdalom, fejfájás, fáradtság,
hidegrázás. A légúti tünetek mellett megje-
lenhetnek esetenként gyomor-bélrendszeri
tünetek is, mint például hasmenés, hányin-
ger, hányás. A tünetek megjelenésekor a leg-
fontosabb teendô, hogy a beteg maradjon ott-
hon, és vegye fel a kapcsolatot háziorvosával.

Az eddigi nemzetközi tapasztalatok szerint
az új inºuenzavírus által okozott legtöbb
megbetegedés az 5–24 éves korosztályban je-

lentkezett. Az iskoláskorú gyermekek általá-
ban gyakran kapnak el légúti fertôzéseket. Az
iskolákban, mint zárt közösségekben köny-
nyen terjed a fertôzés.

Az inºuenza megelôzése érdekében a tiszti
fôorvos szerint a következô szabályokat kell
betartanunk: köhögéskor, tüsszentéskor tart-
son zsebkendôt a szája és az orra elé. Javasolt
a papírzsebkendô használata, melyet célsze-
rû azonnal, lehetôleg zárt szemétgyûjtôbe
dobni. Gyakran mosson kezet meleg vízzel és
szappannal; kerülje a szokásos üdvözléses
formákat (kézfogás, puszi); lehetôség szerint
kerülje a betegekkel való kontaktust; rendsze-
resen tisztítsa meg a gyakran használt és
több ember által érintett tárgyakat; gondos-
kodjon gyakori, alapos szellôztetésrôl.

Az inºuenzával és a védôoltással kapcsolat-
ban folyamatosan tájékozódhatnak az inter-
neten a www.antsz.hu, valamint a www.
oek.hu honlapokon.

Új gyermekügyeleti hívószámok októbertôl
Októbertôl minden gyermekeket érintô sür-
gôsségi esetben a 301-6969-es, illetve a
104-es mentési hívószámot kell tárcsázni.
Az eddigi telefonszámokat továbbra is lehet
hívni.

Változik ugyanis a gyermekorvosi ügyelet
irányítási rendszere — tájékoztatta lapunkat
az Országos Mentôszolgálat és az Ügyeleti
szolgáltató. A közös diszpécserszolgálat mû-
ködtetésének elônye, hogy a sûrgösségi be-
tegellátás hatékonyságát fokozzák, ezzel

együtt csökkentsék a párhuzamos hívásokat,
valamint hogy biztosítsák az azonnali elérhe-
tôséget.

Október 1-jétôl a gyermekügyeleti ellátás
területén mûködô mentôállomás teljes vagy
részleges integrációban együttmûködik a köz-
ponti ügyeletet adó szervezettel. Ez folyama-
tos hozzáférhetôséget ad, a kórkép súlyossá-
gi fokozata szerint biztosítja az ellátást, és
közvetlen kapcsolatot teremt az ügyeleti szol-
gáltások összehangolásában.

KIKET OLTANAK BE INFLUENZA EL-
LEN? Az új típusú influenza (H1N1) elleni,
térítésmentes védôoltásokat három ütemben adják be.
n Elsô ütemben a hat hónaposnál idôsebb, súlyos betegség kockázatának kitett, a szezonális influenza
által is veszélyeztetett csoportot oltják (az oltásokat a legsúlyosabb állapotban lévô betegeknél kezdik):
krónikus légzôszervi betegségben szenvedôk, asztmás betegek, kóros elhízás vagy neuromusculáris beteg-
ség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek; szív-, érrendszeri betegségben szenvedôk, kivéve a kezelt
magas vérnyomás betegséget; veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapot-
ban szenvedô betegek (beleértve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedôket is); kró-
nikus máj- és vesebetegek; anyagcserebetegségben szenvedôk. Ide tartoznak még a várandós nôk, és
azok, akik a következô néhány hónapban tervezik, hogy teherbe esnek. Az egészségügyi, rehabilitációs in-
tézmények, lakóotthonok dolgozói, továbbá ezen intézményekben huzamosabb ideig gondozott 6 hóna-
posnál idôsebb személyek.
n A második ütemben oltják be a 6–36 hó közötti, közösségbe járó kisgyermekeket és az intézmények
dolgozóit, valamint a nevelési, oktatási intézményekbe járó 14 éven aluli iskolásokat és az oktatási intéz-
mények dolgozóit, továbbá a kollégiumban lakó diákokat.
n A harmadik ütemben oltják be a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemôkkel egy háztartásban élôket.
A védôoltást a körzeti felnôtt- és gyermekorvosok adják be, akiknél elôzetesen telefonon kell érdeklôdni.

A védôoltás beadásának feltételeirôl jelenleg nem áll rendelkezésre pontos információ, de a következô
lapszámunkban részletes tájékoztatást adunk az influenza elleni védekezésrôl.
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Talán a nyáriasan jó idô is közrejátszott abban, hogy idén
különösen sokan álltak rajthoz a tizedik, jubileumi kerületi
futóversenyen. Az iskolai indulók mellett szép számmal jöttek
el kerületünkben élô családok, és olyanok is, akik bár nem itt
élnek, örömmel ragadták meg az alkalmat egy kis sportolásra.

I. KORCSOPORT — KALOCSAI KRISTÓF: Érde-
kes eredményt hozott az elsô korcsoportos ªúk
versenye. Az elsô és a második helyen egy tesvér-
pár végzett: Kalocsai Kristóf és Mátyás. Kristóf az
Áldásban 3.c osztályos, második helyezett testvé-
re pedig a 2.a osztályba jár. Hetente háromszor
futnak a Margitszigeten, a Villám SC-ben triatlo-
noznak egy éve.

1. Kalocsai Kristóf (Áldás), 2. Kalocsai Mátyás
(Áldás) és Fialovszky Márk, 3. Kölber Csongor (Remete)

LABÁN ESZTER: Nyolcéves vagyok. Óvodásko-
rom óta mindig részt veszek ezen a versenyen, és
tavaly is sikerült megnyerni. Minden sportot na-
gyon szeretek, szoktam úszni, atletizálni, és az is-
kolában is a testnevelés a kedvenc tantárgyam. Ta-
lán azért, mert a szüleim is testnevelôtanárok.
Együtt is sokat sportolunk.

HAJÓS PANNA: Elsô osztá-
lyos vagyok a Budenz József

Általános Iskolában. Nemrég óta járok iskolába,
nagyon tetszik, legjobban a testnevelés órákat sze-
retem. Pátyon lakunk és Budakeszire járok úszni,
de futni is szeretek.

1. Labán Eszter és Hajós Panna (Budenz), 2.
Szendrei Csilla (Fillér), 3. Poór Letícia (Remete)

II. KORCSOPORT — BORZA TAMÁS: A Fillér is-
kola 4.a osztályába járok. Eddig minden évben in-
dultam a Kaptatón, tavaly negyedik lettem. A Va-
sasban atletizálok hetente háromszor, kétszer pe-
dig a Komjádi uszodába járok úszni a Jövô SC-
ben. Most az atlétikát jobban szeretem, a kedven-
cem a futás, de szoktunk távolugrani, gátat futni,
és játszani is. Ha felnôtt leszek, építész szeretnék
lenni.

LAKATOS ÁDÁM: Az Áldás iskolába járok, ne-
gyedikes vagyok. Az iskolában több testnevelés
óránk van, és az egész osztály karatézik. Emellett
teniszezem a Vasasban, ahol a kondiórán szok-
tunk futni. Vízilabdázni is járok.

1. Borza Tamás (Fillér) és Lakatos Ádám (Ál-
dás), 2. Vincze Gergely (Csik), 3. Hanzély Márk (Sza-
bó Lôrinc)

MÁRKA ADRIENN: Az Ál-
dás Utcai Iskola 4.a osztályos tanulója vagyok. Na-
gyon szeretem a sportot, öt éve járok úszni. Futni
is szeretek, szoktam futóversenyeken indulni.
Most is nagyon élveztem. Szerintem ez a táv
könnyû volt, nem fáradtam el nagyon. Úgy terve-
zem, jövôre is indulok a Kerületi Kaptatón.

TOKÁRCZYK ZORKA: Tíz-
éves vagyok, az Ökumenikus
Általános Iskolába járok. Régebb óta táncolok, de
a futást is szeretem, mert jó eredményeket szok-
tam elérni. A tavalyi Kaptatón ötödik lettem.

1. Márka Adrienn (Áldás) és Tokárczyk Zorka
(Ökumenikus), 2. Povázsai Patrícia (Szabó Lô-
rinc), 3. Tóth Fruzsina (Fillér)

III. KORCSOPORT: 1. Kiss Bence (Áldás), 2. Durkó
Noel Dávid (Kodály), 3. Nagy Zoltán (Áldás)

KISS SYDNEY OLIMPIA: Amióta iskolába já-
rok, mindig indultam a Kaptatón, és már több-
ször hoztam aranyérmet is. Van egy taktikám,
ami mindig bejön: hagyom, hogy az elején a töb-
biek teljes erôbôl fussanak, én a végén sprinte-
lek. Eddigi legnagyobb eredményem, hogy két-
szer nyertem országos bajnok-
ságot és kétszer budapestit.
Most elsôsorban az iskoláért
indultam.

1. Kiss Sydney Olimpia (Csik), 2. Schneider Flóra
(Fillér), 3. Horváth Estella
IV. KORCSOPORT — MILE OLIVÉR: Most indu-
lok ötödször a kaptatón, az elsô három alkalom-
mal második lettem, az utóbbi két évben, így
idén is, elsô helyen végeztem. A KSI-ben sporto-

Négyezren neveztek az idei,
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lok, rövidtávon atlétizálok, a legjobb 400 méteren vagyok. Az Eötvös
gimnáziumban tanulok, elôtte a Remetébe jártam. A gimnázium mel-
lett is megy a sportolás.

1. Mile Olivér (Eötvös József Gimnázium), 2. Zétényi András (Áldás),
3. Holló-Szabó Attila (Móricz)

BORZA ÁGNES: Eddig minden évben indul-
tam a Kaptatón, ha csak nem voltam beteg, mert
nagyon szeretek futni. Tavaly hatodik lettem. Hat-
éves korom óta rendszeresen sportolok, úszom a
Jövô SC-nél, szerintem ezért sikerült az elsô he-
lyezést elérnem. Az úszás is jól megy, országos
bajnok voltam 4 x 100 méteres váltóban.

1. Borza Ágnes (Fillér), 2. Török Viktória (Fillér),
3. Manyevszky Alexandra (Csik)

V. KORCSOPORT — PAPP DÁVID: Nyolcadikos
vagyok az Áldásban. A Villám SC-ben triatlano-
zom, hajnali úszás hetente háromszor van, ilyen-
kor reggel 5-kor kelek, délutánonként pedig na-
pi két és fél óra az edzés. A Móriczban, a Rákóczi-
ban vagy a Csikban szeretnék továbbtanulni.

1. Papp Dávid (Áldás), 2. Hillavári Krisztián (Bu-
denz), 3. Görbicz Soma (Móricz)

SZFERLE ILDIKÓ: A XI. ke-
rületben lakom, és az Eötvös

József Gimnáziumban tanulok. Nagyon szeretek
futni, így, amikor egy programmagazinban olvas-
tam a Kaptatóról, elhatároztam: jelentkezem.

Egyesületben nem sportolok,
de szinte mindennap eljárok
futni. Úszni és focizni is sze-
retek.

1. Szferle Ildikó, 2. Nyilas Ani-
ta (Budenz), 3. Fogarasi Fanni (Csik)

VI. KORCSOPORT — URBÁN MÁTÉ: A X. kerü-
letben lakunk, és ott is járok iskolába. Az interne-

ten találtam rá a Kaptató felhívására. Most indulok elôször ezen a ver-
senyen, és tapasztalataim alapján mondhatom, hogy nagyon jól meg-
rendezett verseny volt. A távon egy kicsit meglepett az emelkedô, de
így is nagyon tetszett.

1. Urbán Máté, 2. Bezzeg Dávid (Szabó Lôrinc), 3. Szirányi Olivér
(Csik)

KURUCZ KRISZTINA: A II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium tizenkettedikes diákja vagyok. Eddig
mindig indultam a Kaptatón, és egy alkalmat le-
számítva mindig nyertem is. Idén volt lehetôsé-
gem utoljára korcsoportos mezônyben indulni,
de mivel nagyon szeretem ezt a rendezvényt, jövô-
re is tervezem, hogy részt veszek rajta. Öt éve a Va-
sasban vagyok középtávfutó.

1. Kurucz Krisztina (Rákóczi), 2. Balajtheg Anna
(Csik), 3. Brassány Bianka (Budenz)

FELNÔTT KATEGÓRIA — LADILA KORNÉL: Ed-
dig még nem nyertem a Kaptatón, tavaly harma-
dik lettem, amikor 12-esként a felnôttekkel in-
dultam együtt, idén viszont sikerült elsônek beér-
nem. Triatlonozom az UTE-ban, az edzések a
Margitszigeten vannak. Nem a kerületben la-
kunk, de a Rákócziba jártam gimnáziumba, jelen-
leg a Zsigmond Király Fôiskolán tanulok, nemzet-
közi gazdálkodás szakon.

1. Ladila Kornél, 2. Orsós István, 3. Gecse Zoltán
TUBA MÓNIKA: Harmincnyolc éves vagyok, a

II. kerületben élek, és a Polgármesteri Hivatal-
ban dolgozom. Se gyerek-, se ªatalkoromban
nem sportoltam. 2005-ben indultam elôször a
Kaptatón, ott kaptam kedvet a futáshoz. Ez a sze-
relem azóta is tart. Rendszeresen, hetente négy-
öt alkalommal szoktam futni a környéken vagy a
Margitszigeten.

1. Tuba Mónika, 2. Vermes Krisztina, 3. Szabó Do-
rina

jubileumi Kerületi Kaptatóra

Láng Zsolt polgármester idén is bizonyította, hogy valóban fontosnak tartja
a rendszeres testmozgást és az egészséges életmódot. A tavalyi évhez hason-
lóan most is rajthoz állt, és lefutotta a 2100 méteres távot. — Nagyon örü-
lök, hogy ilyen sokan eljöttek a futóversenyre, igaz, az idôjárás is kegyes volt
hozzánk. Rögtön a rajtnál mellém szegôdött egy úr. Mondta, hogy ô 63 éves,
és szeretné velem lefutni a távot — igyekeztem vele tartani. Élveztem a fu-
tást és az egész jó hangulatú rendezvényt, amelynek a tömegsport népszerû-
sítése az elsôdleges célja. Nem az a lényeg, hogy hányadik helyen végzünk,
hanem, hogy végig tudjuk futni, utána pedig egy jót beszélgethetünk az is-
merôsökkel. Remélem, jövôre még többen leszünk, és már nemcsak kerületi,
hanem fôvárosi sporteseménnyé növi ki magát a Kaptató.

A polgármester azt is elárulta, hogy heti két, három edzéssel igyekszik ál-
lóképességét növelni. A Kerületi Kaptatóra pedig úgy készült fel, hogy elôtte
végigfutotta a távot.

Az idei Kaptatón a hagyományokhoz híven kerekesszékkel is indultak el
versenyzôk. Mindannyian elismerésben részesültek.

Az eredmények és a célfotók megtekinthetôk a www.sportido.hu oldalon, az Ered-
mények menüpontban, futamonként. A nevekre kattintva látható a célfotó és ki-
nyomtatható a névre szóló oklevél is. A helyszínen kiosztott díjak és a weboldalon
közölt eredmények eltérhetnek egymástól, mert a chip nélkül futó versenyzôknek
külön, kézzel mérték az idejét. Az eltérés másik oka, hogy aki a helyszínen nevezett,
a rajt idôpontjához idôben közel, annak az idejét csak késôbb tudta feldolgozni a
számítógépes rendszer.
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Kérdések
a szociális szolgáltatásokról

Az önkormányzat ismét felülvizsgálja és az igényekhez igazítja szociá-
lis szolgáltatástervezési koncepcióját.

Szeretnénk, ha a lakossággal egy élô, interaktív kommunikáció va-
lósulhatna meg, hiszen a szociális szolgáltatásoknak nagy jelentôsé-
ge van a családok mindennapi életében, az állampolgárok véleménye
és visszajelzése orientáló a döntés-elôkészítô és a megvalósítási fo-
lyamatban is.

A témához kapcsolódó kérdéseket szeretnénk közzétenni, melyre
reményeink szerint olyan visszajelzések érkeznének, amelyeket a
szakemberek a szolgáltatások nyújtásához fel tudnak használni.

Kérjük válaszát az alábbi e-mail címre, illetve levélben a Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda címére (1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d)
2009. október 15-ig eljuttatni. E-mail cím: nemeth.agnes@masodik-
kerulet.hu.

A koncepció és felülvizsgálat anyaga megtalálható a www.masodik-
kerulet.hu honlapon.

Köszönjük közremûködésüket!
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat

A kérdések

n Ismeri-e Ön a II. kerületben elérhetô szociális szolgáltatáso-
kat?

n Honnan tájékozódik ezekrôl a szolgáltatásokról?
n Van-e a családjában olyan személy, aki részesül a szociális

szolgáltatások valamelyikében?
n Milyen szolgáltatások fejlesztését tartja a legfontosabbnak?

Ingatlanpályázat
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytár-
gyalást hirdet a kizárólagos tulajdonát képezô, alábbiakban felsorolt,
az egy csoportba tartozó ingatlanok tulajdonjogának együttes értéke-
sítésére, pályázati eljárás keretében.

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati dokumen-
tációk megvásárolhatóak 2009. október 30-án 11 óráig a II. kerületi
Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., 307.) 150 000 Ft
+ áfa egyszeri vissza nem térítendô összeg ellenében, amely a kiíró-
nál 2009. október 30-án 10 óráig átvehetô csekken ªzetendô be. Ér-
vényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati dokumentációt
megvásárolta. A pályázati ajánlat leadásának határideje: 2009. no-
vember 9., 11 óra.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingat-
lan-nyilvántartási Iroda munkatársai ügyfélfogadási idôben szemé-
lyesen a hivatalban (1024 Mechwart liget 1., 307.), vagy telefonon a
346-5542-es számon válaszolnak.

1. csoport
Cím Helyrajzi szám Alapterület Megnevezés

Bem rakpart 53. 13479/2/A/25 72 m² egyéb helyiség
Bem rakpart 53. 13479/2/A/26 94 m² egyéb helyiség
Bem rakpart 53. 13479/2/A/27 144 m² egyéb helyiség
Erôd u. 12. 13679/0/A/15 108 m² egyéb helyiség
Margit krt. 26. 13527/0/B/75 367 m² beépítetlen
Margit krt. 26. 13527/0/B/77 785 m² beépítetlen
Margit krt. 12. 13520/0/A/21 195 m² padlástér
Margit krt. 12. 13520/0/A/22 80 m² padlástér

2. csoport
Cím Helyrajzi szám Alapterület Megnevezés

Margit krt. 11. 13386/0/A/32 94 m² egyéb helyiség
Margit krt. 40. 13619/0/A/45 146 m² egyéb helyiség
Margit krt. 40. 13619/0/A/46 298 m² egyéb helyiség
Margit krt. 7. 13388/0/A/41 182 m² egyéb helyiség
Margit krt. 7. 13388/0/A/42 270 m² egyéb helyiség
Margit krt. 7. 13388/0/A/43 225 m² egyéb helyiség
Török u. 6. 13437/0/B/42 88 m² egyéb helyiség
Török u. 6. 13437/0/B/43 75 m² egyéb helyiség
Török u. 6. 13437/0/B/44 121 m² egyéb helyiség
Török u. 6. 13437/0/B/45 124 m² egyéb helyiség

3. csoport
Cím Helyrajzi szám Alapterület Megnevezés

Bimbó út 9. 13297/0/A/24 167 m² egyéb helyiség
Bimbó út 9. 13297/0/A/25 116 m² egyéb helyiség
Fô u. 62–64. 13871/4/A/25 85 m² padlástér
Jurányi u. 4. 13720/2/A/21 64 m² egyéb helyiség
Keleti K. u. 26. 13237/0/A/40 192 m² egyéb helyiség
Szász K. u. 2–4. 13676/0/A/151 78 m² egyéb helyiség
Szász K. u. 2–4. 13676/0/A/152 320 m² egyéb helyiség
Szász K. u. 2–4. 13676/0/A/153 403 m² egyéb helyiség
Szász K. u. 2–4. 13676/0/A/154 109 m² egyéb helyiség
Szász K. u. 2–4. 13676/0/A/155 116 m² egyéb helyiség

4. csoport
Cím Helyrajzi szám Alapterület Megnevezés

Fény u. 8. 13177/0/A/23 409 m² egyéb helyiség
Fillér u. 1. 13171/0/A/39 96 m² lakás
Fillér u. 1. 13171/0/A/40 89 m² lakás
Fillér u. 17. 13158/1/A/25 172 m² egyéb helyiség
Lövôház u. 11. 13197/0/A/15 214 m² egyéb helyiség
Szász K. u. 6. 13675/0/A/40 675 m² egyéb helyiség

Ha szükség van rá: krízissegély
Krízissegélyre jogosult az a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezô,
nagykorú személy, akinek a családjában a kérelem benyújtását megelôzô hónapban
az egy fôre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (idén, 2009-ben
57 815 forintot) nem haladta meg, vagy részére a társadalombiztosítási nyugellátás-
ról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és a
gazdasági válsághoz kapcsolódó, elôre nem látható esemény következtében a csa-
ládja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetô krízishelyzetbe
került.

Az utóbbi esetnek minôsül, ha a kérelmezô: a munkahelyét 2008. szeptember
30-át követôen elvesztette, jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez ké-
pest 20%-ot elérô mértékben csökkent, lakáscélú kölcsönszerzôdésébôl eredô ªze-
tési kötelezettsége a törlesztôrészlet 2008. szeptember havi összegéhez képest
20%-ot elérô mértékben emelkedett, vagy egészségi állapota indokolja.

Nem jogosult támogatásra az a személy, akinek a 2009. év folyamán 15 ezer fo-
rintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg, akinek esetében át-
meneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a kérelem elbírálásának
idôpontjáig, vagy aki az e rendelet szerinti támogatás megállapítására irányuló ké-
relmének benyújtását megelôzô 90 napon belül átmeneti segély megállapítására ké-
relmet még nem nyújtott be. Kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében elôírt
feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják.

A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer — különös
méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer — forint. A
kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot
vagy annak másolatát, valamint, ha a lakáscélú kölcsönszerzôdésébôl eredô ªzetési
kötelezettsége a törlesztôrészlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-ot
elérô mértékben emelkedett, akkor a lakáscélú kölcsön havi törlesztôrészletének
emelkedését igazoló iratot. A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számá-
ra állapítható meg.

A kérelmet írásban lehet benyújtani a Szociális és Gyermekvédelmi Irodán (1024
Káplár u. 2/c-d.), a Lakosságszolgálati Csoportnál (1024 Margit krt. 47–49.), vala-
mint a Lakosságszolgálati Csoport Pesthidegkúti Kirendeltségén (1028 Máriareme-
tei út 37.) ügyfélszolgálati idôben. További információ: Szociális és Gyermekvédelmi
Iroda, tel.: 346-5700.

n TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként 17 órától ingyenes jogi
tanácsadás társasházi képviselôknek (1024 Mechwart liget 1.).
n A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense, Szigeti Szilvia, (30) 560-
3928 minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart (1024
Mechwart liget 1.).
n ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS: Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda, tel.: 315-1366, jover.gyorgy@masodikkerulet.hu.
n FOGYASZTÓVÉDELEM. Díjmentes tanácsadás minden csütör-
tökön 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit kör-
út 47–49.).
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Ünnep a Sareptában

Fennállásának 58. évfordulóját ünnepelte
szeptember harmadik hétvégéjén a Sarepta
Budai Evangélikus Szeretetotthon, ahol hal-
mozottan fogyatékos lakóknak, valamint
idôs embereknek nyújtanak otthont és segít-
séget. A pesthidegkúti intézményben ünnepi
programokkal várták az érdeklôdôket a há-
rom nap alatt. A III. kerületi Értelmi Fogyaté-
kosok Napköziotthonának tagjai játékos mû-
sort adtak elô az otthon lakóinak, fellépett a
Széllelbélelt együttes, D. Kiss Ildikó és bará-
tai tradicionális ír keresztyén zenét játszot-
tak, a munkatársaknak szakmai elôadást tar-

tottak és megkoszorúzták Sztehlo Gábor, az
intézményalapító evangélikus lelkész sírem-
lékét a Farkasréti temetôben. Szeptember
20-án ünnepi hálaadó istentiszteletet tartot-
tak, ahol Sztojanovics András lelkész-igazgató
és Jegesi Zoltánné otthonvezetô köszöntötte az
egybegyûlteket. Igét hirdetett Bencze Imre es-
peres, közremûködött a Lutheránia énekkar.
Az istentiszteletet követôen Prôhle Gergely, a
Magyar Evangélikus Egyház országos felügye-
lôje, Kákay István országos irodaigazgató, Er-
nyey László, a II. kerületi önkormányzat egy-
házügyi tanácsnoka, Magassy Vilma, a Fébé
Evangélikus Diakonisszaegyesület fônök-
asszonya, Dobó György, a Budai Evangélikus
Egyházmegye képviselôje, Fodor Viktor pesthi-
degkúti evangélikus lelkész, valamint a né-
metországi testvérintézmény, a Stephanus-
Stiftung (Berlin-Weisensee) képviselôje
mondott köszöntôt. A vendégeket közös
ebéd és a Sarepta lakóinak mûsora várta.

SZOBOR A GYERMEKMENTÔNEK.
Szeptember 25-én pénteken a Deák té-
ren felavatták Sztehlo Gábor szobrát
Horváth Csaba fôpolgármester-helyet-
tes és Szehlo Gábor gyermekei: Sztehlo
Ildikó és Sztehlo Gábor, valamint Breuer
Katalin gyülekezeti felügyelô.

Munkatársakat keres a gondozási központ
A II. kerületi önkormányzat III. sz. Gondozási Központja (1028 Kazinczy u. 47.) házi segít-
ségnyújtás területén dolgozó munkatársakat keres szociális gondozó és ápoló, illetve ve-
zetô gondozó munkakörök betöltésére. Az állás betöltéséhez szükséges az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet szerinti képesítés, erkölcsi bizonyítvány, a II. kerület pesthidegkúti és ady-
ligeti részének helyismerete. Az álláspályázatokat október 7-ig lehet el küldeni a mas-
song.erika@vipmail.hu email-, illetve a 1028 Budapest, Kazinczy u. 47. postacímre Mas-
song Erika intézményvezetô részére.

Búcsú a Pokorny házaspártól
A solymári temetôben vettek végsô búcsút
Pokorny Józseftôl és feleségétôl, Magdikától
szeptember 18-án délután. Pokorny József
szeptember 5-én, életének 62. évében, fele-
sége két nappal késôbb távozott közülünk.
Pokorny József Pesthidegkút meghatározó
személyisége volt, harminchét évig szolgálta
az embereket mentôsként, és évtizedekig irá-
nyította a Hidegkúti Sport Clubot. A város-
rész 1993-ban Klebelsberg Kuno-díjjal kö-
szönte meg áldozatos munkáját. A solymári
temetôben gyászolók százai kísérték a házas-
párt az utolsó útra, a mentôszolgálat is adó-
zott a volt kolléga emléke elôtt: több tucat
mentôkocsi szirénája egyszerre szólalt meg a
szertartás elején. A II. kerületi önkormány-
zat képviseletében Láng Zsolt polgármester, a
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat ne-
vében pedig Csabai Péter elöljáró tisztelgett a
hûséges házaspár emléke elôtt.

A lengyel múltra
emlékeztek

Szeptember 17-én három helyszínen tartott
megemlékezést a II. kerületi Lengyel Kisebb-
ségi Önkormányzat abból az alkalomból,
hogy hetven évvel ezelôtt ezen a napon tá-
madta meg Lengyelországot a Szovjetunió.

Magyarországra 1939 szeptemberétôl folya-
matosan érkeztek a lengyel menekültek, köz-
tük civilek, papok és nôvérek, összesen mint-
egy hatvanezren. Számos lengyel katona ta-
lált menedéket elsôsorban a II. kerület kör-
nyékén, így Hidegkúton is.

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a Kle-
belsberg Kultúrkúriában tartott megemléke-
zésén Nagy Gergely Mihály alelnök elmondta:
az akkori Honvédelmi Minisztérium jóváha-
gyásával a lengyel katonákat nem hadifogoly-
ként kezelték, formálisan ugyan gyûjtôtábo-
rokban éltek, azonban szabadon mozoghat-
tak az országban, majd távozhattak innen a
magyar hatóságok segítségével.

Az eseményen részt vett a Klebelsberg Ku-
no Általános Iskola igazgatója, Rósa Viktor ve-
zetésével az iskola küldöttsége, a Fillér utcai
Napsugár Nyugdíjas Klub tagjai, a Budapesti
Lengyel Kisebbségi Önkormányzattól Balogh
Katarzyna, valamint a Pi³sudski Egyesület
képviselôi. A kisebbségi önkormányzat kü-
lön köszönetét fejezte ki Dolhai Istvánnak, a
Kultúrkúria igazgatójának, aki a helyszínt biz-
tosította a megemlékezéshez.

A gálakoncert után a résztvevôk ellátogat-
tak a remetekertvárosi Szentlélek-plébániá-
hoz, ahol Varga János plébános emlékezett
Lengyelország megszállására.

A nap végén a Margit körút 58. alatti ház-
nál Baló Zoltán ezredes emléktábláját koszo-
rúzták meg a résztvevôk (képünkön). Baló ez-
redes a Magyar Honvédelmi Minisztérium-
ban a lengyel ügyek megbízottja volt 1939-
tôl, az ezredes idôsebb Antall Józseffel együtt
nagyon sokat tett a lengyel menekültekért.
Varsóban egyébként utcát is neveztek el Baló
Zoltánról.

Ld
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n A lezárt Margit híd alatt a Budai alsó rakpartot
is zárva tartják még. A lezárást a híd északi oldalán ki-
épített új kétirányú rámpán, illetve a régi, déli oldali
rámpán lehet elkerülni. A hídhoz a Margit körút felôl a
Tölgyfa utcán át érkezôket a Török utca—Üstökös
utca útvonalra terelik el, melyet kétirányúsítottak. A
Margitszigetre Budáról a 134-es busszal utazhatnak,
amelyik a békásmegyeri Újmegyeri térrôl közlekedik a
Centenáriumi emlékmûig és át lehet rá szállni mind a
HÉV-rôl a Szentlélek térnél, mind a 86-os buszról a
Raktár utcánál.
n A Törökvész út—Alsó Törökvész út találkozásá-
nál lévô kanyarban sávelhúzásra és sebessségkorláto-
zásra kell számítani. Az Eszter utcát és a Vérhalom
utcát lezárták. Kerülni felfelé a Szemlôhegy utca—Vér-
halom tér—Pentelei Molnár utca felé, lefelé a Bimbó
úton át lehet.
n A Frankel Leó úton a Zsigmond tér elôtti szaka-
szon a kifelé haladók a villamossínekre kényszerülnek,
a Frankel Leó út másik végénél is dolgoznak még a
Margit körút és a Bem József tér közötti szakaszon, va-
lamint a Tölgyfa utcában a híd felé a jobb oldali sáv-
ban a budai fôgyûjtôcsatorna utómunkáihoz kapcsoló-
dóan. Majd folytatják a munkákat a Lánchíd utcában
az Öntôház utcánál és a Vám utcában az Iskola utca
fölötti szakaszon.
n A Pasaréti út külsô szakaszán a kifelé vezetô
irányban több helyen is korlátokat kell kerülgetni, a
tûzcsapok környékét aszfaltozzák. Rosta Marian

A Fôvinform jelenti

Komposztáló kerület program
Az idei évben újabb ötszáz családi ház, lakóközösség és intézmény kapott az önkormány-
zattól a helyi komposztáláshoz szükséges eszközöket és kiadványokat, a szokásos isme-
retterjesztô elôadás keretében. Idén ôsszel új szolgáltatást is igénybe vehetnek a prog-
ram régi és új résztvevôi: néhány hónapig az önkormányzat rendelkezésére álló közcélú
munkást hívhatják segítségül azok, akiknek gondot jelent a házi készítésû komposzt meg-
forgatása vagy átrostálása. Ôk az alábbi telefonszámon jelezhetik igényüket: (06 70)
299-1742.

A programra továbbra is folyamatosan lehet jelentkezni a SZIKE egyesület honlapján
(www.szike.eu), a Jelentkezés, majd a Jelentkezés programokra feliratra kattintva, a hely-
színek közül kiválasztva a II. kerületet. Információs vonal, hétköznap 9–15 óra között: (06
30) 544-8778.

Félpályás lezárás
a Zöldlomb utcában

Már a héten megkezdôdött a Zöldlomb utca
felújítása. A fôvárosi önkormányzat által meg-
bízott kivitelezô cég, a Colas Építôipari Zrt.
október 21-re ígéri a munkák befejezését. Je-
lentôs forgalomkorlátozásra kell számítani,
és a felújítás ideje alatt az utca teljes szaka-
szán mindkét oldalon tilos lesz a parkolás.

A Zöldlomb utca útburkolatának lemarását
követôen két réteg aszfalt kerül a pályára. A
szegélyeket teljes hosszon elôre gyártott be-
tonszegélyre cserélik. Járdaátépítés nem lesz
mindenütt, leginkább a buszmegállókban
újulnak meg a járdák.

Az útszakaszon kétszer egy sávon haladhat
a forgalom. Az utcát a rekonstrukció ideje
alatt tehát nem zárják le, elôször a város felé
tartó két sávon dolgoznak, ekkor két irány-
ban a másik oldalon lehet közlekedni. Majd
fordítva, a Pasarét irányába tartó sávokra
nem lehet ráhajtani, így a másik oldalon le-
het oda-vissza közlekedni. A Zöldlomb utcán
a Csatárka út és Zöldmáli lejtô között pedig ti-
los lesz a parkolás mindkét oldalon. A korlá-
tozásokról a fôvárosi önkormányzat megbízá-
sából a kivitelezô cég az ott parkoló autók
szélvédôjére és a környék lakóinak postaládá-
jába elhelyezett szórólapokon ad bôvebb tájé-
koztatást.

A felújítás során, gyakorlatilag egész októ-
berben, jelentôs forgalomkorlátozásra, és eb-
bôl adódó torlódásokra, nehezebb elôre ju-
tásra kell számítani. th

Nagy várostakarítás
Október 10-én szombaton ismét megrendezik a Nagy Várostakarítást, amelyen minden-
ki tehet szûkebb környezetéért, és bizonyíthatja: mindannyiunk közös érdeke, hogy egy
tisztább, rendezettebb fôvárosban élhessünk.

Idén ôsszel Budapesten 18 önkormányzat vállalta, hogy részt vesz az eseményen, köz-
tük kerületünké is. A nagy várostakarításban október 10-én részt vesznek a képviselô-tes-
tület tagjai is.

A II. kerületben a Marczibányi téren, a Pasaréti téren, a Törökvész Úti Általános Iskolá-
nál, az Üstökös utcai játszótérnél és a Szabadság utca—Községház utca sarkán lévô ját-
szótérnél biztosítanak szemeteszsákokat és kesztyûket a jelentkezôknek délelôtt 10 órá-
tól. A tele zsákokat szintén ezeken a helyszíneken lehet leadni, onnan szállítják el ôket16
óra után. Az összegyûjtött hulladék mennyisége alapján dôl el, hogy melyik kerületben
voltak a legszorgalmasabbak és legügyesebbek a környezetükért tenni akaró polgárok.

A szervezô Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. iskolák, óvodák, helyi lakosok jelentkezé-
sét várja. Újra indul a kerületek közötti verseny is, ahol a gyôztes városrész magával vihe-
ti a tavasszal útjára indított városkupát.

Az alkalomból nyílt napot tartanak a Millenáris Parkban (1024 Kis Rókus utca 16–20.),
ahol színes programokkal, vetélkedôkkel várják az érdeklôdôket. A környezetvédelem
mellett elkötelezett hírességek részvételével a nap vé-
gén közös bográcsozás lesz. A fôszakács a Nôk Lapjá-
ból ismert Bereznay Tamás lesz.

További részletek a www.masodikkerulet.hu és a
www.fkf.hu oldalakon.

Illegális szemétlerakóból erdei pihenôhely
A II. kerületi önkormányzat és a Szent Koro-
na Cserkészcsapat a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium KÖVICE-839/11/2008 szá-

mú pályázatán nyert támogatással megtisztí-
totta az illegálisan lerakott hulladékoktól, és
közösségi térré alakította a Honvéd utcából
nyíló, nemrég felhagyott kôbányához vezetô
utat és környezetét. A területen évekig újra
és újra hatalmas mennyiségû illegális szemét
„keletkezett”, hiába távolította el, számolta
fel azt rendszeresen — nem kis költséggel —
az önkormányzat. A minisztériumtól arra
nyert támogatást a kerület, hogy ne csupán
megtisztítsák az illegális szemétlerakó he-
lyet, hanem új funkciót is találjanak a terület-
nek a cserkészek aktív közremûködésével. A
Vörös-kôvár és a szélzsák lábánál, a vitorlázó
repülôtér oldalában fekvô ligetes területet az
önkormányzat és a cserkészek megtisztítot-
ták, több tucat ªatal fát ültettek, és pihenôpa-
dokat telepítettek egy olyan új közösségi te-
ret hozva létre, amely ideális célpontja lehet
iskolai, óvodai, családi kirándulásoknak,
számháborúknak, szalonnasütéseknek, sza-
badtéri közösségi eseményeknek. Ôrizzük
meg együtt a terület rendezettségét és tiszta-
ságát!

szzm
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Jött, látott és felvilágosított
A kerületben járt a norvég trónörökös

A II. kerületbe látogatott szeptember
23-án Haakon Magnus norvég
koronaherceg és Mette-Marit hercegné.
A trónörökös és felesége egy norvég
program keretében támogatott
szexuális és mentálhigiéniás
felvilágosító kampányt népszerûsített a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban.

A norvég állam, noha nem tagja az EU-nak,
az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Fi-
nanszírozási Mechanizmusok nevû támogatá-
si konstrukción keresztül számos területen
nyújt segítséget európai — fôként az újonnan
csatlakozott — országoknak például a környe-
zetvédelem, az oktatás vagy az egészségügy te-
rületén. A sikeresen zárult magyar projektek
megtekintésére érkezett koronaherceg és fe-
lesége a Móricz gimnáziumba is ellátogatott.

— Az intézményünk 2003-óta vesz részt si-
keresen a 12–16 éves korosztályt célzó, orszá-
gos szexuális és mentálhigiénés felvilágosí-
tó, A-HA! elnevezésû programban — tájékoz-
tatta lapunkat Tihanyi Katalin, a Móricz gim-
názium igazgatója, a látogatás házigazdája.

Az eseményen a II. kerületi önkormányza-
tot Nagyné Opre Tünde egészségügyi referens

képviselte, aki szerint a korosztály felvilágo-
sítása rendkívül fontos feladat.

Az iskolában az eddigi tapasztalatok sze-
rint jó eredménnyel zajlik a kampány, és szo-
ros munkakapcsolatot ápolnak a programot
vezetô szakértôi csoporttal, így a királyi pár a
II. kerületi gimnáziumot választotta látogatá-
sa színhelyéül. Haakon Magnus és Mette-Ma-
rit beszélgetett a programhoz csatlakozó diá-
kokkal, majd sajtótájékoztatón szóltak a kam-
pány tárgyának fontosságáról.

— Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy ered-
ményes a program, amely a ªatalok érdekét
szolgálja — mondta a gimnázium aulájában a
koronaherceg. — Fontosnak tartottuk, hogy

olyan programot támogassunk, amelynek cél-
csoportjai a gyerekek és a ªatalok, mert segít-
hetjük ôket a felnôtté válásban. A diákok,
akikkel találkoztunk, kedvesek és nagyon ér-
telmesek voltak. Bízom benne, hogy kitûzött
céljukat elérik az életben.

Az ide járó ªatalok tekintetén látszik, hogy
sokan állnak fényes jövô elôtt, amelynek el-
éréséhez sok erôt és sikert kívánok.

A koronahercegné megjegyezte: több isko-
lában is jártak már világszerte, de a mostani
találkozáson kiderült, hogy a kerületi gimná-
ziumban zajló program az eddigi legátfogóbb
és az általa megismertek közül a leghatéko-
nyabb felvilágosító kampány. Sz. G.

KIRÁLY MÁTÉ: A királyi pár-
ral a prevencióról és a felvi-
lágosító kampány számára
készített ªlmrôl beszélget-
tünk, és Szônyi György
programvezetô tartott rö-
vid elôadást. Megállapítot-
tuk, hogy a rajzªlm vicces,
baráti hangulata sokkal
jobban segíti az olykor ké-

nyes témákat is érintô szexuális felvilágosító
munkát. A koronaherceg felesége arról is ér-
deklôdött, hogy diákként hogyan érint min-
ket a program, és milyen újdonsággal szol-
gált.

TÓTH BORBÁLA: Na-
gyon kedves és szimpati-
kus volt a királyi pár, ba-
rátságosak, stílusuk
ªatalos, és modern mó-
don kezelték a téma-
kört. Tizedik évfolyamos-
ként a mi csoportunk ta-
vasszal kapcsolódott a
programba, voltunk ha-

jókiránduláson, ahol vetélkedôt tartottak a
korábban kapott ismeretterjesztô anyagok
alapján. A mi osztályunkból volt a legtöbb
nyertes, ezért mi találkozhattunk a norvég
trónörökössel.

FARKAS BARNABÁSNÉ
igazgatóhelyettes: Az
A-HA! magyar program-
hoz a szakmai hátteret
szülészek és nôgyógyá-
szok biztosítják. Aki jó
kapcsolatban van a szü-
leivel, meg tudja beszél-
ni a szexuális felvilágosí-
tás kérdéskörét, de saj-

nos, sok gyereknek nincs lehetôsége erre,
mert otthon nem beszélnek a témáról, vagy
átsiklanak felette. Hamarosan indul egy pre-
venciós program is, amely a szülôket is be-
vonja.

Felvételi elôkészítô és „Nyitott kapuk” a Kodályban
A Kodály Zoltán ének-zenei iskola idén is várja 9. nyelvi elôkészítô
osztályába az angol vagy német nyelvtudásra vágyó, az énekelni, ze-
nélni szeretô, vagy informatika iránt érdeklôdôk jelentkezését. Szá-
mukra elôkészítô foglalkozásokat tartanak keddenként 16–17.30-ig.
Az elsô foglalkozás október 6-án lesz. Az utolsó foglalkozás január
19-én lesz, amelyen a felvételi elôtt mindkét tárgy tudnivalóit össze-
foglalják. Elôzetes jelentkezés nem szükséges, részt lehet venni csak
az egyik, illetve mindkét tárgy foglalkozásain.

Ének-zene elôkészítô foglalkozásokon január 26., február 2-án,
9-én, 16-án lehet részt venni.

Nyitott kapuk a gimnáziumban: november 17-én, 18-án és 2010.
január 28-án, 8 órától lesznek. Beiskolázással kapcsolatos tájékozta-
tást a nyílt napon tartunk. Érdeklôdni lehet a 212-5680-as telefon-
számon 8–16 óráig, valamint a kodaly@kodaly-bp.sulinet.hu e-mail cí-
men.

Együtt énekelni jó — a Kodályban!
A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneis-
kola programja a leendô elsôsöknek és szüleiknek:

Zeneovi: október 1-jétôl minden héten csütörtökön 16.30–17-ig.
Nyílt órák a leendô tanítókkal: november 24., 2010. január 26.,

február 17., március 9., 1–2. óra.
Játszóház, kézmûveskedés: november 14., 2010. január 30., már-

cius 6., 10–11.30-ig.
Budapesti Óvodás Zenei Fesztivál: 2010. február 20., 10–13-ig.
Nyitott zenei rendezvényeink is látogathatóak. Óvodás hangver-

senyek iskolánkban: november 12., december 3., 2010. január 21.,
március 4., április 1., 10–10.30-ig. Karácsonyi hangversenyek: de-
cember 14-én a Tövis utcai templomban, december 16-án a Szent Ist-
ván Bazilikában. Kodály-nap: december 15., 8.15–14-ig.

Bôvebben: www.kodaly-bp.sulinet.hu. Érdeklôdni a 212-5680-as
telefonszámon, vagy a kodaly@kodaly-bp.sulinet.hu címen lehet.



12. OLDAL ÓVODA—ISKOLA BUDAI POLGÁR

Bemutatkoznak a kerületi óvodák: a Kolozsvár Utcai Óvoda

A legnagyobb szerep a játéké
A kerületi óvodákat bemutató
sorozatunk második állomásaként
Máriaremetére látogattunk, a város
zajától messze esô Kolozsvár utcába. A
csend és a jó levegô ideális
körülményeket jelentenek az ottani
óvoda számára. Bár ottjártunkkor a
szakadó esô miatt a gyerekek a
csoportszobákban játszottak,
vethettünk egy pillantást a gyönyörû
kertre, valamint a szobákhoz tartozó
tágas teraszokra, amelyek szintén
kellemes játszóhelyet biztosítanak jó
idô esetén. Megható látvány, ahogy a
vegyes korösszetételû csoportban a
nagyok szárnyuk alá veszik a még csak
pár hete odajáró, idônként sírdogáló
újoncokat.

— Annyira édesek ezek a hat, hét éves nagy
ªúk, ahogy szinte apukaként terelgetik a ki-
csiket — mutatja mosolyogva házigazdánk, az
egyesített Kolozsvár Utcai Óvoda vezetôje,
Bartusné Tóth Györgyi, ahogy végigkalauzol
minket az 1995-ben elkészült modern épüle-
ten. — Jelenleg négy helyszínen több mint há-
romszáz gyermek tartozik az óvodánkhoz. Eb-
ben az épületben négy csoport, két vegyes és
két homogén kapott helyet. A Hûvösvölgyi út
209. szám alatti villaépület 1950 óta óvoda.
Ott most két vegyes csoportunk van, és szep-
tember óta az udvaron áll a három csoportot
befogadó mobilovi. A Máriaremetei út 185.
szám alatti épületünkben szintén három cso-
portot tudunk fogadni. Összesen 325 férô-
hellyel rendelkezünk.

Van különbség a tagóvodák között?
Nevelési programban nincs. Mindenhol

dolgozik fejlesztôpedagógus, akik közül van
olyan munkatársunk, aki minden területen
tud foglalkozni a gyerekekkel, és van olyan,
aki csak a mozgásfejlesztést végzi, ebben az
esetben azonban besegítenek a Pedagógiai
Szakszolgálat szakemberei. Minden tagintéz-
ményünkbôl legalább két óvónô végezte el
azt a tanfolyamot (TSMT — Tervezett Szenzo-
motoros Mozgástréning), amely speciálisan
az óvodás korú gyermekek mozgásfejleszté-
sét oktatja. Ez egy csodálatos módszer, rend-
kívül hatékony, és nagyon szép eredménye-
ket lehet elérni a segítségével. Középsô cso-
portban logopédus, fejlesztôpedagógus és
pszichológus is szûri a gyerekeket.

Milyenek a mai óvodások?
A legnagyobb gond a beszédfejlôdésben

mutatkozik. A gyerekek nagy része szorul lo-
gopédiai fejlesztésre. Ennek az lehet az oka,
hogy a mai gyerekekkel sokkal kevesebbet be-
szélgetnek szüleik, így ôk maguk is keveseb-
bet beszélnek. Mindig felhívjuk a szülôk
ªgyelmét arra, hogy ne engedjék sokat tévéz-
ni a gyerekeket, ne ott hallgassák, nézzék a
mesét.

Minden óvoda programjában van egy ki-
emelt terület. Önök mit tartanak különö-
sen fontosnak?

A környezeti nevelést. Nálunk dolgozik a
kerületi óvodák környezeti munkaközösségé-
nek vezetôje is. Az a célunk, hogy kialakítsuk
a gyerekekben a környezet szépségei iránti
érzelmi kötôdést, hogy rácsodálkozzanak a
természet szépségeire, gyönyörködjenek ben-
nük, és óvják azokat. Minden tevékenységet
e köré csoportosítunk. Mostani témánk az
ôsz, tehát a rajzolás, kézmûveskedés, a felol-
vasott vers és mese témája is most az ôsz.
1997 óta van egy alapítványunk, a „Levelibé-
ka” Gyermekek Játékos Környezetismereti és
Egészségvédelmi Alapítványa, amely a szülôi
egy százalékokból tartja fent magát, és ami-
bôl rengeteg kirándulást szervezünk. Vol-
tunk már együtt az Állatkertben, a Vadaspark-
ban, a Skanzenban, a Planetáriumban, a Tro-
pikáriumban. Rendszeresen megyünk egész-
napos kirándulásra. Ilyenkor a konyháról ka-
punk hideg élelmet, és felkerekedik az egész
óvoda. A gyerekek különösen szeretnek Pilis-
csévre járni, ahol egy csodálatos kézmûves
park várja ôket. Az agyagból készült mûveket

ott kiégetik, és pár nap múlva elküldik ne-
künk. A tagóvodák is állandóan kirándulnak.
Legkedveltebb úti céljaik a vitorlázó repülô-
tér, a remetei szurdok, vagy Solymáron a Ró-
zsika-forrás. Intézményünk tagja a „Környe-
zetünkért Óvodai Egyesületnek”, a „Zöld Óvo-
da”, valamint a „Madárbarát Kert” hálózat-
nak. Óvodánk 2002 óta harmadszor nyerte el
az OKAIM-védjegyet, és jogosulttá váltunk a
Minôségi Nevelési-Oktatási cím viselésére.

Mi a jó óvoda ismérve?
Ha belépünk és érezzük az óvoda barátsá-

gos és derûs légkörét, már biztos, hogy jó he-
lyen járunk. A legfontosabb szerintem az itt
dolgozók hozzáállása, az óvónôk személye. A
szülôk óvodaválasztásánál a nevelési prog-
ramnak is van szerepe. Az azonban, hogy a
gyermek hogy érzi magát napközben, már az
óvodai dolgozóktól, elsô sorban az óvó néni-
tôl függ. Olyan nyugodt, családias, szeretet-
teljes és biztonságot nyújtó légkört igyek-
szünk kialakítani, ahol a játéké a legnagyobb
szerep, hiszen azon keresztül jut olyan élmé-
nyekhez és ismeretekhez a kis óvodás, ame-
lyek biztosítják érzelmi és értelmi fejlôdését.

Péter Zsuzsa

Szépkiejtési és rajzverseny
A Bimbó Egyesület Móra Ferenc Szépkiejtési versenyt hirdet középiskolásoknak. A ver-
senyen Tömörkény Istvántól egy szabadon választott szöveget és egy helyszínen kapott
szöveget kell felolvasni a magyar nyelv kiejtési, hangsúlyozási, értelmezési szabályainak
megfelelôen. A versenyt november 9. és december 4. között rendezik meg. A jelentkezé-
seket október 16-ig várják levélben a 1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 49. posta-, illet-
ve a bimboegyesulet@freemail.hu e-mail-címen.

*
Az egyesület rajzpályázatot hirdet Magyar táj címmel alsó és felsô tagozatos általános is-
kolásoknak. A mûvek szabad technikával készülhetnek, lehet grafika, vízfestmény, tempe-
ra, olajfestmény, A3 vagy A2 méretben. Az alkotásokat a pályázók október 31-ig adhat-
ják le jeligével és osztálymegjelöléssel, név feltüntetése nélkül a 1026 Gárdonyi Géza út
49.-ben. (A pályamûvek mellé lezárt borítékban — amelyre a jeligét ráírják — adják meg
nevüket, címüket.) További információ: (06 20) 364-3975.



2009/20 — október 2. ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 13. OLDAL

Bursa Hungarica
„A” TÍPUS: A kerületi önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztériummal

együttmûködve kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és

a 2010/2011. tanév elsô félévére.

A pályázaton való részvétel feltételei: A pályázatra azok az önkormányzat terüle-

tén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hall-

gatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidôn belül, teljes idejû (nappali

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapképzésben, mesterfo-

kozatot és szakképzettséget eredményezô mesterképzésben, egységes, osztatlan kép-

zésben vagy felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A család egy fôre jutó

nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélsze-

resét (42 750 Ft-ot). Elônyt élvez az a pályázó, aki országos tanulmányi, mûvészeti

vagy sportversenyen bekerült az elsô hat helyezett közé; eltartója/szülôje munkanélküli

vagy öregségi nyugdíjban részesül; betegségben szenved, rokkant, vagy családjában fo-

lyamatos ellátást igénylô beteg vagy rokkant van, melyet szakorvos igazol; gyermeket

nevel; nem a fôváros területén mûködô intézményben tanul.

Figyelem! Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsôoktatásban részt vevô hallga-

tók juttatásairól és az általuk fizetendô egyes térítésekrôl az 1. § (2) bekezdése értelmé-

ben nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsôokta-

tási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevô hallgatói. A középis-

kolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben részt vevô tanulók nem jogo-

sultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Doktori (PhD) képzésben résztvevôk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételei-

nek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hun-

garica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét meg-

kezdô hallgatók is, valamint azok is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsôoktatási in-

tézményben a pályázás idôpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,

hogy a 2009/2010-es tanév második félévére már beiratkozzon a felsôoktatási intéz-

ménybe.

Az ösztöndíj idôtartama10 hónap, azaz két egymást követô tanulmányi félév (2009/

2010. tanév második, illetve a 2010/2011. tanév elsô féléve). Az ösztöndíj folyósításá-

nak kezdete: 2010. március. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályá-

zó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati

kiírásnak. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. Az ösztöndíj

csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hall-

gatója a felsôoktatási intézménynek.

„B” TÍPUS: A kerületi önkormányzat az Oktatási Minisztériummal együttmûködve

kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztöndíjpályá-

zatot felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázaton való részvétel feltételei: Azok az önkormányzat területén állandó lakó-

hellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2009/

2010. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolások; vagy felsôfokú diplo-

mával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet-

tek; és a 2010/2011. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében teljes

idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapkép-

zésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsôfokú szakképzésben kívánnak részt

venni.

A család egy fôre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyug-

díjminimum másfélszeresét (42 750 Ft-ot). Elônyt élvez az a pályázó, aki országos tanul-

mányi, mûvészeti vagy sportversenyen bekerült az elsô hat helyezett közé; eltartója/szü-

lôje munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül; betegségben szenved, rokkant,

vagy családjában folyamatos ellátást igénylô beteg vagy rokkant van, melyet szakorvos

igazol; gyermeket nevel; nem a fôváros területén mûködô intézményben tanul.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben elôször nyer-

nek felvételt felsôoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben tény-

legesen megkezdik.

Figyelem! Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsôoktatásban részt vevô hallga-

tók juttatásairól és az általuk fizetendô egyes térítésekrôl 1. § (2) bekezdése értelmé-

ben nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsôokta-

tási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevô hallgatói. A középis-

kolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben részt vevô tanulók nem jogo-

sultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idôtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követô tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév elsô féléve, keresztféléves kép-

zés esetén a 2010/2011. tanév második féléve. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a

támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév elsô félévében, illetve ke-

resztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályá-

zati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg

a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pá-

lyázó beiratkozott hallgatója a felsôoktatási intézménynek. Azokban a hónapok-

ban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása —

a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül — teljes egészében szünetel.

MINDKÉT PÁLYÁZATRA ÉRVÉNYES
A pályázati ûrlapot a II. kerületi Mûvelôdési Irodán

(1027 Bem tér 1., tel.: 346-5770, 346-5780), az Ügy-

félszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.) és

pesthidegkúti kirendeltségén (1028 Máriaremetei út

37.) lehet átvenni, illetve letölthetô az önkormányzat

honlapjáról: www.masodikkerulet.hu

A pályázati ûrlapot a pályázó által aláírva, egy pél-

dányban kell benyújtani, illetve postai úton beküldeni:

II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mûve-

lôdési Iroda, 1027 Bem tér 1.

Személyes benyújtás határideje: 2009. október

30., 12 óra. Postai beérkezés határideje: 2009. ok-

tóber 30. A pályázatok benyújtását követôen hiány-

pótlásra nincs lehetôség!

A pályázat kötelezô mellékletei:

1. A felsôoktatási intézmény által kitöltött eredeti

jogviszony-igazolás. (B típusú pályázat esetében a

hallgatói jogviszony-igazolást csak a következô évben

kell benyújtani.) Amennyiben a pályázó egy idôben

több felsôoktatási intézménnyel is hallgatói jogvi-

szonyban áll, pályázatában csak azt a felsôoktatási in-

tézményt kell megneveznie, amellyel elsôként létesí-

tett hallgatói jogviszonyt. A felsôoktatási intézmények

szerzôdése alapján folyó, közösen meghirdetett —

egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, il-

letve hittanár — két szakos képzés esetében a hallga-

tó az állami felsôoktatási intézményt köteles megne-

vezni.

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban

élôk egy fôre jutó havi nettó jövedelmérôl (munkálta-

tói igazolás háromhavi átlagkeresetrôl, vállalkozóknak

elôzô évi adóigazolás, Munkaügyi Központ által ki-

adott munkanélküli igazolás, illetve egyéb dokumentu-

mok csatolása: nyugdíj, családi pótlék, szociális támo-

gatás, lakhatási támogatás, tartásdíj, árvaellátás stb.).

3. A szociális rászorultság igazolása (rászorultsá-

got igazoló okirat másolata).

4. A pályázó által eltartott gyerekekrôl szóló iga-

zolás (születési anyakönyvi kivonat másolata).

Az önkormányzat 2009. november 23-ig saját ma-

ga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A határidôn

túl benyújtott vagy formailag nem megfelelô pályáza-

tokat a bírálatból kizárják; az ösztöndíj elbírálása ki-

zárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó ta-

nulmányi eredményétôl függetlenül történik. A pá-

lyázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel

nem élhet. Az önkormányzat döntésérôl és annak in-

dokáról 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályá-

zókat.

Az ösztöndíjban részesülô hallgató köteles az ösz-

töndíj folyósításának idôszaka alatt minden, az ösztön-

díj folyósítását érintô változásról haladéktalanul (de

legkésôbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósí-

tó felsôoktatási intézményt és az OKM Támogatáske-

zelôt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezett-

séget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíte-

ni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasz-

tása; tanulmányok helyének megváltozása (az új felsô-

oktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszíro-

zási forma megadásával); tanulmányi státusz (munka-

rend, képzési forma) változása; személyes adatainak

(születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó la-

kásának és tartózkodási helyének címe) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatla-

nul felvett ösztöndíjat a folyósító felsôoktatási intéz-

mény részére visszafizetni.

A felsôoktatási hallgatók számára megítélt támoga-

tást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndí-

jas elköltözik az önkormányzat illetékességi területé-

rôl. Az önkormányzat ebben az esetben határozatban

rendelkezik a támogatás visszavonásáról.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfi-

zetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóala-

pot növelô jövedelemnek számít. A pályázó pályázata

benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre

bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja ér-

dekében szükséges mértékben történô kezeléséhez és

az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támoga-

tási jogosultság ellenôrzése céljából történô továbbítá-

sához.
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BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

BUDAI TÁNCKLUB
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992

MILLENÁRIS
1024 Fény u. 20–22., tel.: 438-5312

KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ
1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-5464

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
1028 Templom u. 2–10., tel.: 392-0860

MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
1022 Marczibányi tér 5/a, tel.: 212-2820

VÍZIVÁROSI GALÉRIA
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológia-
történeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lép-
csôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, ere-
deti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadály-
mentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-
4370)
n M GALÉRIA a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. OKTÓBER 9-ig: Szabó Magda-
portrékiállítás. OKTÓBER 11–21.: Huszár Boglárka — Festmények. Megnyitó: OKTÓBER 11., 17 órakor.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: OKTÓBER 22-ig: Festmények. A Magyar Festôk Társaságának kiállítása. (1027 Ka-
pás u. 55.)
n GALÉRIA LÉNIA: Száz év — száz név. Válogatás a Galéria Lénia gyûjteményébôl. A kiállítást megnyitja Zsá-
kovics Ferenc mûvészettörténész OKTÓBER 17-én 11 órakor. Látogatható december 31-ig, csütörtökön és
pénteken 16–18 óráig, illetve elôzetes bejelentkezésre: (06 20) 911-8121, (06 20) 916-5605, www.galeriale-
nia.hu, 1021 Széher út 74.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 4., 11.00: Varga István (gordonka) és Csalog Gábor (zongora)
hangversenye. OKTÓBER 8., 18.00: Szabó Marcell Liszt-zongoraestje. Átiratok és eredeti zongoramûvek.
OKTÓBER 9., 18.00: Sugár Rezsô emlékhangverseny születésének 90. évfordulója tiszteletére. Közremûkö-
dik: Bokor Jutta (ének), Szecsôdi Ferenc (hegedû), Körmendi Klára (zongora), az Akadémia Vonósnégyes, vala-
mint a Lakatos Fúvósötös. OKTÓBER 16., 18.00: Bartók zongoramûveinek japán nagykövete. Takashi Yama-
zaki zongoraestje. Gyermekeknek — magyar és szlovák népdalfeldolgozások négy füzetben. OKTÓBER 22.,
18.00: Bartók Zeneakadémiája. Körmendy Krisztina (hegedû), Kádi Erika (gordonka) és Marosfalvi Tünde
(zongora) trió hangversenye. Mendelssohn: d-moll trió, Martucci: C-dúr kvintett.

MOZGÁS BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal
kortól függetlenül mindenkinek. Részletes információ a bérletekrôl, órarendrôl és az aktuális akciókról:
www.budai-callanetics.hu, telefon: 201-1620, (06 70) 286-3837, (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt. 48., I.
em.)
n FELDENKRAIS-MÓDSZER: Tanfolyamok Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésével. Órák: csü-
törtökön 19–20. Cím: Napraforgóház, 1025 Küküllô u. 1. Érdeklôdés: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chel-
lo.hu www.feldenkrais-budapest.hu
n SIVANANDA JÓGA: Gondolat hatalma tanfolyam. A gondolatok hatással vannak életünkre, körülménye-
inkre, sorsunkra, emberi kapcsolatainkra. Amit kibocsátunk magunkból, az visszaérkezik hozzánk. A tanfo-
lyam a gondolatok természetének, mûködésének, irányításának mélyebb, alaposabb megismerését szolgálja.
OKTÓBER 6-tól minden kedden 19.00–21.00-ig, 8x2 óra. Kapucsengô: JÓGA II. Szanszkrit nyelvtanfolyam,
amit OKTÓBER 7-én 19 óra indítunk, és 2010 júniusáig szerdánként 19–21 óráig tartunk. Kapucsengô: JÓGA
II., Vishnu terem. Elôadó: Körtvélyesi Tibor, a Buddhista Fôiskola tanára. Tematika: A kurzus során a hallgatók
megismerkednek a szanszkrit nyelv jellegzetességeivel, hangzásával, a nyelv alapszerkezetével. Megtanulják a
szanszkrit szavak helyes kiejtését, helyes írásmódját, korábbi nyelvtani ismereteiket felfrissítve megismerked-
nek a nyelvtanuláshoz szükséges alapvetô nyelvtani kategóriákkal. Példamondatok és versek olvasása és elem-
zése segítségével megkezdik elsajátítani a ragozásokat, egyszerû mondatok értését és fordítását, valamint a
szókincs felépítését. A tanulás folyamatát énekelhetô versek és recitációk memorizálása könnyíti meg. A tanfo-

lyami adomány havonta fizetendô:12 ezer Ft/hó. Hat-
ha jóga alaptanfolyam indul azok számára, akik sze-
retnének lépésrôl-lépésre bevezetést nyerni a jóga tes-
ti-lelki tudományába. OKTÓBER 9-tôl minden pénte-
ken 19–21 óráig 8x2 óra. Kapucsengô: JÓGA II. In-
gyenes bemutató jógaóra OKTÓBER 14-én és min-
den hónap második szerdáján 17.00–18.30-ig azok
számára, akik szeretnék kötelezettség nélkül kipróbál-
ni a jógázást. Kapucsengô: JÓGA I. Jógahétvége Pi-
lisszentléleken OKTÓBER 17–18-án. Csendes erdei
környezet, aktív kikapcsolódás. Felfrissítô órák idô-
pontjai: kedd 10–12 óráig, szerda 19–21 óráig, csü-
törtök 10–12 óráig; könnyített: péntek 10–12 óráig,

TRÉFA. A Nyugat-év kapcsán Kosztolányi is elôkerült a naftalinból, habár ô még egyike a
szerencsésebb utóéletû klasszikusainknak: munkái — mindenekelôtt a novellái — egyelô-
re még nem kerültek fel a kirakat-funkciót betöltô, felsô polcokra, hanem a mindenna-
pos használatra bekészített könyvek között, esetleg az éjjeliszekrényre készítve várják a
sorukat. Filmeseink is kedvelik Kosztolányit és élnek is vele; az írásaiból készült filmek —
például Ranódy László Pacsirtája vagy Fábri Zoltán Édes Annája — a hazai filmtörténet
szebb lapjaira tartoznak, a kilencvenes évek közepe táján pedig maga az író is felbukkant
a vásznon Máté Gábor megformálásában az Esti Kornél csodálatos utazása címû, jó emlé-
kû moziban. A Kosztolányi-filmek nemesebb hagyományait folytatja Gárdos Péter is, aki
miután sikeresen megbirkózott Lázár Ervin novelláinak adaptálásával (Porcelánbaba),
ezúttal Kosztolányi 1912-es keltezésû Tréfa címû novellájából készített egészestés játékfil-
met. A történet egy paptanárok vezette, vidéki iskolában játszódik, egy védett, de
már repedezô falú világban, ahol a diáklelkek felett két homlokegyenest eltérô sze-
mélyiségû szerzetestanár igyekszik befolyást szerezni: a mûvészetekben csak a gyen-
geséget látó, a megszégyenítés erejével fegyelmezô Weigl atya és a szabadság esz-
méit hirdetô, hitével hadilábon álló Zoltán atya. A nevelési elvek ütközetének termé-
szetesen a gondjaikra bízott kamaszok lesznek az igazi vesztesei: hiába is próbálnak
szabadulni ebbôl a fojtott légkörû, egyre elkedvetlenedô világból, nem jutnak
messzebb a kisvárosi mozinál és a mozival szomszédos kuplerájnál. Mindeközben pe-
dig az éjszaka leple alatt ûzött, tiltott játékok sorában a kártya után a kés is elôkerül,
és ez minden már, csak nem tréfadolog. E. K.
Rendezte: Gárdos Péter, szereplôk: Váta Lóránd, Lengyel Tamás, Kovács Mihály, Kovács Zsolt, M.
Kecskés András, Kiss Márton, Timon Barnabás, Veréb Tamás.

MESTERKONCER-
TEK. Jól ismert és ked-
velt dallamok csendül-
nek fel október 9-én
19.30-tól a Kultúrkúria
színháztermében, a
Mesterkoncertek soro-
zat elsô elôadásán. Szil-

fai Márta, a különleges hangú operaénekes
elôadásában hallhatjuk az operairodalom leg-
szebb drámai szopránáriáit, mint a Tosca, Pa-
rasztbecsület vagy Verdi halhatatlan remek-
mûveibôl Aida, A végzet hatalma, a Trubadúr
hôsnôinek muzsikáját.

Vendégül hívta Csák József operaénekest,
akivel az említett operákból kettôsöket fog
énekelni. S hogy az este még felejthetetle-
nebb legyen, a bûvös hangú tenorista olasz
dalokkal is kedveskedik a közönségnek. A két
mûvészt zongorán az Operaház kiváló karmes-
tere, Szennai Kálmán kíséri.

Jegyek kaphatók az Interticket hálózatán és
a Kultúrkúriában 1400 Ft-os áron.
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péntek 18.30–20.30 óráig. Kapucsengô: JÓGA I. In-
formáció: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@siva-
nanda.hu, www.sivananda.hu (1026 Volkmann u.10.
Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti terem. Kapucsen-
gô: JÓGA II. — földszinti terem.)
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Babagimnasztika:
kedd 10.00–11.45 (2–3 év). Kreatív gyerektánc: hét-
fô 17.00–17.45 (3–4 év), 18.00–19.00 (7–9 év), szer-
da 17.15–18.45 (7–9 év), 16.15–17.15 (5–6 év). Játé-
kos focisuli: csütörtök 16.15–17.00 (3–4 év), 17.00–
18.00 (5–6 év). Gerincgimnasztika: kedd 8.30–9.30
és 18.30–19.30. Érdeklôdni lehet: Németh Erika, (06
30) 670-2383, nemetheri@freemail.hu (1026 Loránt-
ffy Zs. út 3.)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló
kondicionáló órák kedd-csütörtök 8–9 és 19–20 órá-
ig. Vezeti: Tury Veronika. Információ: 200-9356. Nôi
zenés kondicionáló torna, nyújtó és erôsítô gyakor-
latokkal. Fôleg ülômunkát végzôknek ajánljuk. Ked-
den és csütörtökön 17.45-tôl 18.45-ig. Információ:
Árvay Katalin, 384-0405 vagy (06 30) 521-4144. Mû-
vészi torna 5–8 éves lányoknak minden kedden és
csütörtökön 16.30–17.30-ig. Vezeti: Bánhidi Borbála
rsg szakedzô és Bánhidi László testnevelô tanár. A
foglalkozásokon sokoldalú testfejlesztô játékok, akro-
batikus jellegû alapelemek és gimnasztika is van. Je-
lentkezés a helyszínen vagy telefonon: 200-0191, (06
30) 413-3854.
n MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna. Berczik Sára módszerén alapuló ritmusérzék-
fejlesztô, tartásjavító gimnasztika zongorakísérettel. Kedden és csütörtökön 16–17 óráig 5–7 éveseknek, 17–
18 óráig 4–5 éveseknek. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-6286. Színpadi moz-
gás. Ritmikus gimnasztika és dzsesszbalett elemein alapuló mozgás 8–10 éveseknek. Minden kedden 18–19
óráig. Információ: Kilián Brigitta, (06 20) 450-5822. Társastánc kezdôknek. Bevezetés a latin és standard tán-
cok rejtelmeibe. Minden kedden 19–20 óráig. Információ: Kilián Brigitta, (06 20) 450-5822. Jóga szerdánként
8–9.45 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kun Ágnes, (06 20) 250-0431. Jóga szerdánként 19–21 óráig. Tan-
folyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 941-8773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken
9.50–10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés utáni baba-
mama torna pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597.
Táncos nôi torna. 40 perces koreografált bemelegítés után indul a tánc. Táncos elôképzettség nem szüksé-
ges. Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 922-5887.
n Teniszoktatás: Hatéves kortól felsô korhatár nélkül csoportos és egyéni rendszerben kezdô és haladó szin-
ten a Külkerparkban. Információ Ördög Andrástól, (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, (06 70) 538-4509.

GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: OKTÓBER 10., 10.00: Szüreti mulatság. 10.00–11.00: Lépegetô
— Élôzenés tündértáncház. 10.00–16.00: Baba Bú-Jó — Játszóház kicsiknek. 10.00–16.00: Apró csodák ki-
csiny kertje — Szüret. 10.00–16.00: Mesés társasjátékok. 11.00–12.00: Vaskakas Bábszínház: Micimackó.
13.00–14.00: Mesekör. Sicc Meseországban — diafilmvetítés. 16.00–17.00: Kolompos gyermektáncház.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 9., 15.00: Klub-
nap. „Egészségvédô sport a nyugdíjas években” — a 35 Plusz Sport Klub tájékoztatója és bemutatója
dr. Szelényi Anna sportoktató, sportrekreációs szakember vezetésével. 16 óra: A 15 éves jubileumát ünneplô
Profun kórus koncertje Énekes Katalin karnagy vezetésével. OKTÓBER 16., 15.00: Klubnap. „Könyvek illa-
ta” kapcsán az írás és a könyv kultúrtörténetérôl tart elôadást Szabó Judit. A kôben, viasztáblákban vagy épp
barlangok falán megôrzött emlékezet töredéke annak a tudásnak, amit több ezer év generációi hordoztak.
Az emberi gondolkodás és beszéd továbbadásának mûvészete a könyvek alkotása. A tudomány, a történelem
terjesztésének, a gondolatok és érzelmek közvetítésének világába tekinthetünk be a vetítéssel egybekötött
elôadás során. Szeretettel várjuk a közösségre, érdekes, értékes programokra, kirándulásra vágyó nyugdíjaso-
kat! Klubvezetô Kilián Mária, tel.: 212-2820.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 6.: Mindszentek hava, októberi jeles napok. OKTÓBER 13.: Au-
tóbuszos kirándulás Komáromba. OKTÓBER 20.: Beszélgetôs klubnap. Sok szeretettel várunk minden kerü-
letünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: Az ôszi idényre tervezett program iránt a tothbuda@chello.hu inter-
netcímen lehet érdeklôdni. (1024 Keleti Károly u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Szeptember második felében jól sikerült kirándulást tettünk Egerbe és Eger-
szalókra, ahol az élményfürdôt is felkerestük. Legközelebbi kirándulásunkat Lillafüredre és környékére ter-
vezzük. A harmadik és negyedik negyedévre esô névnapokat novemberben fogjuk megünnepelni. A klub min-
den páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit. Továbbra is szeretettel várunk minden környékbe-
li nyugdíjast. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Infor-
máció Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.

SUZUKI A LEVEGÔBEN. Szeptem-
ber 18-án nyílt meg a Csodák Palotá-
jának (Millenáris D épület) új kiállítá-
sa Haladóknak címmel. Az elneve-
zést szó szerint kell érteni, a mostani
interaktív kiállításon ugyanis a közle-
kedésé, a közlekedési eszközöké a fô-
szerep. Már a bejáratnál rögtön egy
csodába botlik a látogató. Ott áll az
egymilliomodik magyar Suzuki, ame-
lyet bárki, akár egy gyermek is köny-
nyedén meg tud emelni. A továbbiak-
ban azután megtudhatjuk, miért
emelkedik fel a hôlégballon, és miért
süllyed el a tengerjáró hajó. Napener-
gia segítségével repülôgépmodelle-
ket indíthatunk be, gurulhatunk
olyan járgánnyal, amelynek egyetlen
kereke sem kerek, megmérhetjük ref-
lexeinket, és Münchhausen báró min-
tájára saját magunkat is megemel-
hetjük. (Nyitva tartás: hét közben 9–
17 óráig, hétvégén 10–18 óráig.)
www.csodakpalotaja.hu

TÜKÖRBEN A VILÁG. Október 13. és no-
vember 10. között látogatható a Klebelsberg
Kultúrkúriában az emberi természetrôl és a
fenntartható fejlôdésrôl szóló kiállítás. A kiállí-
tás egy felfedezôút. A látogatók, miközben ki-
tekintenek a világra, saját magukat is megpil-
lanthatják a tükörben. Mik az alapvetô igénye-
im? Hogyan tudom ezeket kielégíteni anélkül,
hogy a bolygó túlélését és az emberi jogokat
veszélyeztetném?

A kiállítás célja a fenntartható fejlôdés ösvé-
nyének felkutatása: az emberiség jelen szük-
ségleteinek kielégítése, ugyanakkor a környe-
zet és a természeti erôforrások megôrzése a
jövô generációk számára. A látogatók számos
alternatívával találkoznak a tárlat során, me-
lyekbôl a kiállítás végére érve kedvükre választ-
hatnak, mire fognak odafigyelni a késôbbiek-
ben: hulladékcsökkentés, tudatos vásárlás,
környezetbarát közlekedés.

A Tükörben a Világ csapatot a Zöld Fiatalok
és a Cellux Csoport alapította; 2006 óta tarta-
nak a globalizáció témáját feldolgozó interak-
tív foglalkozásokat gyerekeknek és fiatalok-
nak. Üzenetük: az ember cselekvô lény, aki a
szûkebb-tágabb világ történéseinek nem
passzív elszenvedôje, hanem kreatív alakítója.

A kiállítás ingyenesen megtekinthetô min-
den nap 10–18 óra között. Iskolai csoportok-
nak tárlatvezetést biztosítunk. Idôpont-egyez-
tetés: Kôrösi Piroska, kkontakt@t-online.hu.
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n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Összejöveteleinket változatlanul minden hónap 1. és 3.
szerdáján tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Összejövetelek minden csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. (1027 Margit
krt. 48., I. em., 10. sz. kaputelefon)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB ÉS HIT ÉS HAZA POLGÁRI KÖR: Október 14., 16.00: Vetítettképes
elôadás a Házsongárdi temetôrôl. Vendégünk: Gergelyné Tôkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány igazgató-
ja. Az elôadáson más érdeklôdôket is szívesen látunk. OKTÓBER 28., 16.00: „Mûvészi fogások a terítéken”
(Táplálkozástörténet képekben). Dr. Fábián Mária klubtársunk vetítettképes elôadása. Összejöveteleinket
minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: OKTÓBER 10.: Pilis-hegység. Találkozó: 8 óra,
Batthyány tér, HÉV pénztár. OKTÓBER 11.: Zajnát-hegység. Találkozó: 8 óra, Nyugati pu., pénztár. OKTÓBER
17.: Séta a Budai-hegységben barlanglátogatással. Találkozó: 9.30 óra, Batthyány tér, 11-es busz végállo-
mása. OKTÓBER 18.: Budai-hegység. Találkozó: 8 óra, Árpád híd, Volán pu., pénztár. Információ: 316-3053,
(20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, süte-
mény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Baba-mama-klub minden szerdán 10–12 óráig. Klubvezetô: dr. Rochlitz
Zsuzsa orvos, családterapeuta.
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: OKTÓBER 6.: Két ország két gyöngyszeme, egy napban: Jeru-
zsálem és Varasd. Autóbuszos kirándulás. OKTÓBER 13.: Lednice II. és Nikolsburg csodás kastélyai. Autó-
buszos kirándulás. OKTÓBER 15.: Batyus klubdélután zenével. OKTÓBER 20.: Koloni-tó, Helvécia, Bugac.
Autóbusz, kisvasút. OKTÓBER 22.: Közgyûlés és vetítés. OKTÓBER 27.: Öskü, Sóly, Veszprém. Árpád-kori
templomok és a királynék városa. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalom-
mal. Fogadóórák, egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812 (rögzítô is),

n SZÍNHÁZ: OKTÓBER 10., 20.00: Wass Al-
bert-est. Gondozzátok hûséggel a mustár-
magvakat! Jótékonysági est a Nyugati Magyar
Örökség Múzeum javára. OKTÓBER 25., 19.00:
Marc Camoletti: Anna csak egy van. Vígjáték
két felvonásban. A Ruttkai Éva Színház elôadá-
sa. Szereplôk: Voith Ági, Tahi Tóth László, Csep-
regi Éva, Sztankay Orsolya, Csôre Gábor. Rendez-
te: Tahi Tóth László.
n ZENE: OKTÓBER 9., 19.30: Mesterkoncertek:
Szilfai Márta ária- és dalestje. Közremûködik
Csák József (tenor), zongorán közremûködik
Szennai Kálmán. OKTÓBER 11., 15.00: Az opera-
irodalom gyöngyszemei: Mozart: Don Giovan-
ni. Kuriózumnak tekinthetô teljes operafilm-fel-
vételeket láthat a közönség. OKTÓBER 15.,
19.00: Fiatal mûvészek fóruma. Somogyi Júlia
(fuvola) és Balog Péter (gitár, koboz, cavaquin-
ho) estje. OKTÓBER 17., 16.00: Várjatok még,
ôszi rózsák! — nótaest. OKTÓBER 17., 19.00:
Jazz Steps Brass New Orleans Jazz Klub.
n KIÁLLÍTÁS: OKTÓBER 9-ig: Jakab Mihály fes-
tômûvész kiállítása. OKTÓBER 11-ig: Hendi-
kep — Pintér Márta fotókiállítása. Válogatás a
szerzô 100 képbôl álló fotósorozatából, amelyet
a budapesti Mozgásjavító Általános Iskola és Di-
ákotthonban, az intézmény fennállásának 100.
évfordulójának alkalmából készített. OKTÓBER
21-ig: VII. Ötvösmûvészeti Biennálé. A kortárs
magyar ötvösmûvészet legnagyobb országos
tárlata. OKTÓBER 12–NOVEMBER 4.: Az 1956-
os forradalom képei. Kinczler Gyula hatvan
fényképe az 1956-os október-novemberi forra-
dalmi napokról.
n IRODALOM: OKTÓBER 11., 20.00: Asperges
me…: Pálos évszázadok a magyar történelem
tükrében. Eperjes Károly, Sudár Annamária és a
Misztrál együttes közös estje a pálosokról. Iro-
dalmi, mûvelôdéstörténeti zenés összeállítás.
n GYEREKEKNEK: OKTÓBER 8. és 22., 18.00:
Magyar táncház gyermekeknek. Kéthetente
csütörtökön magyar táncok, népi játékok, éne-
kek, mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu); ze-
nél Bese Botond és Nyíri László. OKTÓBER 15.,
9.30: Bon-bon matiné: Az ördöngôs széke-
lyek. Mesejáték. A Görömbô Kompánia elôadá-
sa. Mûsorvezetô: Lukácsházi Gyôzô. OKTÓBER
16., 14.30: Mazsola-bérlet: Ágacska — a Neve-
sincs Színház elôadása. Csukás István legnépsze-
rûbb mesejátéka kisiskolásoknak. OKTÓBER
18., 11.00: Családi matiné: Pán Péter. A Fogi
Színháza elôadása.
n TUDÁSTÁR: OKTÓBER 6., 18.30: Az angol
nemzeti mûvészet születése. Ludmann Mihály
mûvészettörténész diavetítéssel illusztrált nép-
szerû elôadássorozatában ezúttal a XVIII. szá-
zad mûvészetébe nyújt betekintést. OKTÓBER
12., 19.00: Borospince estek: A Nobel-díjra je-
lölt Herczeg Ferenc, az írófejedelem. Takaró
Mihály elôadása. Belépô: 1000 Ft, amely egy
szelet zsíroskenyeret és egy pohár biobort is tar-
talmaz.

PEGE ALADÁRRA EMLÉKEZNEK október 15-én 20 órától.
2009 októberében ünnepelné hetvenedik születésnapját „a nagy-
bôgô Paganinijének” is nevezett nagyszerû dzsesszmuzsikus.
Nem csupán technikai képességei voltak egyedülállóak — a fizika
törvényeit felülíró tempóra volt képes rávenni lomha hangszerét
—, de zeneileg is kivételesen mûvelt és széles látókörû elôadó
volt. Rendszeresen jelentetett meg klasszikus és dzsesszlemeze-
ket, s önmagát soha nem tekintette semmilyen mûfaj követôjé-
nek: „Egyszerûen nagybôgôs vagyok” — mondta egy interjúban.
Szerényen nem tette hozzá, hogy a legjobbak egyike. Amikor
1982-ben Herbie Hancock együttesének vendégszólistájaként fel-
lépett a New York-i Carnegie Hallban, megkapta ajándékba a le-
gendás bôgôs, Charles Mingus egyik hangszerét — a mûvész öz-
vegyétôl. Az emlékkoncerten közremûködik: Csepregi Gyula (sza-
xofon), Babos Gyula (gitár), ifj. Szakcsi Lakatos Béla (zongora), Eg-
ri János (nagybôgô) és Kôszegi Imre (dob).

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR OKTÓBERBEN: A honlapon: kerületünk emléktábláiból. Ok-
tóberben Szervánszky Endre. Mitológiai névfelismerô játék. Eredményhirdetés 2009 decem-
berében. Színházajánló. Októberben: Játszd újra, Sam! (Pesti Színház). Gyerekrajzainkból.
Válogatás a könyvtárnak ajándékozott legszebb gyerekrajzokból. Közmondásgyûjtô. Októberi
téma: az esô. Kerületi kis mûhelyek. Koronczay Imre és Krisztián órásmesterek. Segítséggel
az interneten. Az internet használatát segítô egyéni foglalkozás minden csütörtökön 14–15
óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Hol keressem, hogy keressem? A FSZEK in-
gyenes adatbázisainak használata (Budapest képarchívum, e-folyóiratok, NAVA) minden csütör-
tökön 13–14 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Paolo cirkusza. Kiállítás Tóth-
né Fábián Eta játékkészítô mesefiguráiból. Országos könyvtári napok: október 8–11.: hasz-
nált dokumentumok árusítása a könyvtár elôtt nyitva tartási idôben. Október 10.: 11 órától
kézmûveskedés, lufifigura-hajtogatás Török György bábossal a gyerekkönyvtárban. Október
11.: könyves vasárnap. Rendkívüli nyitva tartás 10–14 óráig. Papír mesefigurák készítése 11
órától Tóthné Fábián Eta játékkészítôvel. Fájdalom nélkül könnyebb! Dr. Szabó Csilla reuma-
tológus elôadása a csontritkulásról és a gerinckopásos betegségekrôl 14 órától. Nyitva tartás:
hétfô, szerda, péntek 12–19; kedd, csütörtök 10–16; szombat 10–14 óráig. (1023 Török u. 7–
9., telefon: 212-1103, e-mail: fszek0204@ fszek.hu).

ISMERETLEN ISMERÔS. Százötven éve született és 80 éve halt
meg a nagy mesemondó, Benedek Elek. A kettôs évforduló alkal-
mából október 13-án 17 órakor Perjámosi Sándor mûvelôdéstörté-
nész tart elôadást Az ismeretlen Benedek Elek címmel a Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Hûvösvölgyi úti Könyvtára és a Nyék-Kurucles
Egyesület szervezésében. A rendezvény ingyenes (1021 Budapest,
Hûvösvölgyi út 85.).
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n GYERMEK- ÉS CSALÁDI PROGRAMOK: SZIA-
MARCZI Családi játszószombatok. OKTÓBER
3., 16.00: A magányosan sétáló macska. (Tin-
taló Társulás) Bábelôadás elsôsorban 4–10 éves
gyermekeknek. Az elôadás után a történethez
kapcsolódva a Csipesz Alkotómûhely tart kreatív
foglalkozást. OKTÓBER 17., 16.00: Görömbô
Kompánia: Szépmezô szárnya és hajnal; aján-
lott 5 éves kortól. OKTÓBER 4., 11.00: Kôke-
tánc. 1–7 éves gyerekeknek szóló, élô moldvai
és gyimesi muzsikával kísért gyermektáncház,
ahol a népi gyermekjátékok sokaságával is meg-
ismerkedhetünk. Minden vasárnap 10–12-ig.
SZIAMARCZI! Motolla Játszóház: OKTÓBER
10., 10.30–12.00-ig kézmûves délelôttre vár-
ják a kisgyermekes családokat, ahol a kicsik és
szüleik együtt alkothatnak. A kisgyerekek képes-
ségeihez igazodva játékos formában könnyen el-
készíthetô tárgyakat alkotunk. Mesék, versek,
mondókák is színesítik játszóházunkat. A legki-
sebbeknek játszószônyeg és diavetítés.
n KISISKOLÁSOKNAK: Pöttyös és csíkos min-
den pénteken 15.30–17 óráig. Közös játék bá-
bokkal és zenével, 5–10 éves gyerekeknek. A fog-
lalkozást Gyulai Csaba zenész és Krista Anita bá-
bos vezeti. Bôvebb információ: (06 30) 470-
6615.
n IRODALOM: OKTÓBER 6., 18.30: A Kex és
tea vendége Kányádi Sándor költô. Kortárs iro-
dalmi est, nem csak középiskolásoknak. Az es-
tek házigazdája a Momentán Társulat, tagjai jó-
kedvvel, tehetséggel, „fogyasztható stílusban”
(mint a keksz és a tea) közvetítik a kortárs ma-
gyar irodalmat. Kányádi Sándor a mai magyar
költészet egyik legnagyobb alakja. Költô és ta-
nú, korának hiteles krónikása, tetôtôl talpig eu-
rópai polgár, tipikusan kelet-közép-európai mû-
vészsorssal.
n ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Min-
den csütörtökön 20 órától. Gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fan-
fara Complexa zenekarokkal. OKTÓBER 5.,
19.00: A Calcutta Trió Indiai Zeneklubja.
n KAMASZOKNAK: Diákszínház: OKTÓBER 16.,
18.00: A KÖR-TELI-KÖR elôadása. A Pernelle csa-
lád— „ateista monó dráma”. OKTÓBER 3.,
14.00–18.00: Denevér varázslóiskola. Mûhely-
foglalkozás 10–16 éveseknek. Madarászsuli.
Tudnivalók és érdekességek a madarak világáról
általános iskolásoknak. Minden csütörtökön
16.30–18 óráig. Információ: Szeleczki Petra,
212-2820. Kezdés: SZEPTEMBER 24. Sakkszak-
kör általános iskolásoknak, hétfônként 15.30–
17.30 óráig. Információ: Szeleczki Petra, 212-
2820. Titánok. 12–18 éveseknek szervezett
programsorozat. OKTÓBER 17., 15.00–18.00:
Státuszjátékok. Információ: Sallai Ferenc, (06
70) 977-5688. Divatsuli. Megtudhatod, hogyan
találják ki a tervezôk a divatot, és te is megpró-
bálkozhatsz ezzel. Textil-, ruhatervezés, ábrázo-
lás 10–15 éveseknek, szombatonként 10–12 órá-
ig. Információ: Bene Júlia, (06 70) 317-5199.

Színház, zene, mese és játék
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
egész évben változatos és igényes programok-
kal várja a gyerekeket. A SZIAMARCZI! csa-
ládi játszószombatokon színházi elôadáso-
kat is láthatnak az érdeklôdôk.

Az október 3-án 16 órakor kezdôdô A ma-
gányosan sétáló macska címû bábelôadást
(Tintaló Társulás) elsôsorban 4–10 éves korú
gyermekeknek ajánljuk. A Görömbô Kompá-
nia október 17-én 16 órától a Szépmezô szár-
nya és hajnal címû elôadással mutatkozik be.
A magyar néptánc, népzene, népmese hagyo-
mányait közös, dramatikus játékban ismerte-
tik meg gyermekekkel és felnôttekkel a Kom-
pánia tagjai, melynek kerete a fantázia és me-
sevilág. Az elôadás valójában közös játék a kö-
zönséggel, melyek során kicsik és nagyok ak-
tív szereplôivé válnak a mesének, és végül egy
vidám táncház forgatagát alakítják ki.

November elsô szombatján Majoros Ági bá-
bos adja elô Talizmán címû játékát, amely-
ben Hordó Henrik, Bohémia uralkodója
nem akar király lenni, ezért egy másik ország-
ba költözik mint ezermester. A mesében min-
den bonyodalom ebbôl származik majd…

A Szélkiáltó együttes Bukfenc címû gyerek-
koncertje szerepel a késôbbi programban.
Az interaktív mûsort versekkel, találós kérdé-
sekkel, versmondással és énekléssel 6 éves
kortól ajánljuk.

A Mikropódium Családi Bábszínház elôadá-
sai igazi kuriózumnak ígérkeznek. Erre a ki-
csi színházra leginkább jellemzô különlege-
sen apró mérete. Mind a színpad, mind a bá-
bok parányiak, egy egész elôadás elfér egy
kis bôröndben. Mégis, amikor megnyílik ez
a kis bôrönd, valóságos csodára számíthat a
közönség. Az életszerûen mozgó bábok szö-
veg nélkül mesélnek történeteket, érzéseket,
hangulatot. Kívülrôl nézve tehát minden pa-

rányi, de a hatás, amely az elôadások elér-
nek, nagyon nagy, a nézôk eddig még soha
nem tapasztalt élményt kapnak a piciny bá-
boktól.

Decemberben a Momentán Társulat vezeté-
sével az Óperenciás tengeren túl a gyerekek
választják ki, hogy ki legyen aznap a fôhôs, és
ki legyen a „fôgonosz”. A kurta farkú kisma-
lac sok kreativitást tûr: a gyerekek végig ak-
tív irányítói az eseményeknek, segítôi a hô-
söknek, az ötleteik, az általuk készített „cso-
dás tárgyak” pedig beépülnek a varázslatos
történetbe. A klasszikus és modern mesék
elemeivel, a gyerekek humorával, zenével és
meglepetésekkel bolyongunk a gyermeki fan-
tázia mezôin, csúcsain.

Karácsony elôtt betlehemes bábjátékra hív-
ja a kicsiket három éves kortól A Ziránó Szín-
ház és a Magamura Alkotómûhely.

Az elôadásokat minden alkalommal a prog-
ramhoz kapcsolódó kreatív foglalkozás köve-
ti. Belépô: 800 Ft/fô, családi jegy (4 fô):
2500 Ft. A NOE tagsági kártyával rendelkezô
családok személyenként 300 Ft-os belépôvel
látogathatják programunkat.

Motolla játszóház. Október 10., 24., 31.
és november 14.: 10.30–12 óráig a Motolla
játszóház várja kézmûves délelôttre a kisgye-
rekes családokat, ahol az ebédig a kicsik és
szüleik (Anya, Apa és Nagyi is) együtt alkot-
hatnak. A kisgyerekek képességeihez igazod-
va játékos formában könnyen elkészíthetô
tárgyakat alkotnak. A korosztály számára
ajánlott mesék, versek, mondókák is színesí-
tik a játszóházat. A legkisebbeket játszószô-
nyeggel és diavetítéssel várják. Belépô: 500
Ft/fô; családi jegy 1600 Ft/4 fô. A NOE tagsá-
gi kártyával rendelkezô családok személyen-
ként 300 Ft-os belépôvel látogathatják a
programot.

(06 20) 42-42-180, fonixke@t-online.hu, pénztári órák csütörtökönként 15.30–17.30-ig. II., Margit krt. 64/b,
bejárat a Bárdos Lajos emléktábla alatt a fôbejárat mellett balra.

TANFOLYAMOK: MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Moldvai és gyimesi népzene és
néptánc kurzusok kezdôknek és haladóknak minden hónap 2. vasárnapján: OKTÓBER 11., NOVEMBER 8.,
DECEMBER 13. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és néptánc iránt mélyebben érdeklôdôknek, laikusok-
nak és szakembereknek egyaránt ajánljuk. Kérjük, hogy a kurzusokon való részvételi szándékukat mindenkép-
pen jelezzék elôre Szeleczki Petránál (tel.: 212-2820, (06 70) 335-6284) a kurzust megelôzôen legalább 2 nap-
pal. Radírpók. Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éveseknek minden kedden 16.00–17.30-ig. A foglalkozá-
sok során a gyerekek különbözô anyagokkal, eszközökkel, mûvészeti alkotásokkal és kézmûvestechnikákkal is-
merkednek meg és hozzák létre személyes képeiket, tárgyaikat. A szakkör vezetôje Vadászy Eszter, (06 70)
977-5689. Agyagosmûhely gyerekeknek minden hétfôn 15.30–17 óráig. Agyagozás, korongozás, mintázás
kisiskolásoknak. Információ: Urbán Krisztina, (06 70) 317-5767. Kerámiamûhely minden pénteken 15–18
óráig. Agyagedények, tárgyak kialakításának technikái 14 éves kortól. Információ: Vadászy Eszter, (06 70)
977-5689. Kosárfonó mûhely szerdánként 18–20.30 óráig. Hagyományos vesszôfonás fûzfavesszôbôl. Infor-
máció: Faragó Krisztina, (06 30) 350-5588. Kézimunkamûhely. Kézi kötés és horgolás tanulása 14 éves kor-
tól. Információ: Stein Éva, (06 30) 200-1290. Selyemfestô mûhely kéthetente csütörtökön 17–20 óráig. A se-
lyemfestés technikáinak elsajátítása, önálló alkotás a selyemképtôl az öltözékkiegészítôkig. Információ: Bócz
Orsolya, (06 20) 915-5036. Tûzzománckészítô mûhely minden szombaton 10–13 óráig. Felnôtteknek és gye-
rekeknek 8 éves kortól. Információ: Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689.
n Internet kortalanul. Számítógépes tanfolyam csütörtökön 8.30–10.15-ig és 10.30–12.15- ig, pénteken
8.30–10.15-ig. Új kezdô csoport 10.30–12.05-ig. Elôadó: Polgár Mária. Elérhetôség: (06 30) 300-2114. Hely-
szín: 1028 Máriaremetei út 37. E-mail cím: polgar.maria@gmail.com
n Animációsfilm-rajzoló képzést indít a Magyar Rajzfilm Kft. A nyolc hónapos oktatásra korhatár nélkül min-
den érdeklôdôt várnak. Beiratkozás elôtt betekinthet a most folyó képzésbe. Telefon: 250-1355, 250-0432,
www.magyarrajzfilm.hu
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Hogyan lesz az ember azzá, ami?
Nehéz élethelyzetekben segít a mûvészetterápia

A kerületünkben élô Kiss Katalin
mûvészetterapeuta meggyôzôdése,
hogy mindenkinek azzá kell válnia,
amire rendeltetett. A mûvészetterápia
képes elôhívni azokat a tapasztalatokat,
melyek meghatározóak a személyiség-
fejlôdésben.

— Gyerekkoromban tudtam, mi legyek, ha
nagy leszek. A mûvészetek körül forogtam:
zongoráztam, szerettem rajzolni. Az Iparmû-
vészetire húzott a szívem, mégis tanárképzô-
re jelentkeztem rajz-matematika szakra.

A tanári pályát három év után otthagytam,
ugyanis súlyos allergiás rohamaim voltak. Or-
vosok hada nem tudott mit kezdeni velem,
pedig egyszerûen csak ki kellett lépnem az
adott helyzetbôl. Ez volt a magamra találá-
som kezdete. A tanítás mellett „vándorfaze-

kaskodtam”, és szerettem volna saját mû-
helyt.

A tervem végül sikerült: nemsokára kerá-
miázhattam. Évek múlva egy keramikus bará-
tom megkérdezte: észrevetted, hogy soha
nem a szakmáról beszélünk, folyton lelki dol-
gokat boncolgatsz? Észrevettem, hogy ha lel-
kileg kizökkent vagyok, jót tesz a korongo-
zás. Úgy éreztem, a forgásszimmetrikus
tárgy, ahogy a tengely körül forog, olyan,
mint egy térbeli mandala: segít összerende-
zôdni. Ebbôl született az elméletem a középre
helyezkedésrôl. Az agyagot a forgó korongon
középre kell állítani — ez a kiinduló pont, a
kezdet. Ehhez nekem is középen kell len-
nem, és nemcsak ªzikailag, hanem lelkileg
is.

Dolgozatot is írtam errôl a Pécsi Tudo-
mányegyetemen, ahol idôközben a Mûvésze-
ti Kar és az Általános Orvostudományi Kar
képzésén mûvészetterápiát tanultam. Úgy ér-
zem, ez az a pont, ahol mindaz, amivel eddig
foglalkoztam, összpontosulhat.

Mûvészetterápiának hívják az alkotócso-
portbeli munkát is, ahol a terapeuta csupán
mint katalizátor, az alkotófolyamat támogató-
jaként van jelen, a másik végpont a mûvészet-
pszichoterápia. Sok az átmenet egyiktôl a má-
sikig. Engem a mélyebb módszerek vonza-
nak, ami segítség lehet önismereti munká-

ban és különféle pszichiátriai betegségek-
ben is. Rengeteg a depressziós, pánikbeteg,
szorongó ember, számukra jól használható
módszer. Szeretnék a legjobban rászorulók
mellé állni: rehabilitációban, munkanélküli-
eknek, kórházak pszichiátriai osztályán, ad-
diktológián elkel a segítség.

Mivel a segítô szakmára nem lehet vállalko-
zást építeni, egy nonproªt kft keretében tud-
juk munkatársaimmal elképzelni a mûködé-
sünket, ehhez pedig támogatókat keresünk.
A „megmentô” már megmentette önmagát,
most a segítô segítôket keres. Hiszek abban,
ha erre kell menni, akkor a segítség is meg-
jön hozzá.

P. Zs.

A muzsikálás, a tánc, a festés állandó örömforrás
A mûvészetterápia viselkedési zavarokkal, il-
letve egyéb lelki eredetû problémákkal küz-
dô gyermekek esetén is rendkívül hatékony
és élvezetes útja lehet a gyógyulásnak. A Bu-
dai Gyermekkórház gyermekpszichiátria
részlegén 2007 nyarától vezetnek terapeuták
mûvészetterápiás csoportokat a Mosoly Ala-
pítvány támogatásával. Kiss Tibor, a Quimby
együttes frontembere is ellátogatott a gyere-
kekhez egy kis közös zenélésre, verselésre,
festésre. A népszerû rockzenészt amatôr tera-
peutaként szerzett tapasztalatairól kérdez-
tük.

Bizonyára nem könnyû feladat a gyereke-
ket meghódítani.

A legfontosabb, hogy valahogy megragad-
juk a ªgyelmüket. Ez tényleg nem könnyû, fô-
leg az ô esetükben, hiszen éppen deviáns vi-
selkedésük miatt vesznek részt a terápián.
Ha ôk valamit nem akarnak, nem is fogják
megtenni. Próbáltam tehát valami olyasmit
kínálni, amire odaªgyelnek, ami érdekli
ôket. Úgy írtunk például közösen egy dalt,
hogy mindenki kapott egy versszakot, ami ô-
róla szólt.

Hogy érezte magát ebben a szerepben?
Nem volt idegen számomra a helyzet. Peda-

gógus családból származom, és azt hiszem,
nekem is van egy ilyen vénám. Szót lehet ér-

teni ezekkel az izgalmas, szerethetô kis embe-
rekkel, sôt, tanulni is lehet tôlük.

A mûvészet mûvelése már önmagában is
terápiás hatású?

Minden olyan tevékenység, amiben el tu-
dunk mélyedni, amihez teljes lényükkel oda-
fordulunk, egyfajta terápia. És ha erre képe-
sek vagyunk, akkor már megvan bennünk az
alázat, taníthatóvá válunk. A baj az, hogy az
emberek legtöbbször nem ªgyelnek a másik-
ra, de sokan még saját magukra sem, ezért
szeretni sem tudnak igazán. A mûvészetterá-
piának egyik legfontosabb célja éppen az,
hogy megtaláljuk azokat az „átjárókat”, ame-

lyeken keresztül eljuthatunk a másik ember-
hez.

Ettôl függetlenül mûködnek felnôtt mû-
vészetterápiás csoportok.

Én is számtalanszor voltam olyan helyen,
ahol senki nem tudott semmilyen hangsze-
ren játszani, mégis sikerült egy jó kis elô-
adást létrehozni, mert jól éreztük magunkat
és élveztük a közös munkát. A muzsikálás, a
tánc vagy a festés akkor is örömforrás, ha
nem proª módon mûveljük. Nem véletlen,
hogy legôsibb kultúrákban is megtalálható-
ak, sôt alapvetô fontosságúak ezek a tevé-
kenységek. Ahhoz, hogy valaki bunkóval ütö-
gessen egy kifeszített bôrdarabot, nem kell
dzsesszdobosnak lennie, de az érzelmeit
nagyszerûen ki tudja fejezni.

Ezek szerint a mûvész kivételezett hely-
zetben van, hiszen egész nap „ütögetheti
bunkóval a bôrdarabot”.

Nem érzem kiválasztottnak a mûvészt, hi-
szen közöttük is vannak elhivatottak és zsol-
dosok. Az elôbbiek belsô kényszerbôl, szinte
önmûködôen fordulnak valamilyen mûvésze-
ti ághoz, az utóbbiak pénzért teszik ugyanezt.
Minden más munkánál is létezik ez a két cso-
port, és azok a boldog emberek, akik megta-
lálják az örömüket és sikerüket a maguk terü-
letén. Legalábbis azt hiszem. P. Zs.
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ÖNZETLENSÉG-DÍJ. A ferencesek visszatérésének huszadik évfordulója alkalmából Szé-
csényben Becsó Zsolt, a Nógrád megyei közgyûlés elnöke és Nagy Andor országgyûlési
képviselô a városért végzett tevékenység elismeréseként Nógrád megye Önzetlenség-dí-
ját adta át Lendvai Zalánnak, aki az elmúlt tizenkét évben a szécsényi ferences plébánia
vezetôje volt. A kitüntetett augusztustól a Pasaréti Páduai Szent Antal plébánosa. „A díj
az egész ferences közösségnek szól, mi sosem magányos harcosként, hanem csapatban
igyekszünk tenni és lenni” mondta a kitüntetett.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN október 10-én kisgyermekes családok
szokásos havi kirándulása, számháborúval egybekötve a pesthidegkúti szélzsákdombon.
Találkozás 9.30 órakor a templom elôtt. Október 18-án a legkisebbeknek morzsatánc,
mondókázás, éneklés a 9 órai szentmise után a templom közösségi termében. Október
19-én 20 órakor a széphalmi Biblia-kör összejövetele lesz Gyetván Gábor plébános veze-
tésével.
AZ ÓFALUI SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN októberben minden hét-
köznap — szerda és szombat kivételével — 17 órakor rózsafüzér-imádság lesz. Kedden-
ként 20.30 órakor a plébánia termében (bejárat a templomkert felôl) felnôtt hittanóra,
melynek témája a Dominus Jesus vatikáni irat.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN októberben minden hétköznap 10 órakor, szom-
bat, vasárnap 17.30 órakor rózsafüzér-imádság lesz. Október 11-én 10.30 órakor bér-
málás lesz.
Szentmisék október 5-tôl ismét a régi rend szerint hétköznap 7 és 10.30 órakor, vasár-
nap 7.30, 9 , 10.30, 12 és 18 órakor lesznek. A Bazilika november 1-jéig hétköznapokon
7–17 óra között tart nyitva.
A HIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN október 18-án vasárnap Kálvin János-
emléknap lesz. A 10 órakor kezdôdô istentiszteleten Balla Péter hirdeti az igét. Az isten-
tisztelet után felavatják a fából készített Kálvin-emlékmûvet. A program szeretetvendég-
séggel zárul.
A KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS TEMPLOMBAN októberben minden nap 18 órakor,
szombaton az esti szentmise elôtt (17.30) rózsafüzér-ájtatosság van. Október 3-án, As-
sisi Szent Ferenc ünnepének elôestéjén a 18 órakor kezdôdô szentmise után lesz a tranzi-
tusz, a rendalapító földi létbôl a mennyeibe való átmenetelére emlékezô szertartás.
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG közösségi helyiségében, a Görög
Gödörben október 15-én csütörtökön 19.30-tól a Katyn címû filmet vetítik.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN október 4-én
9.30 órakor megemlékezés lesz Batthyány Lajos és az aradi 13 kivégzésének 160. év-
fordulójáról, ekkor mutatják be Gálfy-Bódi Tamás: Uram, én leszállok a keresztrôl címû
verseskötetét. Közremûködik Torday Ferenc elôadómûvész és Juhász Zoltán furulyás.

75 éves a pasaréti ferences templom
1934. október 14-én szentelték fel a pasaréti
ferences templomot. Az egyházközség több
programmal ünnepeli az évfordulót.

Október 14-én 19.15 órakor ünnepi kon-
cert lesz. A Szent Antal Kórus és a Sinfoniet-
ta Hungarica Zenekar elôadásában Haydn: Te-
remtés címû oratóriuma hangzik el Czifra Já-
nos, a salzburgi dóm kar-
nagyának vezényletével,
neves szólisták közremû-
ködésével. A hangver-
seny elôtt köszöntôt
mond Lendvai Zalán plé-
bános és Láng Zsolt pol-
gármester. A belépés in-
gyenes. A hangverseny
támogatói a II. kerületi
önkormányzat, vala-
mint a Kulturális és Ok-
tatási Minisztérium.

Október 18-án 10
órakor ünnepélyes hála-
adó szentmisét mond
Magyarország apostoli
nunciusa, Juliusz Janusz
érsek. A Kájoni Feren-
ces Házban minden va-

sárnap a szentmisék után megtekinthetô a
„Pasarét az Pasarét” emlékkiállítás. Októ-
ber 5-én 19.30 órakor A ferences rend jele-
ne és távlatai címmel P. Várnai Jakab OFM
tanszékvezetô teológiai tanár tart elôadást.

Az ünnepi hangverseny karmestere, prof.
Czifra János Budapesten született, a Budapes-

ti Piarista Gimnázium-
ban érettségizett, épí-
tészmérnöki diplomát
szerzett, zenei tanulmá-
nyait a Salzburgi Mozar-
teumban végezte. 1989
óta a salzburgi Dommu-
sik igazgatója. Karmes-
terként, kurzusvezetô-
ként vagy zsûritagként
gyakran hívják külföld-
re, Európába, tengeren-
túlra. A Dóm-kórussal
New Yorkban, Montreál-
ban, Tokióban és Euró-
pa számos városában
vendégszerepelt. 2002
óta az Európai Tudomá-
nyos és Mûvészeti Aka-
démia tagja.
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Olvasós Boldogasszony
„Madarak, testvéreim! Köszöntelek titeket, / áld-
jon meg az Atya, Fiú és Szentlélek! / Titeket,
akikre száll az istenáldás, / Égi madaraknak ne-
vez a szentírás…” — beszélt Assisi Szent Fe-
renc (október 4.) a madarakhoz. A ferences
rend alapító patrónusa eleinte fényes jövôrôl
álmodott, ám egy látomás hatására megválto-
zott az élete: kereste a szegények társaságát,
terjeszteni kezdte a bûnbánat és a megtérés
evangéliumát. A legendáját megörökítô Fio-
retti szerint békességet hirdetett, prédikált a
madaraknak, megszelídítette a gubbiói far-
kast.

A jámbor lelkek Olvasós Boldogasszony-
kor, október 7-én ájtatosságra mentek. A
szent olvasót, a rózsafüzért alkotó gyöngysze-
mek morzsolgatásával tartották számon az
egymást követôen elmondott imádságokat. A
hívek oltárt emeltek sok templomban a Ró-
zsafüzér Királynéjának tiszteletére. Miként
dédanyáink szerte az országban, a budai fal-
vakban is hittek benne, hogy aki végigperget
egy rózsafüzért a szíve választottjáért, annak
kedvesét Szûz Mária, a Rózsafüzér Királynéja
megóvja a hûtlenségtôl. Dénes vértanú, a ti-
zennégy segítôszent egyikének emléknapján
(október 9.) sokan voltak a határban. Ha az
idôjárás engedte, a családok némelyike szüre-
telte a szôlôjét. A szomszédok segítettek egy-
másnak. A gazda birkagulyással vagy birkahú-
sos kásával, borral vendégelte meg a szedô-
ket, akik annyi „szüreti morzsával” (ennivaló-
val, szôlôvel) indulhattak haza, amennyi a ko-
sarukba fért.

Szôlôtermô vidékeink többségén általában
Avilai Nagy Szent Teréz, a sarutlan karmelita
rend reformátorának emléknapján (október
15.) kezdôdött a „terézszedésnek” is nevezett
szüret. A földbôl élôknek annyira fontos volt
a bornak való mielôbbi fedél alá kerülése,
hogy szünetelt a tanítás, és a gyerekek is ki-
vették részüket a fürtök betakarításából. Szi-
gorú szabályok szerint folyt a szüret, a hegy-
községi törvények pontosan megszabták az
idejét. A nagygazda sokáig ôrizte az ajándék-
ba kapott, színes szalagokkal dísztett koszo-
rút vagy „nagyfürtöt”. Némelyek a présház-
ban, mások a tornácon akasztották föl.

Pintér Csilla
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Búcsú Schlegel Oszkártól
Megint eltávozott közülünk
egy igazi sportember. Egy
ember, aki itt élt közöttünk
a kerületben hosszú évtize-
dek óta, s ugyanennyi ideje
a sport töltötte ki az életét.
Schlegel Oszkárt hétfô reg-
geltôl vasárnap estig csak és
kizárólag az mozgatta, mit
tehetne a magyar sportért.
Most végleg elment, hatal-
mas ûrt hagyva maga mö-
gött.

Az ízig-vérig tanárember
rendkívül gazdag életpályát
járt be, amelyben a sport
meghatározó szerepet ka-
pott. A méltán híres Petôª
Sándor Gimnáziumban ne-
velkedett, ahol az országo-
san elismert testnevelô,
Paulinyi Jenô nagy hatással
volt rá. Bár számos sportágban otthonosan
mozgott, a kézilabda különösen közel állt hoz-
zá. A gimnázium csapatában Csom István ké-
sôbbi nemzetközi sakknagymesterrel és
Schmitt Pállal, a MOB jelenlegi elnökével
együtt dobálták a gólokat.

A Testnevelési Fôiskola diplomájának meg-
szerzését követôen az oktatásnak és nevelés-
nek szentelte egész életét. 1970-tôl harminc-
öt éven át a zuglói Ôrnagy utcai iskolában taní-
tott. Igazgatóhelyettes, majd tizenöt évig igaz-
gató volt. Az 1983-ban elhunyt NOB-tag, Csa-
nádi Árpád emlékének egyik legkövetkezete-
sebb ápolójaként 1986-ban megnyerte a Köz-
ponti Sportiskola akkori igazgatóját, Barbacsi

Imrét: legyen a Csanádi Árpád Iskola a KSI is-
kolája. Késôbb a tanintézmény valamennyi
termét eltávozott olimpiai bajnokainkról ne-
vezte el, majd élô olimpiai bajnokainkat cím-
zetes osztályfônököknek nyerte meg.

Mindig nagy örömmel beszélt a Csanádi Is-
kola és a KSI kapcsolatáról, arról a sokoldalú
és fáradságos munkáról, amellyel a leendô
élsportolókat kollégáival minél teljesebb em-
berekké akarta nevelni. A sikerek sem ma-
radtak el: a 2000-es olimpián, Sydneyben
egyszerre három volt tanítványuk lett ötkari-
kás bajnok a Dömötör Zoltán olimpiai baj-
nok vezette KSI vízilabda szakosztályából:
Märtz Tamás, Székely Bulcsú és Vári Attila.

Schlegel Oszkár évtizede-
ken át tagja volt a Magyar
Olimpiai Akadémia tanácsá-
nak, s ugyancsak évtizede-
kig élvonalbeli kézilabdacsa-
patoknál edzôsködött. Né-
hány éve létrehozta a Hídve-
rô Olimpiai Baráti Kört a
Komárom megyei Neszmé-
lyen, majd élô hidat építve,
a Duna szlovákiai oldalán, a
magyarok lakta Karva köz-
ségben életre hívta a klub
ikertestvérét is.

Következetesen küzdött
nagy népbetegségünk, a hir-
telen feledés gyarlósága el-
len. Rengeteget tett azért,
hogy a tegnap sporthôseire
a következô nemzedékek is
emlékezzenek. Ezért is volt
aktív tagja a Fradi Baráti Kö-

rének és a Magyar Atlétikai Club Baráti Köré-
nek egyaránt.

A sors kegyes volt hozzá, hiszen legutolsó
munkájával betetôzhette az eddigi tevékeny-
ségét. Az értékek megôrzéséért folytatott
harc jegyében emlékkönyvet írt Kocsis Sán-
dorról, az Aranycsapat egyik legjobbjáról
„Volt egyszer egy csatár — Kocsis Sándor em-
lékkönyv” címmel. Most nekünk, a hátrama-
radottaknak kell emlékeznünk rá, a csupa
szív testnevelôre, a kivételesen eredményes
nevelôre, az olimpiai eszme sokoldalú és élet-
fogytig tartó elkötelezettjére.

Nyugodjon békében!
Kép és szöveg: Jocha Károly

Budai siker a kerületek focikupáján
Húsz csapat részvételével rendezték meg
szeptember 19-én a budapesti kerületek elsô
labdarúgótornáját. A sportnapon az önkor-
mányzati politikusok a mozgás fontosságára
kívánták felhívni a ªgyelmet. Az élbolyban
végzô II. kerület védôje, Láng Zsolt polgármes-
ter véleménye szerint az ország és benne a fô-
város egészségügyi állapotát is ªgyelembe vé-
ve nagyon fontos lenne elérni, hogy minél
többen sportoljanak.

Tizenkilenc kerület és a fôváros csapata
hat-hat fôs együttesei az óbudai TUE sportte-
lepen mérték össze tudásukat. A hagyomány-
teremtô szándékkal megrendezett tornán —
amelyen az önkormányzatok és a hozzájuk
tartozó intézmények munkatársai léptek pá-
lyára — végül budai siker született: a döntô-
ben a Hegyvidék a XIX. kerületieket gyôzte
le. A bronzérmet a Belváros-Lipótváros gár-
dája szerezte meg a XVIII. kerületiek elôl,
míg a II. kerület az ötödik helyen végzett. Csa-
patunk tagjai Láng Zsolt, Ötvös Zoltán, Kaposi
Péter, Vígh Attila, Cságoly Kristóf, Bíró Zsolt,
Tóth László voltak.

Schlegel Oszkár az egyik tiszteletbeli osztályfônökkel, a kerületünkben élô Faragó Tamással
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Önmagunk megismerése felé haladunk,
saját határainkat ismerjük fel

Az utóbbi négy évben, így idén is a
Hûvösvölgyi út elején mûködô Sporting
Budo Karate Klub kapta a
legeredményesebb magyar karateklub
címet, világbajnok versenyzôt és
tizenkét magyar bajnokot neveltek már.
Ugyanakkor kezdô óvodások is itt
ismerkedhetnek a karatéval. Zallel
László vezetôedzô, tizenegyszeres
magyar karatebajnok több mint húsz év
munkájával olyan karateklubot hozott
létre, ahol a kezdôktôl a haladókig, a
testmozgás öröméért mozgóktól a
versenyzôkig mindenki jól érzi magát.

— Ha egy szülô sportolási lehetôséget választ
gyermeke számára, alaposan nézzen körül —
ajánlja Zallel László —, mert sokan minden
szakképzettség nélkül tanítanak. Elsôsorban
meg kell nézni az edzést, az edzôt, a hely-
színt, és gondosan meg kell fontolni, hova és
kinek adjuk gyermekünket.

Hogyan zajlanak az edzések a Hûvösvöl-
gyi úton?

Korcsoportonként és tudásszintenként is
külön csoportokban edzenek karatésaink.
Naponta négy edzést tartunk, van külön cso-
portunk az óvodásoknak, az alsósoknak, a na-
gyobbaknak és a felnôtteknek, külön edzhet-
nek a kezdôk és a haladók, a versenyzôk és
azok, akik csak a testmozgás kedvéért jön-
nek. Versenyzôkkel együtt 80–90 tanítvá-
nyunk van, akiknek a nagy része II. kerületi.
A terem tiszta, világos, tükrökkel van felsze-
relve, és ezen a helyen csak karatézunk. Ta-
pasztalt, proª edzôk foglalkoznak magas szín-
vonalon a gyerekekkel, ez egy olyan karate-
klub, amely bárhol a világban megállná a he-
lyét, akár az infrastruktúra, akár a szakmai-
ság tekintetében.

A karate mely ágát mûvelik? Lányok is
járnak edzésre?

Bizonyos karateirányzatokban a hangsúlyt
az erô, a gyorsaság, más irányzatokban az ele-
gancia kapja. A shito-ryu, amelyet mi okta-
tunk, ennek a három aspektusnak a harmoni-
kus kombinációja. A shito-ryu nagyban fej-
leszti a hajlékonyságot, az egyensúlyérzéket,
a gyorsaságot, az állóképességet, az erôt, a rit-
musérzéket és az akaraterôt. Tanítványaink
30–40 százaléka lány, akiknek szintén jó szív-
vel ajánlható a karate, mert a karatétól egyál-
talán nem lesz ªús alkatuk. A küzdelem pe-
dig nem az ellenfél „megsemmisítésérôl”
szól, sokkal inkább egy technikai, taktikai ve-
télkedést jelent.

Megfogható a karate lényege, szellemi
háttere?

Bár küzdôsportról van szó, a karate még-
sem arról szól, hogy megtanulunk vereked-
ni, és aztán jól szétverjük egymást. A küzdô-
gyakorlatokon keresztül önmagunk megisme-

rése felé haladunk, saját határainkat ismer-
jük fel, azokat tágítjuk. Idôvel mindenki rá-
jön arra, hogy úgy lehet ezt a küzdôsportot
együtt gyakorolni, ha vigyázok a társamra, ha
tisztelem ôt. A fejlôdés azáltal érhetô el, ha
az edzôpartneremet magammal húzom tech-
nikailag és lelkileg is.

Sokan tartanak attól, hogy a karate erô-
szakosabbá teszi a gyerekeket.

Egy jó küzdôsportklubból viszonylag ha-
mar kihullik az, aki nem tud közremûködni,
együttmûködni a társaival. Csak az tud eltöl-
teni hosszabb idôt itt, aki normális nézete-
ket vall ebben a kérdésben, vagy idôközben
megváltozik az elképzelése. A gyerekek egy
részét vagy azért hozzák ide, mert túl vad,
vagy azért, mert túlságosan félénk. Alkattól
függôen idôvel szelídebbé vagy határozottab-
bá válnak.

Jellemformáló a karate?
Többen azért jelentkeznek, mert láttak va-

lamilyen távol-keleti ªlmet, és szeretnének
ôk is úgy karatézni. Aztán rájönnek, hogy ez
nem csak errôl szól: itt elôször megtanulunk
meghajolni, megkötni az övünket, összehajt-

juk a ruhánkat, köszönünk a társunknak és
az edzônknek, betartjuk a szabályokat a dojo-
ban, majd ezután elkezdünk egy-egy techni-
kát gyakorolni tízszer, százszor, ezerszer. Aki
régebb óta karatézik, megtanul bánni a testé-
vel, határozottabbá válik, nem fél kihívások-
kal szembenézni, hiszen az övvizsgákon idô-
rôl-idôre ki kell állnia egyedül, emellett tar-
tozik egy klubhoz, egy családhoz, ahol bará-
tai vannak, és ahol adott esetben konfliktuso-
kat is kell kezelnie.

Mi a különbség a karate és a dzsúdó kö-
zött?

Mindkettô japán eredetû, nagyon leegysze-
rûsítve a dzsúdó a fogások, a dobások és a
földharc rendszere, a karate pedig inkább az
ütések, rúgások és ezeknek védésein alapul.

A karate önvédelemre is alkalmas?
Aki karatézik, az egyrészt megtanul nyitott

szemmel járni a világban, így nem válik áldo-
zattá. A támadások nagy része olyanok felé
irányul, akin érzik a védtelenséget. Aki rég-
óta karatézik, annak a fellépése magabiztos-
sá válik, és akin érzôdik az erô, azt inkább bé-
kén hagyják. Ludwig Dóra

ZALLEL LÁSZLÓ VEZETÔEDZÔ (6.
DAN) 1978 óta karatézik. Tizenegyszeres
magyar bajnok. Tanítványai kiváló eredmé-
nyeket érnek el, több világ- és Európa-baj-
nokot nevelt. Két évig a magyar válogatott
szövetségi kapitánya volt, akkor a magyar
válogatott minden idôk legjobb két évét
zárta. A tisztségrôl egy fél évvel ezelôtt le-
mondott, hogy a Hûvösvölgyi Karate Aka-
démiának több idôt szentelhessen. Tanítvá-
nyai egyéni eredményei, valamint a felnôtt
és a gyerekcsapat hazai és nemzetközi sike-
rei az ország legeredményesebb, nemzet-
közi szinten is magasan jegyzett klubjává
tették csapatát.



22. OLDAL MOZAIK BUDAI POLGÁR

Ôszi piaci napok
Máriaremetén

Az ôszi, pesthidegkúti piaci napokon a vásár-
lók már olyan agrártermékekhez is hozzájut-
nak, amelyeket több hónapra, esetleg télire
is el lehet tenni. Ilyenek a burgonya, az al-
ma, a hagyma és a répafélék. Ezeken kívül
persze a füstölt húsok, sajtok, méz, gombafé-
lék, falusi bontott csirke, házi sör, borok és
más ªnomságok is megtalálhatók lesznek a
kínálatban. Október 10-én szombaton külö-
nösen kellemes piaci hangulat várja majd a
látogatókat ezúttal is a máriaremetei Hímes
utca 3. szám alatti Cserkészház kertjében 8
és 12 óra között — tájékoztatott Szilágyi Zsolt,
a piaci napok fôszervezôje. Hozzátette: a ter-
vek szerint november 14-én és december
19-én szintén tartanak majd piacot Pesthi-
degkúton.

Kondérokban fôtt a lucskos káposzta
Nem lehetett panasz sem az idôjárásra, sem
pedig a kondérokban rotyogó ételekre a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat által második
alkalommal megtartott bográcsban fôzhetô,

sváb jellegû ételek fôzôversenyén. A szeptem-
ber 19-én délután a Német Házban rendezett
hagyományôrzô vetélkedôre öt csapat neve-
zett, a feladat pedig lucskos káposzta elkészí-
tése volt. A szakácsok sváb zene és számos ér-
deklôdô tekintet kísérete mellett serényked-
tek. Az elkészült étkek a zsûrit — Skublicsné
Manninger Alexandra képviselô, Murvai Lász-
ló és Czemmel László, a Pesthidegkúti Német
Nemzetiségi Alapítvány, valamint Garamvöl-
gyi Ferenc és Berger Antal, a Német Kisebbségi
Önkormányzat tagjai — nehéz helyzet elé állí-
tották, hiszen egyik ªnomabbnak bizonyult,
mint a másik. Dézsi Jánosné, a szervezô Né-
met Kisebbségi Önkormányzat elnöke el-
mondta, hogy a fôdíjat Szabados Jocó és Fran-
ka Viktor csapata nyerte, két második, vala-
mint egy harmadik helyet osztottak ki, és vol-
tak, akik külön oklevelet vehettek át.

Köszönet
Az Egalitás Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a szervezet részére fel-
ajánlották 2006. évi személyi jövedelemadó-
juk 1%-át. A befolyt 249 937 Ft összeget fo-
gyatékossággal élô emberek önálló, önren-
delkezô életvitelének segítésére fordítottuk.
Kérjük, hogy adójuk 1%-val továbbra is támo-
gassák az Egalitás Alapítvány tevékenységét.
Az alapítvány elérhetôsége: 1028 Budapest,
Len. u. 17/a, telefon: 274-6233, adószáma:
19702281-2-41.
Köszönjük, hogy adójának 1%-át a 2007-es
évben a Tihanyi Kör Keresztény Alapítvány
számára ajánlotta fel. A beérkezett 21 082
Ft-ot mozgássérültek számára szervezett kul-
turális programra használták fel. Adószá-
muk: 18100772-1-41.

ELÔADÁS A KAZAHSZTÁNI MADJAR TÖRZSRÔL. A Magyar Földrajzi Társaság Bíró András
Zsolt antropológus A kazakisztáni Madjar törzs genetikai vizsgálata címû elôadására várja
az érdeklôdôket október 7-én 18 órára a Makadám Mérnökklubba (1024 Lövôház utca 37.). Bí-
ró András Zsolt a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani tárának humánbiológus
antropológus kutatója. Fô kutatási területe a honfoglalás kora, a magyarság vándorlása és et-
nogenezisének összefüggései. Számos antropológiai, genetikai expedíciót szervezett az Ural és
a Kaukázus vidékére, Dél-Szibériába, Közép- és Belsô-Ázsia különbözô tájaira. A kazakisztáni
Torgaj mentén élô Madjar törzs genetikai vizsgálata (Y-kromoszóma analízis) során számos
olyan érdekes genetikai, népességtörténeti összefüggésre derült fény, amelyek a magyar ôstör-
ténetet is érinthetik. Az elôadó dedikált „Kurultaj” címû DVD-je a helyszínen megvásárolható.
Bôvebb információ: mft@sparc.core.hu, www.m-f-t.hu

Ezüstkor: tények és lehetôségek
Konferencia az idôskorról a Központi Statisztikai Könyvtár Keleti Károly termében (1024 Ke-
leti Károly utca 5–7.) október 7-én 10 órától. Az érdeklôdôk elôadást hallhatnak többek kö-
zött a nyugdíjtörvény várható hatásairól, az idôskorúak tájékoztatási rendszerérôl, szociális
védelmérôl, valamint az öregedô népesség felhalmozott tudásának lehetséges hasznosításá-
ról. A program részeként a könyvtár szolgáltatásaival is megismerkedhetnek a látogatók. Bô-
vebb információ: tel.: 345-5036, e-mail: ref@ksh.hu.

EMKLÉKHANGVERSENY. Páter Tamás Gergely Alajos karnagy-zeneszerzô tiszteletére hang-
verseny lesz október 17-én 16 órakor az Országúti Ferencesek templomában (1024 Margit krt.
23.). Közremûködik a Bárdos Lajos Gyermekkórus Békés Gyöngyi, az Andor Ilona Társaság Ko-
dály kórusa B. Horváth Andrea és a Budapesti Monteverdi Kórus Kollár Éva vezényletével.

Felújítják
a Komjádi uszodát

Elôreláthatólag októberben írják alá a Komjá-
di uszoda felújításáról szóló szerzôdést a köz-
beszerzésen nyertes vállalkozóval — tájékozta-
tott az uszodát üzemeltetô Nemzeti Utánpót-
lás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(NUSI) részérôl Holló János osztályvezetô. A
NUSI közbeszerzési eljárást írt ki a Komjádi
uszoda felújítására, amelyet a KÉSZ Kft.
nyert el. A Komjádi ötvenméteres medencé-
jének a tetejét újítják fel, valamint a világítás
felsô hídja újul meg, illetve az öltözôkben vár-
hatók kisebb javítási munkák. A felújítás so-
rán megújul a falak, falburkolatok egy része
és javítják a medence burkolatát is.

A munkálatok októberben kezdôdhetnek
el, és a bezárást követôen nagyjából négy hó-
nap szükséges a felújítás befejezéséhez. A
Császár medencéi a Komjádit érintô felújítás
alatt zavartalanul üzemelnek, így akinek bér-
lete van, azt felhasználhatja késôbb is — tájé-
koztatott Holló János.

TÁNCCAL A VILÁG KÖRÜL. Kultúrák, népek, felfedezések — ismeretterjesztô program min-
den korosztálynak. Indiai, orosz, spanyol táncok, elôadások, játékok, kézmûves foglalkozás. Ok-
tóber 17-én 16–20 óráig a Független Pedagógiai Intézetben (II., Frankel Leó út 6.). Rendezi a
Sivasakti Kalánanda Táncszínház, tel.: (06 20) 200-5828, sivasaktikalananda@gmail.com,
www.sivasaktikalananda.com. Támogató a II. kerületi Önkormányzat.

A nyelvtörvényrôl
Októberben ismét Szabad Európa Est. Duray Miklós felvidéki író-politikussal beszélget a
nyelvtörvényrôl Bándy Péter október 13-án kedden 18 órától a Fidesz II. kerületi irodájában
(Keleti Károly utca 13/b). A beszélgetésre minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Hidegkúti Pörzsölô
A II. Kerületi Érdekvédô Egyesület szeretettel vár minden érdeklôdôt október 13-án kedden
18 órakor Pörzse Sándor, az Echo TV Pörzsölô címû mûsora vezetôjének elôadására a Klebels-
berg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központba (1028 Templom u. 2–10).
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Egy nyugalmas „sziget” a Rózsadombon
Lehet, hogy sokan még ma sem tudják, de van egy hely a II. kerületi
Gárdonyi Géza úton, melynek arculata az elmúlt évek során teljesen
megváltozott.

Ebben a csendes, nagykövetségekkel övezett, elegáns utcában egy
ingatlanberuházó cég vásárolta meg néhány éve az akkor még a teljes
ürességrôl árulkodó ingatlant.

Erre a város zajától elszigetelt helyre a beruházó egy két ütemben
megépülô luxuskategóriás, 20 lakásos társasházi projektet álmodott.

Akár ªatal családok, de a tág, kényelmes lakhelyet kedvelôk zöld
„szigete” is ez a Rózsadombon, hisz nappali + két, három, illetve négy
hálószobás, azonnal költözhetô, világos lakásokat a II. ütemben még
kínálnak.

Az itt élôk kényelmét saját ªtneszterem, infraszauna, tornaterem
szolgálja. Ha egy nyugalmas és csendes, mégis biztonságos helyre vá-
gyik, érdemes felkeresni ezt a Rózsadomb szívében található, értékes
„ékkövet”, ahol a magánélete csak Önre tartozik!

2009 szeptember végéig a 86, illetve a 133 m²-es lakásokat 10%-
kal olcsóbban kínálják. 100 m²-nél nagyobb lakások megvásárlása
esetén pedig egy smart autót adnak ajándékba.

www.president-terasz.hu, (06 30) 505-6483. (x)

Kövesd a leveleket októberben a Mammutban!
A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ idén októberben
szakít a hagyományokkal, és a szokásos divatbemutatós napok he-
lyett egy új típusú rendezvénysorozattal köszönti az ôszt!

A rendezvény segítségével a tematikus hétvég-
éken bepillantást nyerhetünk az ôszi újdonsá-
gokba, ám nem csupán a divat új trendjeivel,
hanem a gasztronómia, technika és a szépség-
ápolás világának legfrissebb híreivel, termé-
keivel is.

A Mammut az újdonságok bemutatása mel-
lett különleges akciókkal is igyekszik a látoga-
tóknak még inkább kedvet csinálni a vásárlás-
hoz. Az online letölthetô vagy a sajtóból meg-
szerezhetô kuponfüzetek segítségével az adott hétvégéhez tartozó ku-
ponnal lehet érvényesíteni vásárláskor a kedvezményt, amely 10–
50% között változhat.

Idôpontok:

n 2009. október 2–4. DIVAT
n 2009. október 9–11. GASZTRONÓMIA
n 2009. október 16–18. MÛSZAKI CIKKEK,

SZÁMÍTÁSTECHNIKA,
TELEKOMMUNIKÁCIÓ

n 2009. október 29–31. SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG, WELLNESS

A kuponok és a részletek a www.mammut.hu-n is!

Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ

2009. október 2–31.
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Megújult fitneszterem a Marczibányi téren
Óriási változáson ment keresztül a City Squash Club emeletén
— korábban csupán melléktevékenységként — üzemelô
ªtneszterem. Az átalakulás mibenlétérôl kérdeztük Kovács
Krisztián szakmai vezetôt, aki a metamorfózisért elsôsorban
felelôs.

— Amikor elôször tettem be ide a lábam, a terem lehangoló látványt
nyújtott. Sötét pincehangulata volt, dacára emeleti elhelyezkedésé-
nek: sötétkék padlószônyeg, sötétkék plafon és a mennyezet 4 méte-
res magassága ellenére 2,5 méterre belógatott neonlámpák fénye na-
gyon nyomasztóvá tette a majdnem teljesen ablaktalan helyiséget. A
gépek öregek és elhanyagoltak voltak.

Hogyan folytatódott?
Miután megállapodtunk a sportlétesítmény üzemeltetôivel, munka-

társaimmal végiggondoltuk, milyen változtatásokat szeretnénk végre-
hajtani, amelyeket aztán meg is terveztettünk. Aki járt a régi terem-

ben, láthatja, hogy milyen jelen-
tôsen módosult a belsôépítészeti-
leg a helyiség. A korábbi egyetlen
homlokzati ablak mellett össze-
sen 30 kapott helyet, de 9 abla-
kot tetettünk a tetôre is, így nap-
közben lényegében lámpák nél-
kül is nappali világosság uralko-
dik a teremben. Ezen kívül 50 m²
területtel tudtuk növelni a hasz-
nos alapterület, amelyet a renge-
teg tükör még nagyobbnak érzé-
keltet. A vidám, világos és tágas
belsô tér kialakításában Szendrô
Péter építész barátom segített.

A terem hangulata tényleg
csodás, de milyenek a gépek, az
eszközpark, amely alapvetôen
fontos egy ªtneszteremben?

Rengeteg, majd’ minden
igényt kielégítô TechnoGym
ªtnesztermi berendezés teszi tel-
jessé a képet. Összesen 21 darab
kardio-gép (futógépek, step-gé-
pek, elliptikus trénerek és kerék-
párok), amelynek mindegyike te-
levízióval van ellátva; valamint
az alakformálás (több mint 20
db) eszközeinek széles választé-

ka. Ezeken kívül a klasszikus súlyzós lehetôségek és a szabadgyakorla-
tok szerelmeseinek két, külön erre a célra kialakított terület áll ren-
delkezésére, megannyi kiegészítô eszközzel.

Kinek ajánlja a ªtneszter-
met?

Minden olyan 14 és 120 év kö-
zötti érdeklôdônek, aki kulturált
körülmények között kíván spor-
tolni. A rendelkezésre álló eszkö-
zök egy része speciálisan a hölgye-
ket várja, míg az urak is megtalál-
ják a számításukat, akár fogyni,
akár erôsödni vágynak. De akkor
is jöhet bárki, ha a célja az, hogy
jó hangulatban sportoljon, per-
sze, némi kondíciójavulás remé-
nyében. Kiábrándulást csupán a
szélsôségesen testépítô beállí-
tottságú — nagy súlyokat kedvelô
— idelátogató fog tapasztalni.

Mivel bátorítja a kezdô, még
bizonytalankodó érdeklôdô-
ket?

Egyrészt a City Fitness Club
végtelenül barátságos közege,
másrészt a nálunk tevékenyke-
dô, magasan kvaliªkált edzôk áll-
nak mindazok — nem csupán a
kezdôk, de a haladók — rendelke-
zésére, akik valóban céltudatos
ªtnesztermi edzéseket szeretné-
nek végezni.

Személyi edzôink:

Kovács Krisztián (szakmai
vezetô): Csak, ha valóban
edzeni akar!

Klemm Ildikó: Azoknak, akik
jó hangulatban szeretnének
edzeni

Rablozcky András: Változatos
edzés az egészségért

Götz Gábor: Ha igazán
elszántad magad, akkor
vágjunk bele

Mali György: Csak az elsô
alkalom tûnik nehéznek,
utána már egyre könnyebb
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A rejtvény fôsoraiban Katona József szavait rejtettük el. A
2009/18. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A közvéle-
mény kormányozza a világot.”. A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld
Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap:
Faller Beatrix, Gyôri Jenô és Molnár László. Gratulálunk, a
nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesboltban. Vár-
juk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bim-
bó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu cím-
re legkésôbb 2009. október 16-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti
könyvekbôl és

határon túli magyar
irodalomból.

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191

Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Budai papír-írószer üzletünkbe eladó-pénz-
tárost felveszünk. Jelentkezni lehet: Krea-
tipp. 1281 Bp., Pf. 2. vagy hobby@krea-
tipp.hu

Kommunikatív kollégák jelentkezését várjuk
6 órás telefonos munkavégzésre. Fix bér. Ér-
deklôdni 14 óra után: (70) 770-0082.

SPANYOLUL TANULÓ GYERMEKEK MEL-
LETT VAGY SPANYOL-LATIN CSALÁDOKNÁL
DIPLOMÁS, SPANYOL ANYANYELVÛ HÖLGY
GYERMEKFELÜGYELETI MUNKÁT VÁLLAL.
TEL.: (30) 240-5112

Gyermekfelügyeletet, takarítást, vasa-
lást, házimunkát szívesen vállal igényes
fiatal hölgy. Tel.: (30) 402-9439

Gyakorlott, megbízható, munkaszeretô
hölgy bejárónôi állást keres. Igényes csalá-
dok jelentkezését várom. Állattartók és do-
hányosok kíméljenek. Tel.: (30) 254-0862

Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435

VÁLLALUNK kertgondozást, takarítást, iro-
da-, lakás-, ablaktisztítást. Tel.: (30) 557-
9204

Otthona, irodája rendben tartását több
éves tapasztalattal vállalom. Tel.: (20)
779-9738

OKTATÁS
RING AUTÓS-MOTOROS ISKOLA. Örü-
lünk, hogy ránk találtál. www.budairing.hu.
Tel.: 2020-521, 14–18 óra között.

Zongoraoktatás gyermekek és felnôttek ré-
szére nyugdíjas mûvésztanárnál a Széna tér-
nél. Tel.: 202-0344, (30) 613-0061

Zongoratanítást vállal 30 éves tapasztalat-
tal rendelkezô magántanár 6 éves kortól a
II., Fillér u. környékén. Tel.: (30) 250-3777

KLARINÉT-, SZAXOFON-, FURULYAOKTA-
TÁST vállalok 25 éves konzervatóriumi ta-
pasztalattal, 12 éves kortól a Törökvész út-
nál. Tel.: (20) 213-3660, 326-6078

LATIN TÁNC GYERMEK-, IFJÚSÁGI, FEL-
NÔTT CSOPORTOK INDULNAK KEZDÔK-
NEK OKTÓBER 3-ÁN A CSILLAGHEGYI
KÖZÖSSÉGI HÁZBAN. www.jokaitk.
uw.hu, (20) 213-0604
A PINOKKIÓ MAGÁNÓVODA 1,5 ÉVES
KORTÓL várja a gyermekeket a szeptember-
ben induló bölcsis és ovis csoportjaiba. Bio-
ételek, angol, sportok, iskola-elôkészítés.
Tel.: (30) 991-9384, www.pinocchio.hu

Számítástechnika, németnyelv-oktatás: „idô-
sebbek is elkezdhetik”. Tel.: (70) 213-8507,
200-7391

MAGYAR NYELV, OLVASÁS, IRODALOM ÉS
MINDEN TANTÁRGY TANÍTÁSA REFERENCI-
ÁKKAL. TEL.: (70) 408-5578

DIPLOMÁS NYELVTANÁRNÔ több éves kül-
földi tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FRAN-
CIAOKTATÁST, nyelvvizsgára felkészítést vál-
lal felnôtteknek és tanulóknak. Tel.: (30)
373-8069

Német/angol nyelvoktatást, korrepetálást
vállalok. Tel.: (30) 611-1200, 316-3596

OLASZ NYELVTANÍTÁS MAGÁNTANÁRNÁL,
KORREPETÁLÁS, FORDÍTÁS PASARÉTEN.
TEL.: (30) 214-7718

FRANCIA NYELVBÔL ÉRETTSÉGIRE,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST VÁLLAL
VÉGZÔS EGYETEMISTA LÁNY. TEL.: (30)
607-3989

A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/3000 Ft.
Tel.: (30) 302-7760

ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TA-
PASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGA-
CENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: (30)
343-8351

KANADAI—MAGYAR egyetemi tanár an-
gol magánoktatást kínál, mindkét nyelven
anyanyelvi szintû, nagy tapasztalattal, Buda-
gyöngyénél. Tel.: (20) 495-2535

Angolnyelv-oktatás, társalgás gyakorlá-
sa, érettségire, nyelvvizsgákra felkészí-
tés Budagyöngye közelében. Tel.: (30)
489-4848

GYEREKEK ANGOLTANÍTÁSÁBAN NAGY
GYAKORLATOT SZERZETT DIPLOMÁS TA-
NÁR MAGÁNÓRÁKAT VÁLLAL. TEL.: (20)
222-5325

ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA FELKÉSZÍT. TEL.:
(30) 343-8351

Angolnyelv-tanár hatékony módszerekkel
egyénre szabott, beszédcentrikus órákat ad,
korrepetál, nyelvvizsgára felkészít minden
szinten. Tel.: (20) 320-9101

ANGOLNYELV-oktatás ELTE nyelvtanári
gyakorlattal, a Mammutnál. Céges okta-
tást is vállalok. Tel.: (20) 541-5483

ANGOLTANÍTÁS, KORREPETÁLÁS, VIZS-
GÁRA FELKÉSZÍTÉS MINDEN SZINTEN.
TEL.: (20) 594-5278

ANGOL, NÉMET, SPANYOL nyelvoktatást,
vizsgára felkészítést vállalok a Bimbó út kö-
zelében. Tel.: 394-4423

Angol-, franciaoktatást vállalok (USA-ban
és Franciaországban szerzett tapasztalatok-
kal). Tel.: (20) 455-9925

ANGOL-, FRANCIAOKTATÁS, nyelvvizsgá-
ra, érettségire felkészítés diplomás nyelvta-
nárnál a Hûvösvölgyi úton. Tel.: 200-1991,
(30) 568-2850

FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-,
nyelvoktatást alapoktól szigorlatig. www.fe-
jestanoda.atw.hu, tel.: (70) 366-6445, 250-
2003.

MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészítés
felvételire, érettségire, egyetemre nagy gya-
korlattal, a Moszkva térnél. Tel.: 316-8462,
(20) 927-6473

Matematikatanítást, korrepetálást vál-
lal mérnöktanár. Házhoz megyek. Tel.:
(20) 941-7907
Matematika-, fizikatanítás. Középszintû
és emelt szintû érettségire, fôiskolára,
egyetemre felkészítés. Több mint húsz
éves gyakorlat. Tel.: 213-7747, (20)
518-2808
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁ-
NOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
SZAKTANÁRÓL! HÁZHOZ MEGYEK! TEL.:
(20) 959-0134
MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST,
kétszintû érettségire felkészítést vállal fiatal
tanár nagy gyakorlattal. Tel.: (20) 342-7667

MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai ta-
nártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype: ok-tato
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Kémia-, biológiatanítás gyakorlott kö-
zépiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648

INGATLAN
Millenáris park mellett a Kis Rókus utcában
teremgarázsban gépkocsibeállók eladók. Ér-
deklôdni: (20) 943-5953.
GARÁZS KIADÓ A TÁROGATÓ ÚTON AZ
IBS KÖZELÉBEN. TEL.: (30) 624-3537
GARÁZS KIADÓ UDVARI BEJÁRATTAL A
FILLÉR UTCAI ISKOLÁNÁL. TEL.: 325-
8781, (20) 342-6693
II., Nagyajtai utcai zárt gépkocsibeálló ki-
adó. Tel.: (30) 941-0449
Lakás kiadó garázzsal a II., Csalit utcában.
Csendes, zöldövezeti, panorámás, 56 m²-es,
2 különálló szobával. Tel.: (30) 942-8357
A II., Vöröstorony utcában csendes he-
lyen most felújított lakás kiadó. Tel.:
(70) 371-6018
Októberben multinacionális céghez ér-
kezô családok részére keresünk KIADÓ
150 m² feletti új, újszerû lakásokat, há-
zakat. START INGATLAN, tel: 316-9408,
(20) 950-6165.
Rózsadombon csendes, szép zöldövezetben
130 m²-es villalakás gyönyörû panorámá-
val, nagy teraszokkal, garázzsal kiadó. Tel.:
(20) 972-3212
Margit körúti társasházban bérbeadó 284
m²-es alagsori, száraz helyiség, bejárattal
az Erôd utcáról, kizárólag csendes tevékeny-
ségre. Megtekinthetô elôzetes megbeszélés
alapján. Tel.: 201-1870, (30) 932-1424
A II., Eszter utcában 34 m²-es panorámás,
loggiás, napfényes, jó elosztású, csendes,
frissen festett bútorozatlan lakás kiadó.
Tel.: (20) 240-4635
Kiadó vagy eladó az ORFI kórház és a Lu-
kács fürdô közelében (a Török utcában) egy
75 m²-es klímás üzlethelyiség. Élelmiszer-
boltként üzemelt, de bármilyen egyéb tevé-
kenységre is alkalmas. Kiadási ár 240 E Ft/
hó + rezsi. Érdeklôdni: (20) 322-1831, (20)
390-5304.
Saját részre készpénzért vásárolnék I.,
II., XII., kerületi 60–65 m²-es emeleti,
legalább 2 különbejáratú szobás zöld-
övezeti, csendes, napos, panorámás, er-
kélyes, közlekedéshez közeli lakást tu-
lajdonostól 26 millióig. Közvetítôk ne
hívjanak. Tel.: (30) 327-0795
Keresek vevôim részére a II. kerületben 1,5,
ill. 2 szobás ingatlant társasházban! mol-
nar.gabor@platea.hu, tel.: (30) 964-6347.
ÉPÍTÉSI telek Pasaréten összközmûves
300-as felújítandó vagy bontandó házzal el-
adó. Tel.: (20) 972-3212
ELADÓ I., Attila úti 47 m²-es, kis rezsijû la-
kás tulajdonostól. 16,5 M Ft. Tel.: (30) 907-
0333
A II., Alsó Zöldmáli úton 58 m²-es, két külön
bejáratú szobás, loggiás, cirkófûtéses, kertre
nézô lakás gépkocsibeállóval 21,8 millióért
eladó. Tel.: (20) 967-5691
A II., Boróka utcában négylakásos társas-
házban 110 m²-es kétszintes, jó állapotú la-
kás kertrésszel + 50 m²-es garázs + háztar-
tási helyiséggel 46,5 millióért eladó. Tel.:
(20) 967-5691
A II., RÜGY UTCÁBAN 166 m²-ES ÖTSZO-
BÁS, FULLPANORÁMÁS, DUPLATERA-
SZOS ÖRÖKLAKÁS GARÁZZSAL, ÁLOM-
SZÉP KÖRNYEZETBEN ELADÓ. IRÁNYÁR:
83 M FT. TEL.: (30) 299-0160
A II., Szalonka úton 1900 m²-es panorá-
más nyeles telek 110 000 Ft/m² áron el-
adó! Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A II., TROMBITÁS ÚTON VÁROSMAJOR-
RA NÉZÔ 2 ÉS FÉL SZOBÁS 86 m²-ES
ÖRÖKLAKÁS ELADÓ. IRODÁNAK IS KIVÁ-
LÓ. IRÁNYÁR: 19,9 M FT. TEL.: (30) 299-
0160
25 m²-es minigarzon 8,5 M Ft-ért eladó a
Petrezselyem utcában. Tel.: (30) 233-7357

Kislakás Pasaréten! Küküllô utcai kétlaká-
sos kertes társasházban 35 m²-es felújított,
öszkomfortos alagsori hangulatos lakás a
tulajdonostól eladó. Irányár: 11,5 M Ft. Tel.:
(30) 921-4335
A II., Vitéz utcában jó állapotú félemele-
ti 31 m²-es egyszobás, világos, konvek-
toros, hangulatos garzon eladó. Irányár:
11,5 M Ft. Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
A II., Lukács utcában 78 m²-es háromszo-
bás, erkélyes, cirkófûtéses, jó állapotú lakás
21,8 millióért eladó. Tel.: (20) 967-5691
A PASARÉTI ÚTON 61 m²-ES KÉTSZOBÁS
LAKÁS I. EMELETEN, CSENDES KERTRE
NÉZÔ ERKÉLLYEL TULAJDONOSTÓL EL-
ADÓ. IRÁNYÁR: 24,9 M FT. ÉRDEKLÔD-
NI: (20) 511-6411
A Rózsadombon a Felvinci úton eladó 96
m²-es háromszobás gázkonvektoros felújí-
tandó lakás hatlakásos társasházban, erké-
lyes, elsô emeleti, garázs, kert van. Tel.: (20)
962-0443. Irányár: 42 M Ft + 3 M Ft garázs,
melynek megvétele kötelezô.
A II., Szikla utcában 1995-ben épült há-
romszintes, 160 m²-es ötszobás sorházi
lakás garázzsal eladó 88,5 M Ft-ért.
Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
II., CIMBALOM utcai ház fele eladó, 1000
m²-es telken, tulajdonostól. 75 M Ft. Tel.
10–13 óráig: (70) 221-0911.
A II., GÁRDONYI GÉZA ÚTON ELADÓ I.
EMELETI 150 m²-ES, MODERN STÍLUS-
BAN FELÚJÍTOTT EXKLUZÍV, PANORÁ-
MÁS LAKÁS GARÁZZSAL. 79,9 M FT.
TEL.: (30) 251-4000
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com
Budaligeten négylakásos társasházban el-
adó 62 m²-es földszinti, kertkapcsolatos la-
kás. Terasz, saját kertrész, tároló, kocsibeál-
ló. Ára: 29,5 M Ft. Tel.: Sándor: (30) 906-
3982
Nagykovácsiban az amerikai iskola közelé-
ben 240 m²-es ötszobás, dupla komfortos,
igényes családi ház 480 m²-es kertben dup-
la garázzsal 62 millióért eladó. Tel.: (20)
967-5691
Elegáns otthon a Római-part legpatiná-
sabb utcájában. 102 m²-es négy szobás,
új építésû villalakásban élvezheti a
több évtizedes platánfák hangulatát.
Start Ingatlan, tel.: 316-9408, (20) 950-
6165.
Csillaghegyen 257 742 Ft/m² áron S.O.S.
eladó 310 m²-es öt hálószobás ikerház!
Ennél jobbat nem talál! Extrák, kiváló
állapot, azonnal költözhetô! Tel.: (30)
960-8862, 316-9408
A MOM-PARKNÁL 100 m²-ES HÁROM-
SZOBÁS, DUPLA ERKÉLYES ÖRÖKLAKÁS
21,9 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: (30) 299-
0160
A XII., ZUGLIGETI ÚTON 112 m²-ES HÁ-
ROMSZOBÁS CIRKÓS ÖRÖKLAKÁS GA-
RÁZZSAL ELADÓ. IRÁNYÁR: 39,9 M FT.
TEL.: (30) 299-0160
A XII., ÁRNYAS ÚTON II. EMELETI 80 m²-
ES HÁROMSZOBÁS, NAGYTERASZOS
ÖRÖKLAKÁS GYÖNYÖRÛ PANORÁMÁ-
VAL, GARÁZZSAL IRÁNYÁR: 38 M FT + 3
M FT GARÁZS. TEL.: (30) 299-0160
Családi ház eladó (50 m² + 3 autóra ga-
rázs). Bp. XVI., Körvasút sor 25. Ára: 16 M
Ft. Tel.: (30) 941-2298
200 m²-ES EGYSZINTES, ÚJ ÉPÍTÉSÛ CSA-
LÁDI HÁZ KULCSRAKÉSZEN, 1000 m²-es
telken eladó 77,5 M Ft-ért TELKIBEN.
Tel.: (20) 393-0000
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkert-
ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorá-
más telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: (30)
250-4557
A BALATONON, ÁBRAHÁMHEGYEN KÖZ-
VETLEN VÍZPARTI 170 m²-ES ÖSSZKÖZMÛ-
VES, KÉTSZINTES, DUPLA KOMFORTOS CSA-

LÁDI VILLA ELADÓ. STÉG VAN. TEL.: (20)
938-2579
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzle-
ti ingatlanokat pontos szolgáltatással,
korrekt jutalékkal. Tel.: 215-7336, (30)
530-5338, www.budainewyork.hu
A LÔRINCZ PÉTER INGATLANIRODA KE-
RES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁ-
ZAKAT, ÜZLETHELYISÉGEKET, TELKEKET!
www.lorinczpeter.hu, tel.: (70) 383-
5004, 351-9578
AZ IMMOBIL VERECKE INGATLANIRODA
15 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL
ÜGYFELEI RÉSZÉRE KERES-KÍNÁL BUDAI
KIADÓ-ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.:
325-8563, (30) 924-7165, II., VERECKE
U. 14., www.verecke.hu
PIRAMIS INGATLAN a budai családi há-
zak specialistája. 20 éve az élvonalban.
1025 Verecke út 8., www.piramisingat-
lan.hu, tel.: 33-55-965, önkiszolgáló
adatbank: www.ingatlanönki.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Kérjük azokat a körzetünkbe bejelentkezett
PÁCIENSEKET, akik az elmúlt két évben
nem jártak nálunk, hogy egészségügyi SZÛ-
RÔVIZSGÁLATRA jelentkezzenek rende-
lônkben: 1026 Lotz Károly u. 8–10. DR.
NÓGRÁDI ÉVA háziorvos: 391-4008, DR.
WAGNER LÁSZLÓ háziorvos: 391-4003, e-
mail: napos44@citromail.hu
Házi betegápolást vállal hosszú kórházi gya-
korlattal rendelkezô szakképzett ápolónô.
Tel.: (70) 573-1537
SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrô-
vizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer
az érelmeszesedés kimutatására, korhatár
nélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértéke-
léssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (30)
954-0886
Fogsorok, hidak, készítése, javítása soron kí-
vül. Fogszabályozó, fogfehérítô. Mozgáskor-
látozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi
ügyelet. Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013
Krisztina krt. 51., fszt. 1. Mobil telefon: (06
30) 222-3016
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
Dr. Tapodi Attila fogszakorvos szájse-
bész a Budai Irgalmasrendi Kórházban
(II., Frankel Leó út 31.) folytatja magánren-
delését kedd-csütörtök 15–18 óráig. Tel.:
(30) 740-0022
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
DELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ-
GYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORO-
NÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFO-
GÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJE-
LENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.
Pszichológusdoktortól pszichoterápia:
beszéd-, hangulatazvar, szorongás, fóbia, pá-
nik, kényszer, konfliktus, gyász, gyermekvá-
rás, párkapcsolat, pszichoszomatika.
www.szakpszichologia.hu. Tel./üzenet:
316-3009.
Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scod-
nik Anikó, tel.: (30) 213-8052
LEGÚJABB ORVOS-KOZMETOLÓGIAI KE-
ZELÉSEK: ROSACEA, SEPRÛVÉNA, VÉGLE-
GES SZÔRTELENÍTÉS, ACNE, HYALURON-
SAVAS BÔRFELTÖLTÉS. KEDVEZMÉNYES
BÉRLETEK! I I . , CSATÁRKA ÚT 65.
www.naturklinika.hu. Tel.: (30) 960-
0933

PEDIKÛR, MANIKÛR, MÛKÖRÖMKÉSZÍ-
TÉS, AURAFOTÓZÁS (TESTI, LELKI, SZEL-
LEMI ÁLLAPOTFELMÉRÉS), FRISSÍTÔ
TALPMASSZÁZS. MÉREGTELENÍTÉS SPA
D-TOX KÉSZÜLÉKKEL. SYLVIA AURASZA-
LON, 1024 KIS RÓKUS U. 9. TEL.: (20)
337-2440, (30) 841-5447, (PEDIKÛR)
www.aurafotozas.hu
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvöl-
gyi út 54. alatt, a Videoton székházban csü-
törtökönként 14–18 óráig. Idegbecsípôdé-
sek, ízületi blokkok, porckorongsérvek meg-
szüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr.
Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: (30)
945-8477

A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚ-
RA A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓ-
ZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA
KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788
VAGY (20) 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁ-
RIA, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu
Leszoktatjuk a dohányzásról biorezo-
nanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiá-
val, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTK-
ban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
Nyírô Gyula kórházban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
A Széchenyi fürdôben dolgozó gyógy-
masszôr szabadnapjain masszírozást vállal
az Ön otthonában is. Tel.: (20) 595-3057

Fájdalommentes allergia- és candida-
vizsgálat. Biorezonanciás terápiával al-
lergia, candida kioltása, bôrbetegségek,
szenvedélybetegségek, légúti, nôgyógyásza-
ti, érrendszeri betegségek, emésztési-moz-
gásszervi problémák, fejfájás kezelése,
stresszoldás a Vivien talpai Gyógycentrum-
ban. 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596,
www.vivientalpai.hu

TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS),
TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SA-
JÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁ-
ZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBE-
TÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDI-
AGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS, TERMÉSZETGYÓ-
GYÁSZ. RENDELÔ: II., FILLÉR U. 10. www.vi-
vientalpai.hu, tel.: 316-2596.

Kineziológiai rendelés Margit körúti orvos-
természetgyógyász rendelôben. Krónikus
egészségügyi problémák, tanulási nehézsé-
gek, diszlexia, stressz, depresszió, szoron-
gás, kommunikációs problémák. Dr. Nagy,
tel.: (30) 389-0322.

BÔRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI MA-
GÁNRENDELÉS. Jó- és rosszindulatú bôrda-
ganatok kezelése, anyajegyek vizsgálata. Be-
jelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi Teodóra,
XI., Bartók Béla út 57.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselhárí-
tó Nagy duguláselhárítást is vállal a hét
minden napján. Tel.: 212-7035, (20) 939-
2872

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 921-
0948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le-
folyók, csatornák gépi tisztítása azon-
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze-
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Csatornák cseréje, bontása, vízvezeték-
szerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748
GYORSSZOLGÁLAT! Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázké-
szülék-javítás anyagbeszerzéssel, garan-
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ciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 334-
3438
S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍ-
TÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁ-
VAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MIN-
DEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GA-
RANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLE-
TEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800,
(30) 269-0001
VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL. MINDEN-
NEMÛ VÍZSZERELÉSI MUNKÁK RÖVID
HATÁRIDÔVEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
769-0043, www.vizszereles.hu
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. MINDENNE-
MÛ JAVÍTÁSOK, SZERELÉSEK MÉG AZ-
NAP. TEL.: 2-150-250, www.vizszere-
les.hu
VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, (20) 917-0697
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK,
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSE-
RÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.:
2-150-250. www.lakasszerviz.hu
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZ-
SZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VIL-
LANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG
A HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 321-
8082, (20) 334-3437
BUDAI FÉG GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZÜNK
UDVARIAS, JÓL KÉPZETT SZERELÔKKEL,
INGYENES KISZÁLLÁSSAL ÁLL ÜGYFELEI
RENDELKEZÉSÉRE MUNKANAPOKON,
HÉTVÉGÉN. TEL.: (20) 921-2215, (30)
471-5440
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gáz-
szivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamá-
si József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-5362
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ GYORSSZOLGÁ-
LAT! Gázkazánok, bojlerek, cirkók, tûz-
helyek, konvektorok, Hérák karbantar-
tása, szakszerû javítása anyagbeszerzés-
sel, garanciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990,
(20) 334-3438
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, (20) 915-2678

VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁSOK
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. EL-
MÛ által minôsített vállalkozás.
Minôsített villanyszerelô mester vállal-
ja cserépkályhák, hôtárolós kályhák ki-
építését, villanyboyler vízkôtelenítését,
mérôhelyének kiépítését. http://csrep-
kalyha-kandallo.webs.com, tel.: (20)
530-0344.
VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS garanciá-
val, rövid határidôvel Jakab József villany-
szerelô mestertôl. Tel.: (30) 940-6162
Villanyszerelést, javítást, kapcsolók, lámpák
cseréjét precízen, alacsony áron, garanciá-
val. Tel.: (20) 333-2323

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, (20) 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 9618-618, www.mo-
sogepszerelo.hu
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BU-
DÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l.: 23 900 FT-TÓL)
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu

ELEKTRONIKA
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen min-
den nap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Pa-
ál.
Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos
antennák szerelése, javítása, digitális átál-
lás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jel-
erôsítés garanciával. Tel.: (20) 934-4360
TV ANTENNA: mûholdvevôk (analóg és
digitális), földi antennák javítása, tele-
pítése garanciával. Kábeltévé leosztá-
sa. Tv, videó, DVD összehangolása. NO-
KO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 326-
6935, (30) 542-5540, (20) 541-5483
Televíziójavítás helyszínen, 28 éves gya-
korlattal, 20 éve a kerületben. Olcsón,
garanciával. Tel.: 214-2070 9–16-ig, Ko-
váts Miklós, (20) 991-3405.
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ-
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, WESTEL, SCHNEIDER, DU-
AL). TEL.: (20) 471-8871

LAKÁS—SZERVIZ
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjaví-
tásokat vállal több szakmában, a kerü-
letben. Ha kicserélni, össze- vagy felsze-

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1800 Ft, 11–20 szóig szavanként
+180 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés-felvé-
tel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport, 1024 Margit krt. 47–
49., tel.: 346-5624, ..25, ..27; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.

Keretes hirdetés: színes: 1/1 old. = 270 000 Ft, 1/2 = 145 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 58 000 Ft, 1/16 = 22 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 220 000 Ft, 1/2 = 120 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000 Ft,
1/16 = 18 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-
3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. október 7-én 11 óráig.

relni kell bármit, akkor is hívhat: (70)
332-2276
BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET, LAKÁS-
SZERVIZ ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUN-
KÁK. TEL.: (30) 410-0007
Tetôszigetelés 10 év garanciával. Generálki-
vitelezés. Tel.: (30 931-3203
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciá-
val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL-
LÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
Tetô-, víz- és hôszigetelés, 10–15 év garanci-
ával épületfelújítás hôszigeteléssel. 19 éves
vállalkozás. VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 Tö-
rökvész út 16/b, tel.: 326-5312.
Bádogos és tetôfedések, magas és lapos-
tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
Vállalunk teljes körû lakásfelújítást, vil-
lanyszerelést. Tel.: (30) 245-2020, (20)
419-7309, 316-3596
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁ-
VAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
(30) 251-3800
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, nyílászá-
rók passzítása, légszigetelése, burkolás, szô-
nyegpadló-, parkettafektetés, asztalosmun-
kák. Kisebb javításokat is vállalunk garanci-
ával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805, (20)
410-7695.
Festés, mázolás, kômûvesmunkák hideg-,
melegburkolással közületeknek is. Tel.: 285-
0570, (70) 563-0293
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272-
3909
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978-
7429
Rádiós és vezetékes riasztórendszerek,
kaputelefonok telepítése, strukturált
hálózatok kiépítése, villanyszerelés.
Tel.: (30) 245-2020, (20) 419-7309, 316-
3596
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
BÚTORKÁRPITOZÁS (BÔR, ANTIK BÚTO-
ROK) TELJES KÖRÛ FELÚJÍTÁSSAL, ASZTA-
LOSMUNKÁVAL. FRANK. TEL.: (30) 691-
4156, 407-2946
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok át-
húzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 433-
6289, www.riederkarpitos.hu
Asztalos—Tischler—Joiner: Bútorkészítés,
restaurálás! Mindenféle faipari és belsôépí-
tészeti munkákat vállalunk! Díjmentes hely-
színi felmérés! info@m-fa.hu, tel.: (20) 429-
5306.
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurá-
lását, készítését. Tel.: (30) 944-2206
ASZTALOS: (20) 548-8829, www.butoro-
sok.hu. Precíz, gyors munka! Konyhabúto-
rok, beépített szekrények, polcozások, kiegé-
szítések, javítások.
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyárt-
va. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszo-
lása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vál-
lalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.:
368-3604, (70) 550-0269

Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423
Vállalom FÜRDÔSZOBÁK felújítását. Kô- és
kômûvesmunkát. Minôségi munka megfizet-
hetô áron. Bontás utáni HELYREÁLLÍTÁ-
SOK. Varga András, tel.: (30) 458-5001.

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG
JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖ-
VID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-8325
REDÔNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, SZA-
LAGFÜGGÖNY, ROLETTA, HARMONIKA-
AJTÓ SZERELÉSE-JAVÍTÁSA (MOTOROS
IS). TEL.: (70) 398-1679
REDÔNYJAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS. SZA-
BÓ JÓZSEF, TEL.: (30) 410-0007.
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985-
1273

KERT
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fa-
kivágást, sövényvágást vállalok szakérte-
lemmel, lélekkel. Tel.: (06 30) 418-6663,
gold333@freemail.hu
KERTÉPÍTÉS, ALPIN favágás, ÖNTÖZÔ-
RENDSZER telepítése, kertápolás ker-
tészmérnöktôl korrekt áron. Tel.: (20)
561-7063
KERT-, TELEKRENDEZÉS: Metszés, perme-
tezés, fakivágás, gallyazás, bozótirtás, talaj-
csere, gyepesítés, kerítés, járda, térkô leraká-
sa. Egyéb kerttel, telekkel kapcsolatos mun-
kák kivitelezése garanciával. Tel.: 786-5872,
(70) 422-9445, fax: 785-7344, mu0000@fre-
email.hu
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymá-
szótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond
Ferenc. Tel.: (30) 977-1745

SZOLGÁLTATÁS
A NAPVIRÁG UTCÁBAN A NAPVIRÁG ÉT-
TEREM vállalja 10 fô felett családi és válla-
lati rendezvények szervezését és lebonyolí-
tását. Tel.: (20) 944-6304
ÜGYVÉD vállal ingatlanörökösödési, család-
jogi ügyeket áfamentes munkadíjjal. DR.
KÓSA ERZSÉBET, II., Margit krt. 50/52. Tel.:
(20) 956-5917
Kristálytiszta víz az otthonában. Tisztítóbe-
rendezéssel, egészségpénztári támogatás-
sal. Információ, elérhetôség: 286-9906, (20)
264-4719, (70) 563-0293.
PANZIÓSZOLGÁLTATÁS zöldövezetben, Ró-
zsadombon, vendéglátás felsôfokon. PANO-
RÁMA PANZIÓ, II., Fullánk u. 7. Tel.: 394-
4718, panzio@ggpanorama.hu, www.ggpa-
norama.hu
VENDÉGLÔK, KÁVÉHÁZAK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes gra-
fikai munkák. Deko-team Grafikai Stú-
dió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 375-
8696, (30) 933-6221
ÖNISMERETI PSZICHODRÁMACSOPORT-
BA JELENTKEZÉS: (70) 317-4242, matay-
melinda@netscape.net

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installá-
lás. Beállítások. Adatok rendszerezése, men-
tése. Vírusvédelem. Felnôttek, diákok korre-
petálása informatikából. NO-KO SAT Bt., II.,
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A ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.

bérleti hasznosításra felajánlja
a pesthidegkúti zöldövezetben lévô

– 260 m² összterületû, különálló (14 helyiségbôl álló)
irodaépületét. Az irodaépület a Patakhegyi út mellett
helyezkedik el, közvetlen utcai bejárattal és
gépkocsibehajtással, zárt udvarban, parkolóval.

– Épületrészeket (70–300 m²-ig ) tárolási és raktározási célra.

Érdeklôdni: Rozmaring Szövetkezeti Kft.,
1028 Patakhegyi út 83–85. Telefon: 397-6682, 376-5722.

Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó

Idôsek Otthonában egy- és kétágyas lakrészek igényelhetôk
1–2 éves átmeneti elhelyezésre, valamint tartós bentlakásra
és rövidebb idôtartamra egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:

– egészségügyi szolgáltatást,
– éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
– dietetikussal készített étrendet,
– gyógytornát, stb.

1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713

senectuskht@t-online.hu

Fillér u. 2/b, tel.: 326-6935, (20) 541-5483,
(30) 595-2921.
Számítógépeit otthonában javítjuk, fejleszt-
jük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmen-
tés, internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver-,
hardverhibák javítása. Hívjon bizalommal.
Tel.: (20) 998-0798, http://www.fmrkft.hu
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerelés,
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: (30) 857-2653

KÖNYVELÉS
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716

FUVAR
KÖLTÖZTETÉS, CSOMAGOLÁS, ZONGO-
RASZÁLLÍTÁS, BÚTORSZERELÉS ingyen
dobozokkal, lomtalanítás, express-te-
her. Tel./fax: 349-0365, www.express-te-
her.hu
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
(20) 972-0347, (30) 589-7542
Bútorszerelés, költöztetés, csomagolás, díj-
mentes felmérés! info@m-fa.hu, tel.: (20)
261-2808.

TÁRSASHÁZAK
Társasházkezelés — valódi érdekképviselet.
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyed-
évenként a pénzügyi helyzetrôl. A bevétel-
növelés lehetôségei. Tel.: (30) 462-2830,
(20) 920-7166, 240-4209, simon.dubecz@t-
online.hu
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAK-
KÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCI-
ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: (30) 977-6612
Szakvizsgával, II. ker. irodával teljes kö-
rû ügyintézéssel közös képviseletet vál-
lalunk társasházak részére. Tel.: 326-
0091, (30) 352-9931, e-mail: kozoskepvi-
selo@invitel.hu
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, e-
mail: wamag@mail.datanet.hu
Társasházkezelés, közös képviselet biz-
tos alapokon. Cégünk teljes jogi és mûszaki
háttérrel, valamint több éves szakmai ta-
pasztalattal rendelkezik. WWW.KOZOSKEP-
VISELO.HU, info@kozoskepviselo.hu. Tel.:
302-3257, (70) 426-4420
TÁRSASHÁZAK LÉPCSÔHÁZ-TAKARÍTÁSÁT
ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKAT (FÛNYÍ-
RÁS) VÁLLALOK. SZÁMLAKÉPES VÁLLALKO-
ZÓ. TEL.: (20) 994-3477
Társasházak közös képviseletét vállaljuk.
Cégünk mûszaki háttérrel és szakmai ta-
pasztalattal rendelkezik. Tel.: (30) 964-
6347, mfa.bt@chello.hu
Társasházkezelés, közös képviselet — kor-
rekt, megbízható módon. FLOTT-HOME Bt.
Tel.: 274-6135, (70) 940-3865, czakoszil-
via@gmail.com
Takarítást, kertgondozást vállalunk tár-
sasházak részére. Budai referenciákkal.
Tel.: (30) 919-1013, www.haztakari-
tas.hu

VÉTEL, ELADÁS
Szocialista kitüntetéseket, forgalomból ki-
vont papír- és fémpénzeket, régi képeslapo-
kat, szocialista relikviákat vásárolok. Gyûj-
tô. Tel.: 201-7769
Törtarany vásárlása 2800–3600 Ft között.
Tekintse meg a Google-ban a Louis galériát.
E-mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a
II., Margit krt. 51–53-ban. Louis Galéria,
tel.: 316-3651.

MATCHBOXOT A 60-AS, 70-ES ÉVEKBÔL
KERESEK! TEL.: (70) 385-5743

MÛGYÛJTÉS
TÖRÖK SZÔNYEGRESTAURÁTOR régi, új
kézi csomózású szônyegét kitisztítja, szak-
szerûen megjavítja. Régi és új keleti szônye-
geket vesz és elad. Díjtalan kiszállás. Tel.:
312-0199, Keleti Károly u. 20/b, (20) 246-
5394. Üzlet: 315-2159.

Gyûjtô saját részre vásárolna festményt, pol-
gári bútort, hagyatékot! Referenciával! Tel.:
(30) 922-4541

Kastély berendezéséhez vásárolok an-
tik bútorokat, festményeket, órákat,
bronzszobrokat, porcelánokat, ezüstöt
stb.; teljes hagyatékot. Üzlet: I., Batthyá-
ny u. 10. Tel.: 201-6188, (20) 323-4104

Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásá-
rol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938

KASTÉLYOK, KÚRIÁK, DIPLOMATALAKÁ-
SOK berendezéséhez vásárolunk min-
dennemû antik tárgyat, szônyeget, bú-
tort, külföldi és magyar festményeket
KIEMELKEDÔEN MAGAS ÁRON! Tel.:
(30) 205-8853

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bú-
torokat, porcelánokat, álló fali díszórákat,
csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket,
ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjta-
lan kiszállás, Tel.: 281-3926, (30) 462-8883

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó
út 12. Tel.: 316-6461, (20) 391-5543. Gyulai
Tamás.

TÁRSKERESÉS
19 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok se-
gítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsége-
im: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail.hu

EGYÉB
Budapest szívében, az Angolkisasszonyok
templomában el nem évülô urnafülkék vált-
hatók. Elérhetôség: Budapest V., Váci u. 47/
b, tel.: 337-8116.

EGYEDI TERVEZÉSÛ abroszok, terítôk
készítése lakásbelsô vagy étkészlet stí-
lusában, textiltervezôtôl. Tel.: (20) 513-
0543

Megmentett 3 hónapos szuka magyar vizs-
lát elajándékozok szeretô gazdinak! Tel.:
(30) 308-4152

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Tel.: (20) 956-4084. Nem va-
gyok kereskedô.

Hiteltanácsadás Széchenyi kártya és Új
Magyarország Hitelprogramban vállalkozá-
sok részére. Hitelek állami támogatással.
Tel.: (30) 479-6242

NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG!
MÁR 20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛ-
KÖDÔ NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KED-
VES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II.,
MARGIT KRT. 69. TEL.: 212-4163

Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ru-
hadarabok méretre, rendelésre nagy fonal-
választékkal, hozott fonalból is. A János-kór-
házhoz közel, idôpont-egyeztetéssel. Tel.:
356-6009, www.kotode.hu

SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEG-
RENDELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍ-
TÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MO-
BIL: (30) 858-9499. J. WIENNA BT., 1027
VARSÁNYI IRÉN U. 17.
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www.trofeagrill.eu

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, évforduló, keresztelô, ballagás…..)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA

Nagy családi akció!
Hétvégén (szombat, vasárnap) a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes*

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

Asztalfoglalás:
438-9090, (06 20) 999-7708

*1 felnôttel 2 gyermek,
2 felnôttel max. 3 gyermek ingyenes.

• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ ÉS

FÔKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is

• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDER-
ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

1027 Bp., Margit krt. 54.
1117 Bp., Fehérvári út 24.

Nyitva: H–P: 9–18, Sz: 9–14

T./F.: 201-3928
T./F.: 466-5654

ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT

Ú
J!
!!

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZOMBATONKÉNT

–10%!

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK

DARVAS POSZTERGALÉRIA
Budagyöngye Üzletközpont Tel.: (70) 391-0936
Mammut Üzletközpont Tel.: (70) 391-0915
Westend Üzletközpont Tel.: (70) 391-0912
Deák tér (Anker köz 1.) Tel.: (70) 391-0926
Központ: VIII., Nap u. 29. Tel.: 219-3209

www.kepkeret.hu

KÜLTERÜLETI
— mûvelésbôl kivett

— mezôgazdasági mûvelési ágú

területek értékesítése

Budapest II., Pesthidegkút, Solymár és Nagykovácsi

közigazgatási területén

Érdeklôdni lehet:

Telefonon munkaidôben: 376-5722
E-mailben: rozszov@enternet.hu

Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:
1028 Bp., Patakhegyi út 83–85.

Budapesten, a budai oldalon parkos, ôsfás,
csendes környezetben igényesen felépített kis létszámú,

családias IDÔSEK OTTHONA várja lakóit, idôseit.
Tartós és átmeneti elhelyezést nyújtunk ápolással, gondozással.

Érdeklôdô hívását
a 274-3051 vagy a (06 30) 645-9786-os telefonszámon várjuk.
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H–P: 8–18 óráig
Szo: 8–16, V: 8–14 óráig

Rozmaring virágcsarnok
és

Székely Udvar Díszfaiskola
megújult formában nagy választékkal

(cserepes szobanövények, örökzöldek,
díszfák, évelôk, kaspók, kerámiák, egyéb

kiegészítôk, kellékek) várja minden
vásárlóját.

Nyitva tartás:

NÁNÁSI
KERTÉSZET

1028 Budapest
Patakhegyi út 83–85.

Telefon: 376-5358

Fax: 230-6390
E-mail:

nanasi.kerteszet@chello.hu
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Krizantémok óriási választékban!


