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Decemberre készül el a hidegkúti mentôállomás

Szeptember 9-én Láng Zsolt és Göndöcs Zsigmond, az Országos Mentô-
szolgálat fôigazgatója a Hunyadi utca és a Máriaremetei út sarkán, a

szolgálatnak használatra átadott önkormányzati telken letette Hideg-
kút mentôállomásának alapkövét. (Folytatás a 3. oldalon)

Új körfogalom épül
Körforgalommá építteti át a II. kerületi ön-
kormányzat a Törökvész úton az Eszter és a
Vérhalom utca keresztezôdését. A csomó-
pont rendkívül balesetveszélyes volt: az erre
közlekedôk ugyanis gyakran nem tudták kel-
lô idôben megítélni, hogy a másik autós a fô-
útvonalról mely irányba kíván letérni. Az új
forgalomtechnikai megoldással sokkal biz-
tonságosabb lesz a közlekedés. A gyalogosfor-
galmat szigetekkel és fényvisszaverô prizmá-
val ellátott zebrákkal teszik könnyebbé. Az
önkormányzat 120 millió forintból végezteti
el a csomópont átalakítását.

(Folytatás az 5. oldalon)

II. Kerületi Kaptató futóverseny
szeptember 20., 8 óra –Millenáris

Részletek a 6. oldalon

HIDEGKÚTI MELLÉKLETTEL
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H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

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
ügyfeleket.

Ü G Y E L E T E K

Gyermekorvosi ügyelet 1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 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

F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 928-
8699

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Fekete László
Fidesz—KDNP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 670-6688

KDNP II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 29.

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 336-
4337

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Káplán Tibor
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 957-5682

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Kollár György
SZDSZ, 15. vk. hónap 1. csütörtöke, 18–20 óra SZDSZ II. ker. Iroda

Margit krt. 48., I. emelet

Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 931-1379

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 410-1425

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve
(06 20) 571-0694

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978, (20) 466-8418,
zsolt.molnar@mszp.hu

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

minden hónap elsô szerdáján
17–18-ig, elôzetes idôpont-egyez-
tetés (06 20) 420-4031

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

hónap 1. hétfôje, 14–16.30-ig Pesthidegkúti Közösségi Ház, Mária-
remetei út 37., 376-8678

hónap 1. keddje, 14–16.30-ig
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 919-3221

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Rataj János
MSZP, listás

hónap elsô szerdája 17–18-ig
idôpont máskorra 212-2978,
hívható munkanapon 12–18-ig

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Skublicsné
Manninger Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház, Mária-
remetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, ill. (06 20) 365-8548

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Takács Beáta
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 406-0845

dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 560-3905

Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 934-1534

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

dr. Zagyvai Péter
SZDSZ, listás hónap 1. hétfôje, 17–19 óra SZDSZ II. ker. Iroda

Margit krt. 48., I. emelet

dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

Bejelentkezés: (06 20) 349-7997

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

október 8-án 18 óra Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

október 22-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának nyitva tartása: hétfôn és szerdán 10–18,
kedden és csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 212-5030.



2009/19 — szeptember 18. ÖNKORMÁNYZAT 3. OLDAL

Régóta várt beruházás készül el karácsonyra
(Folytatás az elsô oldalról)

— A Hidegkút és a környezô agglomeráció te-
rületére kihívott mentô gyakran az elfogadha-
tónál jóval hosszabb idô alatt ér ki — mondta
az ünnepélyes alapkôletételen Gyôrª Pál, az
Országos Mentôszolgálat szóvivôje. — Tapasz-
talataink szerint a térségben évente több
száz esetben fordul elô, hogy valamilyen érte-
lemben késôn érkezik. Nemcsak a halálesete-
ket számoljuk ide, hanem például a stroke-
os beteg felépülési esélyei is sokkal jobbak,
ha hamarabb jut orvosi ellátáshoz.

Láng Zsolt polgármester elmondta: hivatal-
ba lépése, 2006 októbere óta az egyik legfon-
tosabb célja volt, hogy végre megépüljön Hi-
degkúton a mentôállomás.

— A telket az önkormányzat biztosította,
és az épület kialakításának mintegy százhar-
minc millió forintos költségébôl százmilliót
fedezünk mi. Örömömre szolgál, hogy ezek-
ben az ínséges idôkben képesek voltunk a
mentôszolgálattal — amely harmincmillió fo-
rinttal támogatja a kivitelezést — közösen egy
ilyen fontos beruházás megvalósítására.
Nemcsak Hidegkút és Adyliget, hanem a II.
kerület belsô területeinek egy részén — Hû-
vösvölgyben, Pasaréten, Nyéken — lakók szá-
mára is közelebb lesz a segítség, ha nagy a
baj. Nem beszélve az agglomeráció falvairól,
hiszen Remeteszôlôsre, Nagykovácsiba és
Solymárra még késôbb ér ki a mentô.

Göndöcs Zsigmond, az Országos Mentô-
szolgálat fôigazgatója elmondta, hogy decem-

berre készül el az új létesítmény, amelyre óri-
ási szüksége van a térségnek. Budapesten öt
éve nem adtak át új mentôállomást.

— A II. kerületi önkormányzat a kezdetek-
tôl nagyon segítôkész volt, jelentôs anyagi
hozzájárulása nélkül nem tudtunk volna sa-
ját erôbôl egy új állomást létesíteni. Több
mint öt éve nem épült új mentállomás a fôvá-
rosban, a hidegkúti intézmény egyébként a
230. az országban, Budapesten pedig a 14.

A kétszintes épület alaprajzi kialakítása az
Országos Mentôszolgálat által szolgáltatott
mentôállomásra vonatkozó tervezési és tech-
nológiai program alapján készült.

Az új létesítmény földszintjén a mentôko-
csik garázsát és egyéb kiszolgáló helyisége-
ket, az emeleten irodákat, éjszakai pihenô-
szobát, orvos-mentôtiszti szobát helyeznek
el.

szeg

Kétszer száz
Száz esztendôt megélt, idôs embereket kö-
szöntött az önkormányzat az elmúlt napok-
ban.

1909. szeptember 5-én Kolozsváron szüle-
tett Barabás Jolán, akit 100. születésnapja al-
kalmából Legény Béla képviselô köszöntött
fel a Szerb Antal utcai Árpád-házi Szent Er-
zsébet otthonban. Joli néni az I. világháborút

követôen hét testvérével együtt menekülni
kényszerült Erdélybôl, a vonatút Köbányán
ért véget, ahol végül letelepedtek, a II. kerü-
letben közel tíz éve él. Évekig a közigazgatás-
ban dolgozott, és aki ismeri, tudja, hogy
munkája mellett mindig szívesen segített má-
sokon. A Budai Polgárnak elmondta: az el-
múlt száz év megpróbáltatásai ellenére jó ér-
zéssel gondolok a múltra, és akárhány év is
telt el az életembôl, a mai napig tüzes székely-
nek érzem magam, és ha százszor születnék,
akkor is magyar lennék. — Joli néni nagy
kedvvel olvas, tévézik vagy hallgat rádiót és a
politikában is naprakész.

*

A csallóközi Nagylégen született 1909. szep-
tember 6-án Balogh Miklósné, aki a hosszú és
könnyûnek nem mondható évek alatt négy
gyereket nevelt fel, nyolcszoros nagymama,
tizenháromszoros dédnagymama és már
négy ükunokája is van. A Felvidéket a II. vi-
lágháborút követôen kellett elhagynia a csa-
ládnak, a kijelölt, új otthonuk Békéscsaba
lett. A II. kerületben 1996 óta él. Az ünnepel-
tet otthonában az önkormányzat képviseleté-
ben Soltész Attila képviselô és Szalai Tibor
jegyzô köszöntötte fel.

— Sok bajban volt részünk, és nem volt
könnyû az élet, de amit kellett, mindig elvé-
geztem, sosem unatkoztam, talán ezért is él-
tem meg a száz esztendôt — mondta lapunk-
nak mosolyogva Mária néni, akit szerencsére
kerülnek a betegségek, így mai napig szeret
házimunkát végezni, és csodakertész híré-
ben áll.
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn és szerdán 10–18, kedden és
csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 órá-
ig tart nyitva (1024 Keleti K. u. 13/b,
tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz második kerületi szer-
vezete szerdánként 16–18-ig (1024 Ke-
leti Károly u. 13/b). A részt venni szán-
dékozók az aktuális hét keddjéig kérje-
nek idôpontot a 212-5030-as számon.

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

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

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez kerületi irodájában
(1022 Bimbó út 63.) csütörtökönként
16–18-ig. Elôzetes idôpont-egyeztetés
munkanapokon 8–16 óra között a
353-0624-es számon.

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

AZ SZDSZ II. KERÜLETI IRODÁ-
JA (1024 Margit körút 48., I. emelet)
hétfôtôl csütörtökig 17–19 óráig tart
nyitva, telefonszám: 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, in-
fo@jobbik02.hu.

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

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

Ingatlanpályázat
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat nyilvános, kétfordulós versenytárgyalást
hirdet a tulajdonát képezô 11 409 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest II.
kerület, Hûvösvölgyi út 161. (Nyéki út 17.) szám alatt található, 4214 m² alapterüle-
tû, jelenleg az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett lakóház udvar” megnevezésû ingat-
lan tulajdonjogának értékesítésére, pályázati eljárás keretében.

Az eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás 2009. szeptember 28-án 10
óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.,
308.) 50 000 Ft + áfa, azaz ötvenezer forint + áfa egyszeri vissza nem térítendô összeg
ellenében, amely a kiírónál a 2009. szeptember 28-án 9.30 óráig átvehetô csekken ªze-
tendô be. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati felhívást megvásárolta.

A pályázati ajánlat leadásának határideje 2009. október 2.,10 óra.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási

Iroda munkatársai ügyfélfogadási idôben személyesen a Polgármesteri Hivatalban (1024
Mechwart liget 1., 308.), illetve telefonon a 346-5498-as számon válaszolnak.

Kezdôdik a Zöldlomb utca felújítása
A fôvárosi önkormányzat arról tájékoztatta a
II. kerületi Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Zöldlomb utca felújítását október 3-án kezdi
el a kivitelezô cég — tájékoztatta lapunkat Sza-
lai Tibor jegyzô. A munkálatokkal az ígéretek
szerint október 21-re készülnek el.

Az utcát a rekonstrukció ideje alatt nem
zárják le, elôször a város felé tartó két sávon
dolgoznak, ekkor két irányban a másik olda-
lon lehet közlekedni. Majd fordítva, a Pasa-
rét irányába tartó sávokra nem lehet ráhajta-
ni, így a másik oldalon lehet oda-vissza közle-
kedni.

A Zöldlomb utcán a Csatárka út és Zöldmá-
li lejtô között pedig tilos lesz a parkolás

mindkét oldalon. A korlátozás pontos idejé-
rôl a fôvárosi önkormányzat megbízásából a
kivitelezô cég az ott parkoló autók szélvédôjé-
re és a környék lakóinak postaládájába elhe-
lyezett szórólapokon ad bôvebb tájékozta-
tást.

Az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják,
hogy a Margit híd lezárása óta jelentôsen
megnôtt a Zöldlomb utca forgalma is, sokan
innen közelítik meg az Árpád hidat. A felújí-
tás során azonban, gyakorlatilag egész októ-
berben, jelentôs forgalomkorlátozásra, és eb-
bôl adódó torlódásokra, nehezebb elôrejutás-
ra kell számítani.
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Korlátozott ügyfélfogadás
Az okmányiroda tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy szeptember 23-án, 24-én, valamint szep-
tember 30-án és október 1-jén, illetve október 7-én és 8-án a munkatársak csak korlátozott lét-
számban állnak az ügyfelek rendelkezésére, mert az Okmányügyintézôi és a Lakosságszolgálati
Csoport dolgozói továbbképzésen vesznek részt. Az említett napokon az okmányiroda csak a
II. kerületi lakosokat fogadja, a nem kerületi lakosok idôpontot kérhetnek a 346-5602-es tele-
fonszámon, a II. kerületi önkormányzat honlapján, illetve a kormányzati portálon (www.
magyarorszag.hu).
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Októberre készül el az új körforgalom
(Folytatás az elsô oldalról)

Az építkezéssel várhatóan október végére
lesznek készen a kivitelezôk, addig forgalom-
korlátozásra kell számítani.

A csomópontban épülô körforgalom alatt
elvégezték a csatornahálózat cseréjét, de to-
vábbi közmûmunkálatokra még számítani
kell. Dolgoznak még az elektromos és távköz-
lési vezetékek áthelyezésén. Ezt követôen
megkezdik az út szélesítését, majd kialakít-
ják a körforgalom alakját, a közmûcégek levo-
nulása után pedig épülhet a burkolat.

A munkálatok miatt szeptember 7-étôl le-
zárták az Eszter és a Vérhalom utcát, így lefe-
lé az Alsó Törökvész út—Bimbó út útvonalon,
felfelé a Szemlôhegy utca—Vérhalom utca—
Vérhalom tér—Pentelei Molnár utca útvona-
lon lehet kerülni.

szeg

Begyûjtik a veszélyes hulladékot
Ingyenes veszélyeshulladék-gyûjtô akciót
tart a II. kerületi önkormányzat Környezetvé-
delmi és Mezôgazdasági Irodája szeptember
26-án szombaton 8 és 12 óra között a a volt
Petôª Mûvelôdési Központ (1028 Máriareme-
tei út 80.) elôtt és az önkormányzat parkoló-
jánál (1024 Rómer Flóris u. 4/a). Az akció-
ban leadható veszélyes anyagok: növényvédô-

szer-maradék, gyógyszer, fáradt olaj, olajos
rongy, felitatók, olajszûrô, kiürült hajtógázos
palack, ólomakkumulátor, egyéb elem, akku-
mulátor,  oldószerek,  savak,  lúgok,  fénycsö-
vek, higanytartalmú hulladék, étolaj, zsír,
festékek, tinták, ragasztók, gyanták, mosó-
szerek, toner, festékpatron, valamint elektro-
mos, elektronikus berendezések.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Ked-
denként 17 órától ingyenes jogi tanács-
adás társasházi képviselôknek (1024
Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakrefe-
rense, Szigeti Szilvia, (30) 560-3928
minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig
fogadóórát tart (1024 Budapest, Mech-
wart liget 1.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELEN-
TÉS: Környezetvédelmi és Mezôgazda-
sági Iroda, tel.: 315-1366, e-mail cím:
jover. gyorgy@masodikkerulet.hu.

FOGYASZTÓVÉDELEM. Díjmentes
tanácsadás minden csütörtökön 14–
16 óráig az Ügyfélszolgálati Központ-
ban (1024 Margit körút 47–49.).

Járdalapok, térkövek igényelhetôk
A II. kerületi lakosok ingyenesen igényelhet-
nek a járdák, csapadékvíz-elvezetô árkok és
közterületi kapubehajtók burkolatának építé-
séhez vagy meglévô cseréjéhez felhasználha-
tó viacolor térkövet, beton járdalapot, gyep-
rács-követ és hozzájuk szegélyköveket. Az
anyagok csak levélben és a készlet erejéig igé-
nyelhetôek. A nevet, címet, telefonszámot és
a felhasználás célját mindenképpen fel kell
tüntetni.

Az igénybejelentéshez lehetôség szerint
vázlatrajzot is kérünk csatolni. A polgármes-
teri hivatal megvizsgálja az igényeket, és
szükség szerint egyeztet az igénylôkkel. Az el-
tervezett megoldás felülbírálásra kerülhet,
ugyanis a kialakításnak a szakmai és város-
rendezési szabályoknak megfelelônek kell

lenni. Ez utóbbi elôírásai szerint csak a leg-
szükségesebb mértékben lehet burkolni a
közterületet, a többit fenntartható zöldfelü-
letként kell kialakítani. A kiszállított anya-
gok beépítésérôl (szakemberrôl, járulékos
anyagokról) a lakóknak kell gondoskodni,
azok csak a megjelölt célokra, és csak közte-
rületen használhatók fel. A kivitelezés szak-
szerûségét a hivatal ellenôrzi, házilagos kivi-
telezés helyett javasolt szakember megbízá-
sa. A hivatal a burkolóelemeket a helyszínre
szállíttatja, annak idôpontjáról telefonon tá-
jékoztatják az igénylôket. Kérdésekkel és bô-
vebb tájékoztatással Bese Károly, a Beruházá-
si Iroda munkatársa szolgál, aki az alábbi el-
érhetôségeken áll rendelkezésre: 1024 Mech-
wart liget 1., 105. szoba, telefon: 346-5445.

Eszter utca

Törökvész út

Alsó
Törökvész

út

Vérhalom
utca

Lehet még pályázni lakáshoz jutási támogatásért
A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda tájékoz-
tatja a kerületben élôket, hogy a lakásépítés-
hez, lakásvásárláshoz és -felújításhoz nyújt-
ható helyi pénzbeli támogatásra, valamint a
ªatal házaspárok elsô, saját tulajdonú lakás-
hoz jutására kiírt pályázat benyújtási határ-
ideje 2009. október 31.

A pályázat benyújtásához szükséges adat-
lap az Ügyfélszolgálati Központban (1024
Margit krt. 47–49.), a Szociális és Gyermek-

védelmi Irodán (1024 Káplár u. 2/c-d.), vala-
mint a Pesthidegkúti Közösségi Házban
(1028 Máriaremetei út 37.) szerezhetô be té-
rítésmentesen. További információ: Szociá-
lis és Gyermekvédelmi Iroda, ügyfélfogadási
idôben, tel.: 346-5700, ügyintézôk: Kéri Ka-
talin és Nagy Róbert. A pályázati kiírás megje-
lent a Budai Polgár 2009. április 3-i számá-
ban; a pályázat teljes szövege a www.masodik-
kerulet.hu honlapon olvasható.

A szabadságharc
hôseire emlékeznek

Az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc hôsei emléke elôtt tisztelegve októ-
ber 6-án kedden 18 órától Schittenhelm
Ede honvédtüzér sírjánál ünnepi megem-
lékezést és koszorúzást tart a II. kerületi
önkormányzat a környék lakóival közö-
sen. Az eseményre a kerület minden pol-
gárát szeretettel várják. Ünnepi beszé-
det mond Láng Zsolt polgármester. Hely-
szín: Alvinci út—Bimbó út sarok.

Rendvédelmi nap
Rendvédelmi és Katasztrófavédelmi Na-
pot szervez október 2-án 9–14 óra kö-
zött a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
(1025 Budapest, Törökvész út 48–54.) a
kerületi Rendôrkapitányság, a Polgári
Védelmi Kirendeltség, a II. kerületi Köz-
biztonsági Alapítvány, a Nemzedékek
Biztonságáért Alapítvány, a kerületi pol-
gárôr szervezetek és a Városrendészet.
A rendezvény fôvédnöke Láng Zsolt pol-
gármester. A rendvédelmi napon a kerü-
leti iskoláknak elôzetes jelentkezés alap-
ján katasztrófavédelmi ifjúsági, az óvo-
dásoknak pedig mini KRESZ-versenyt tar-
tanak. A látogatókat bûnmegelôzési, ka-
tasztrófavédelmi és barlangi mentô-kiál-
lítás várja, lesz KRESZ-teszt és drog-to-
tó, valamint egészségügyi szûrés és ta-
nácsadás. A technikai bemutatókon köz-
remûködnek a rendôrség és a tûzoltó-
ság gépjármûvei.
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II. Kerületi Kaptató futóverseny
A II. kerületi önkormányzat idén szeptember
20-án vasárnap rendezi meg a Millenárison
(1024 Kis Rókus u. 16–20.) a hagyománnyá
vált Kerületi Kaptató utcai futóversenyt négy tá-
von, több rajtidôponttal. A diákok hat korcso-
portban állhatnak rajthoz, a felnôttek, vala-

mint a családok, gyaloglók és a kerekesszékesek is külön kategóriában
versenyezhetnek. A rajt, a cél, és a versenyközpont a Millenáris park-
ban lesz. A szervezô a II. kerületi önkormányzat.

TÁVOK 650 m: Kis Rókus—Tizedes—Keleti Károly—Marczibányi
tér—Millenáris Park; 1100 m: Kis Rókus—Kitaibel Pál—Keleti Károly—
Marczibányi tér—Millenáris Park; 1700 m: Kis Rókus—Kitaibel Pál—

Bimbó—Ribáry—Marczibányi tér—Millenáris Park; 2100 m: Kis Ró-
kus—Kitaibel Pál—Bimbó—Ribáry—Marczibányi tér—Keleti Károly—Ti-
zedes—Kis Rókus—Marczibányi tér—Millenáris Park.

Felnôtt, 2100 m: Kis Rókus—Kitaibel Pál—Bimbó—Ribáry—Marczi-
bányi tér—Keleti Károly—Tizedes—Kis Rókus—Marczibányi tér—Mille-
náris Park.

Gyaloglás, 2100 m: Kis Rókus—Kitaibel Pál—Bimbó—Ribáry—Mar-
czibányi tér—Keleti Károly—Tizedes—Kis Rókus—Marczibányi tér—Mil-
lenáris Park.

KORCSOPORTOK I.: 2001-ben vagy késôbb születettek; II.:
1999–2000-ben születettek; III.: 1997–1998-ban születettek; IV.:
1995–1996-ban születettek; V.: 1993–1994-ben születettek; VI.:
1991–1992-ben születettek.

RAJTOK Kerekesszékes, hand bike-os futam: 9.00 órakor. I. kor-
csoport: 9.15 órakor, fiúk és lányok. II. korcsoport: 9.25 órakor, fiúk és
lányok. III. korcsoport: 10.10 órakor, fiúk és lányok. IV. korcsoport:
10.25 órakor, fiúk és lányok. Gyaloglás: 11.00 órakor. V. korcsoport:
11.10 órakor, fiúk és lányok. VI. korcsoport: 11.30 órakor, fiúk és lá-
nyok. Felnôtt és családi futás: 11.50 órakor.

ELÔNEVEZÉS A kerületi iskoláknak elônevezési lehetôséget biz-
tosítunk a testnevelôknél. Fontos, hogy fiúk és lányok az esetleges kö-
zös befutó miatt különbözô színû rajtszámot kapnak. Elônevezni a
www.masodikkerulet.hu honlapról letölthetô nevezési lap kitöltésével
és annak az alábbi elérhetôségek bármelyikére történô elküldésével le-
het: e-mailben a kaptato@ masodikkerulet.hu mail címre, vagy faxon
a 346-5771-es faxszámra, vagy postai úton a Budapest Fôváros II. Ke-
rületi Önkormányzat Mûvelôdési Iroda, 1027 Budapest, Bem tér 1. cím-
re. Elônevezési határidô: szeptember 10.

HELYSZÍNI NEVEZÉS a versenyközpontban 8 órától. Minden táv-
nál a rajt elôtt 15 perccel lezárják a nevezést. A versenyen nevezési díj
nincs.

ISKOLÁK KÖZÖTTI VERSENY A tanulók létszámához viszonyít-
va az elsô hat, legtöbb iskolást megmozgató II. kerületi iskola vásárlási
utalványban részesül. 1. helyezett: 60 000 Ft, 2. helyezett: 50 000 Ft,
3. helyezett: 40 000 Ft, 4. helyezett: 30 000 Ft, 5. helyezett: 20 000 Ft,
6. helyezett: 10 000 Ft. Az egyes iskolákból indulók létszámát nem a
tanulók által leadott nevezési lapok, hanem a célba érkezések alapján
állapítjuk meg.

A versenyen chipes idômérés van, számítógépes adatfeldolgozással.
A chipet a jobbos cipôre rögzítse a cipôfûzô segítségével fixen úgy,
hogy az ne lötyögjön. Egy lábon szigorúan csak egy darab, a versenyre
kiadott chipet szabad viselni. Ha a cipôjén nincs cipôfûzô, akkor a ren-
dezôktôl kérjen tépôzárat, és annak segítségével rögzítse a bokán. Fi-
gyeljen, hogy a tépôzár érdes fele ne dörzsölje ki és az éle ne vágja
meg a lábát. Azt a versenyzôt, aki nem az elôírások szerint használja a
chipet, nem értékelik a versenyben. A chipre ráhajló-rálógó cipônyelv,
ruha, melegítônadrág a chip feldolgozását nem befolyásolja. A chipet
kézben vinni vagy zsebre tenni tilos. A chipet a célban kérjük leadni.
Az eredményeket, a befutó képét és az oklevelet keresse a www.sporti-
do.hu oldalon a verseny után.

DÍJAZÁS A fiúk és a lányok külön lesznek díjazva. Minden kategó-
ria elsô három fiú, illetve lány helyezettje érmet, elsô hat fiú, illetve
lány helyezettje oklevelet kap. Minden kategória fiú és lány elsô helye-
zettje serleget kap. Felnôtt kategóriában érem- és oklevéldíjazásban ré-
szesül az elsô három befutó. Minden induló a verseny emblémájával el-
látott pólót kap.

EREDMÉNYHIRDETÉS 9.35-kor: kerekesszékesek. 9.40-kor: I. és
II. korcsoport. 10.40-kor: III. és IV. korcsoport. 12.10-kor: V. és VI. kor-
csoport. 12.30-kor: Felnôttek.

TOMBOLA 9.40-kor, 10.40-kor és 12.40-kor.
EGYÉB — A versenyen minden felkészült futó, illetve kerekesszé-

kes és hand-bike-os rajthoz állhat, aki a versenykiírásban foglalt felté-
teleket elfogadja.

— Kizárják azt a versenyzôt, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja,
nem a mellére tûzve viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesí-
ti a versenyszervezôk által kijelölt teljes távot, vagy a nevezési lapot
pontatlanul, nem a valóságnak megfelelô adatokkal, illetve hiányosan
tölti ki.

— A családi futás, illetve a 60 év felettieknek szervezett gyaloglás
versenyének nincs eredményhirdetése; minden befutó pólót kap aján-
dékba, tombolán vesz részt.

— A futóversenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísé-
rôvel, rajtszám nélkül, kutyával futni tilos!

— Átöltözési, csomagmegôrzési lehetôséget a Millenáris park öltö-
zôhelyiségeiben biztosítunk.

— Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevé-
kenység csak a II. Kerületi Önkormányzat elôzetes engedélyével egyez-
tetett formában és módon végezhetô.

— A II. Kerületi Önkormányzat szervezési okok miatt fenntartja a jo-
got, hogy a résztvevôk számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja.

— A II. Kerületi Önkormányzat fenntartja az útvonal- és idôpont-vál-
toztatás jogát.

Támogatók:
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Sportválasztó gyerekeknek
Összeállításunkban a gyerekek számára gyûjtöttünk össze a kerületünk-
ben elérhetô sportolási lehetôségekbôl.

BABAGIMNASZTIKA: A Baár—Madas Gimnáziumban (1026 Loránt-
ffy Zs. út 3.) kedden 10–11.45-ig 2–3 éveseknek. Információ: Németh
Erika, (06 30) 670-2383, nemetheri@freemail.hu

DZSÚDÓ ÉS DZSIUDZSICU: A Budai Ifjúsági Sportegyesület edzései
a haladó óvodás csoportoknak (4–6 éves) kedden és csütörtökön 16–
17-ig; kisiskolásoknak (7–10 éves) 17–18.30-ig a Marczibányi téren.
Óvodásoknak (kezdô, 5–7 éves) hétfôn és csütörtökön 16.30–17.30-ig,
kisiskolásoknak (kezdô, 7–10 éves) 17.30–18.30-ig a Rákóczi gimnázi-
umban. Információ: Czikmántory Péter, tel.: (06 30) 922-3655.

FALMÁSZÁS: A Klébi Diáksport Egyesületben (1028 Kökény u. 44.)
kezdô tanfolyam 8–11 éveseknek kedden és csütörtökön 15 órától, fel-
nôtteknek mászóedzés kedden és csütörtökön 19–21-ig. Információ:
Szôllôsi Emese, tel.: (06 20) 545-6585.

FOCI: A II. Kerületi UFC-ben tömegsport és versenyport szakosztá-
lyokban, ahová folyamatosan várják a focizni szeretô, 1995–2004 kö-
zött született fiúk jelentkezését elôkészítô, kölyök és junior csoportjaik-
ba. Információ: (06 20) 918-2318, (06 70) 548-8985, www.kerule-
tufc.hu.n A Marczibányi Sportcentrumban (1022 Marczibányi tér 6.) foci-
suli kedden és csütörtökön 16–18 óráig.

FOCISULI JÁTÉKOSAN: A Baár—Madas Gimnáziumban (1026 Lo-
rántffy Zs. út 3.) csütörtökön 16.15–17ig (3–4 év) és 17–18-ig (5–6 év).
Információ: Németh Erika, (06 30) 670-2383, nemetheri@freemail.hu

GERINCGIMNASZTIKA: A Baár—Madas Gimnáziumban (1026 Lo-
rántffy Zs. út 3.) kedden 8.30–9.30-ig, kedden
18.30–19.30-ig és csütörtökön 8.30–9.30-ig. In-
formáció: Németh Erika, (06 30) 670-2383, ne-
metheri@freemail.hu

DZSÚDÓ: A Csik DSE-ben (1027 Medve u. 5–7.,
Csik iskola) 4–10 éves korig. Edzések: hétfôn
17.30–18.30-ig, szerdán 17–18 óráig, versenyzôi
csoport: hétfôn és pénteken 16–17.30, szerdán
15.30–17 óráig. Információ: Papp Zoltán, (06 20)
442-4095.

KENDO: A Kodály Zoltán Általános Iskola és Gim-
náziumban (1022 Marczibányi tér 1.) kezdô, gyer-
mek: kedden és pénteken 18–19.15-ig, haladó 19–
21-ig. Információ: budapestkendo@gmail.com, (06
30) 601-2025.

KORCSOLYÁZÁS: A Marczibányi Sportcentrum-
ban (1022 Marczibányi tér 6.) november 1-jétôl
mûjégpálya nyílik.

KOSARAZÁS: A Hidegkúti Kosárlabda Klubban
tanfolyamok és versenyzô csoportok. Edzések a ke-
rület iskoláiban, 8–10 évesek fiúknak és lányoknak. Információ: Hor-
váth Krisztián, (06 20) 514-4713, www.hidegkutikk.hu, felveteli@hideg-
kutikk.hu. n A BSE kosaras szakosztálya az 1998–2000-ben született lá-
nyok jelentkezését várja. Elôkészítô foglalkozások: hétfôn és szerdán
14.30–16-ig a Városmajorban, a BSE kosárcsarnokában. Információ:
Konta Gyula, tel.: (06 20) 823-3159, info@bsekosar.hu, www.bseko-
sar.hu

KREATÍV GYEREKTÁNC: A Baár—Madas Gimnáziumban (1026 Lo-
rántffy Zs. út 3.) hétfôn 16.30–17.15-ig 3–4 éveseknek, 17.15–18.15-ig
5–6 éveseknek. Információ: Németh Erika, tel.: (06 30) 670-2383, ne-
metheri@freemail.hu

MÛVÉSZI TORNA: A Kájoni János Ferences Házban (1025 Szilfa utca
4.) 5–8 éves lányoknak minden kedden és csütörtökön 16.30–17.30-
ig. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon: 200-0191, (06 30) 413-
3854.n A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban (1022 Marczibányi tér
5/a) ritmusérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnasztika zongorakísérettel,
kedden és csütörtökön 16–17 óráig 5–7 éveseknek, 17–18 óráig 4–5 éve-
seknek. Jelentkezés: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-6286.

SÍISKOLA: A Vasas Pasaréti Sporttelepén (1026 Pasaréti út 11–13. — a
síiskola önálló bejárattal rendelkezik a Herman Ottó útról nyíló gyalog-
út felôl) októberben mûanyagpályás, felvonóval, világítással, kölcsönzô-

vel felszerelt sí- és snowboard iskola nyílik. Beiratkozás a helyszínen
kedden és csütörtökön 16–18-ig, szombat és vasárnap 10–12-ig. Nyílt
napok október 3–4-én. Információ: www.pasaretisiiskola.hu, tel.: (06
70) 376-0641.

SIKLÓERNYÔZÉS: A Kettô SE-ben következô nyílt nap: szeptember
28-án 9 órakor, találkozó az Arad utca és a Kardos utca keresztezôdésé-
nél.

SQUASH: A City Squash Clubban (1022 Marczibányi tér 13.) 7–14
éves fiatalokat várnak tanfolyamaikra, hetente két alkalommal, kis cso-
portokban. Információ: Böhm Gabriella, (06 20) 983-1444. www.squ-
ashtech.hu

SZÍNPADI MOZGÁS: A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban
(1022 Marczibányi tér 5/a) ritmikus gimnasztika és dzsesszbalett ele-
mein alapuló mozgás 8–10 éveseknek minden kedden 18–19 óráig. In-
formáció: Kilián Brigitta, (06 20) 450-5822.

TENISZ: A Törökvész Területi SE teniszedzéseit a Külkerparkban (1021
Budakeszi út 73/c) tartja, hétköznap délutánonként. Információ: Gu-
lyás Kis Pál Csaba, www.torokvesz.fw.hu, tel.: (06 30) 250-9122, (06
20) 340-9925. n Hatéves kortól csoportos és egyéni rendszerben kez-
dô és haladó szinten a Külkerparkban. Információ: Ördög András, tel.:
(06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, (06 70) 538-4509.

TOLLAS: A Klébi Diáksport Egyesületben (1028 Kökény u. 44.) tollas-
labda kezdô gyerekeknek kedden és csütörtökön 15–16-ig, edzés a gye-
rekcsapatnak 16–17-ig, a középhaladóknak 17–18.30-ig. Pályabérlési
lehetôség kedden 19–22-ig, szerdán 19–20-ig, csütörtökön 19–22-ig

és vasárnap 16–19-ig. Információ: Kovács Attila,
(06 30) 253-5733, www.tollas.hu

TORNA: A Szent Angéla Iskola tornatermében
(1024 Ady Endre u. 3., bejárat a Zivatar u. felôl).
óvodásoknak pénteken 16–17-ig. Jelentkezés e-
mailben: udtka@freemail. hu, fruzsisport@freema-
il.hu.

TRIATLON: A Triatlon Villám SE felvételt hirdet
7–12 éves fiúk és lányok részére. Alapfeltétel a
mélyvízi úszástudás, saját kerékpár. Edzések kedd
kivételével minden nap 15–17 óráig a Margitszige-
ten. Jelentkezés: Pap Klári, tel.: (06 30) 204-
3683.

ÚSZÁS: A Darnyi Tamás Úszóiskolában a Csá-
szár—Komjádi uszodában és a margitszigeti Sport-
uszodában 4–14 éves korig, vízhez szoktatótól hala-
dó szintig, a Császár—Komjádi uszodában 15–19
óráig óránként, a Sportuszodában 17–18 óráig. In-
formáció: 335-2097 (Császár—Komjádi uszoda),
359-7895 (Sportuszoda). n A Híd az Egészségért Tö-

megsport Egyesületben kezdô, vízhez szoktató, haladó és technikajavító
szinteken a Császár—Komjádi uszodában szombaton és vasárnap. Idô-
pont-egyeztetés: Labán Gábor, tel.: (06 20) 941-0831.

VERSENYGOMBFOCI: A Rózsadomb Bázis SE-ben (1026 Fenyves u.
1–3.) edzések szerdán 16.30–18.30-ig. Információ: Berend Csaba, tel.:
(06 20) 3601-601, www.rozsadombsport.hu, berendcsaba@rozsadombs-
port.hu.

VÍVÁS: A Vasas Sport Club vívó szakosztályában (Vasas Pasarét Sport-
centrum, 1026 Pasaréti út 11–13.) 9–12 éves fiúknak és lányoknak. Je-
lentkezés hétfôtôl péntekig 15–17-ig a vívóteremben.

VASAS PASARÉT: A sportcentrumban (1026 Pasaréti út 11–13.) szá-
mos sportág közül válogathatnak a fiatalok. Tenisz: Molnár István, (06
30) 343-6853, Dorka Andrea, (06 30) 991-7710; labdarúgás: Kézdy Pé-
ter, (06 30) 413-5966, 212-5246/142; fiú kosárlabda: Sárosi Bulcsú,
(06 20) 446-5080, Török Katalin, (06 20) 950-3336; lány kosárlab-
da: Deák Éva, (06 30) 950-2223, Turcsicsné Iván Kriszta, (06 20) 327-
8726; vívás: Szlovenszky István, (06 20) 344-1310, Halla Péter, (06
20) 932-4593; atlétika: Jenkei András, (06 70) 938-6553, Bajzáné
Marton Lívia, (06 20) 931-7332; fittnesziskola: Sinkó Andrea, (06 30)
530-8961; balett: Balogh Orsi, (06 70) 317-8366.

ld
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Bemutatkoznak a kerületi óvodák: Százszorszép Óvoda

Fejlesztés és tehetséggondozás
A bôség zavarával küzdenek azok a
szülôk, akik gyermeküket kerületünk
valamelyik óvodájába szeretnék íratni.
Tizenhét jól felszerelt intézmény,
bennük szakmailag magasan képzett,
gyerekszeretô, kedves óvónôk várják
minden év szeptemberében az új kis
ovisokat. Az iskolákhoz hasonlóan az
óvodarendszer is körzeteken alapul, ami
védettséget ad a szülôknek, hiszen bár
szabadon választhatja ki mindenki a
számára legmegfelelôbb intézményt, a
körzeti óvoda a gyermeket (ötéves
korában) köteles felvenni. Aki még nem
döntötte el, hova íratja gyermekét,
annak érdemes a nyílt napokon a
csemetével együtt felkeresni az
óvodákat, ahol személyesen is
találkozhat a leendô óvoda-
pedagógussal. Mert valljuk be: nevelési
program ide, megfelelô környezet oda,
azért a legfontosabb mégis az óvó néni,
akire rábízzuk szemünk fényét.

Szerkesztôségünk igyekszik segítséget nyújta-
ni a választásban, ezért minden lapszámunk-
ban bemutatunk egy-egy önkormányzati
fenntartású óvodát. Elsô utunk a Fillér utca
29.-be, a Százszorszép Óvoda tíz évvel ezelôtt
gyönyörûen felújított, piros tornyos épületé-
be vezetett. A Százszorszép Óvoda két másik
helyen is mûködik, az Érmelléki utca 12. és a
Fajd utca 1. alatt. Az intézmény vezetôje Ma-
ruzs Jánosné, aki egyben a II. kerületi óvoda-
vezetôi munkaközösség vezetôje és a Pedagó-
giai Szolgáltató Központ szaktanácsadója is.
Ahogy megérkezünk, büszkén mutatja az
idén nyáron megszépült, új játékokkal gazda-
godott udvart, amit éppen ottjártunkor vesz-
nek birtokba a gyerekek.

Az óvoda korszerû szellemére és nyitottsá-
gára jellemzô, hogy részt vesz az idén szep-
temberben induló, Kompetencia alapú okta-
tás implementációja, önálló intézményi fejleszté-
sek a II. kerületi oktatási-nevelési intézmények-
ben elnevezésû programban.

— A kompetencia alapú oktatás nem
ugyanazt jelenti nálunk, mint az iskolákban,
ahol különbözô kulcskompetenciákat, példá-
ul szövegértést és -alkotást, matematikai,
idegen nyelvi ismereteket fejlesztenek — ma-
gyarázza Maruzs Zsuzsa. — Az óvodában egy
komplex módszertani csomagról van szó,
amely három fô területet foglal magába: az
óvodából az iskolába való átmenet meg-
könnyítését, a gyerekek érzelmi és erkölcsi
nevelését a közös játékon keresztül, valamint
a sajátos nevelési igényû gyerekek integráció-
ját. Nagyon jópofa ötleteket tudunk beépíte-
ni a mindennapi gyakorlatba. Már mi is pro-
jektekben gondolkodunk, fejlesztjük a gyere-
kek kooperativitását, és természetesen diffe-
renciáltan foglalkozunk a vegyes, illetve a ho-

mogén korszerinti összetételû csoportokba
járó 3–7 éves gyerekekkel.

A Százszorszép Óvodának két tagóvodája
is van. Mennyiben mások azok az intézmé-
nyek?

A nevelési programban nincs különbség,
eltérés inkább a körülményekbôl adódik. A
Fillérben hét, a Fajdban három, az Érmelléki-
ben két csoportunk van. A két kis óvodánk
népszerûsége a családias légkörnek köszön-
hetô, itt vegyes korosztályú csoportok van-
nak. Mindkettô csendes, kis utcában álló vil-
laépületben kapott helyet, és mindkettô
nagy füves kerttel rendelkezik, ahol a gyere-
kek szaladgálhatnak, nyáron hûsölhetnek a
permetzuhany alatt. Mivel ezekben az épüle-
tekben nincs tornaszoba, amíg az idôjárás en-
gedi, a testnevelés foglalkozásokat is a sza-
badban tartják. A Fillérben van egy tágas tor-
natermünk, és hogy az udvart kissé megnö-
veljük, 800 négyzetméternyi területet bér-
lünk a Mozgássérültek Állami Intézetétôl.
Ezt hívják az ovisok Titkos Kertnek. Ott szok-
tak futkározni, focizni, kosárlabdázni, homo-
kozni, sôt egy kis veteményes kertet is ápo-
lunk.

Az óvónôk mindhárom tagintézményben
sokoldalúan képzett, nyitott pedagógusok,
akik között fejlesztô pedagógus éppúgy akad,
mint néptáncos. Nagyon örülök, hogy tôlünk

csak szülni vagy nyugdíjba mennek el a kolle-
ginák.

Minden kerületi óvoda programjában
van egy kiemelt terület. Minek tulajdoníta-
nak különösen nagy jelentôséget a Száz-
szorszép Óvodában?

A mûvészeti nevelésnek — de csakis tiszta
forrásból. A legnagyobb hangsúlyt a zenei és
irodalmi nevelésre helyezzük. A gyerekek na-
gyon sok népmesét hallgatnak, néptáncokat,
népdalokat tanulnak. A zene szeretetére a Ko-
dály-módszer alapján vezetjük rá ôket. Na-
gyon odaªgyelünk arra, hogy csak igényes ze-
nét hallgassunk velünk, és olyan elôadásokra
vigyük ôket (például a Marczibányi Téri Mû-
velôdési Központba), illetve olyan elôadókat,
bábosokat, zenészeket hívjunk el hozzájuk,
akik színvonalas mûvészi produkcióval áll-
nak a gyerekközönség elé. Óvodánkban üze-
mel egy égetôkemence is, amiben az agyag-
ból készült munkákat tartóssá tudjuk tenni.

Mitôl jó egy óvoda?
Ha úgy szereti a gyereket, amilyen. Ha lát-

juk, hogy valamilyen tehetség nyiladozik ben-
ne, azt nem hagyjuk elveszni. Hozzánk jár-
nak sajátos nevelési igényû gyerekek is, akik-
nek valamilyen érzékszervi vagy testi fogyaté-
kosságuk van, sôt, foglalkozunk autista kis-
gyerekkel is. Ôket is elfogadjuk, befogadjuk,
és igyekszünk kihozni belôlük is, amit lehet.
A tehetséggondozást szintén nagyon fontos-
nak tartom. A negyedik éve óvodás gyerekek-
nek szervezzük a Pöttöm Fejtörô elnevezésû
programot, amelyet a PSZK két szakértô kol-
leganôje vezet. Ennek célja, hogy felfedezzük
a tehetségeket. A természetes tanulási vágyra
építünk, a gyerekek érdeklôdésébôl, kíván-
csiságából kiindulva gazdagító programot kí-
nálunk, amit igyekszünk az óvodai foglalkozá-
sokon munkába fogni, és nem leállítani! A
dolog pikantériája, hogy tehetségfejlesztô
programunkban egy autista kisªú is részt
vesz, aki meggyôzôdésem szerint kimondott
zenei tehetség. Olyan iskolát keresünk szá-
mára, ahol autizmusát kezelni tudják, tehet-
ségét pedig fejleszteni.

Péter Zsuzsa

Aki még többet szeretne megtudni a II.
kerület óvodáiról, a minden évben meg-
jelenô Óvoda Nyitogató címû kiadvány-
ban, illetve a www.masodikkerulet.hu
honlapon találhat tájékoztatást. Egyre
több óvodának van már saját honlapja,
ott részletesen olvashatunk az intéz-
ményrôl. Érdemes ellátogatni azokra a
rendezvényekre (óvodás olimpia, óvo-
dás mûvészeti fesztivál), ahol találkozha-
tunk az óvónôkkel, szülôkkel, gyerekek-
kel, s egy kicsit megízlelhetjük az óvo-
dák szellemiségét és prioritását, a cso-
portok hangulatát.
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Többet, jobban, könnyedén
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a II. kerületi
Önkormányzat vissza nem térítendô támogatást nyert el a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi megújulás operatív
program keretén belül, amelybôl két óvoda és három iskola
indíthatja el a kompetencia alapú oktatást elôsegítô
programját. Az intézményekben, a Törökvész Úti Kézmûves
Óvodában, a Szászorszép Óvodában, a Törökvész Úti Általános
Iskolában, a Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumban,
valamint a Móricz Zsigmond Gimnáziumban a projektindítókon
a szakmai vezetôk bemutatták a részt vevô pedagógusokat,
akik terveikrôl, módszertani újításaikról beszéltek.

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy fel-
ébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megíz-
lelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megta-
lálja azt a munkát, amit szeretni fog.” Szent-Györgyi Albert e szavai-
val nyitotta meg Székelyné Nagy Zsuzsa igazgató a Budenz iskola pro-
jektindító napját. Az idézet a kompetencia alapú oktatás mottója is le-
hetne, hiszen éppen ezeket a célokat fogalmazza meg a program. Ami
új és ami más, az a tudás minôsége, illetve a tanórákon, vagy az óvo-
dai foglalkozásokon zajló gyakorlat. A tények ismereténél a mai világ-
ban fontosabb az eszköz jellegû tudás, vagyis az, hogy hogyan szerez-
zük meg, hogyan rendszerezzük és hogyan használjuk fel ismeretein-
ket.

A kompetencia alapú oktatás elôtérbe helyezi a gyerekek készségei-
nek és képességeinek fejlesztését, miközben igyekszik felébreszteni
és fenntartani természetes kíváncsiságu-
kat. Nem készen kapják az ismereteket a
tanártól, hanem — fôleg a természettudo-
mányos tantárgyak esetében — tapasztala-
ti úton önálló következtetéseket vonhat-
nak le, kísérletezhetnek, kimehetnek a
természetbe, ahol megªgyelhetik a jelen-
ségeket. Megbomlik az eddig jól ismert
tantárgyi felosztás. Egy-egy témakört
több szempontból is körüljárnak a diá-
kok. Ezt segíti az úgynevezett epochális
rendszer, amikor egy korszak irodalmá-
val, történelmével, kultúrájával ismer-
kednek a gyerekek.

A Törökvész Úti Általános Iskola pro-
jektindító napjának vendégét, Kuti Zsuzsát (középsô képünkön) az
Educatio Kft. Programfejlesztési Irodájának szakmai vezetôjét a vár-
ható változásokról kérdeztük.

— Az átalakuló tanulási tartalmak magukkal hozzák azt, hogy a gye-
rekek passzív befogadóból a tanulási folyamat aktív részeseivé vál-
nak. Behozzák az iskolába a már meglévô ismereteiket, amitôl él-
ményszerûbbé, személyesebbé és motiválóvá válik az iskolai munka.
A tanároknak olyan módszertani ötleteket adunk, amelyek segítenek

minél jobban bevonni a gyerekeket a tanulásba, legyen szó akár pár-
munkáról, csoportmunkáról vagy a kooperatív technikákról.

Sok tanuló életét keseríti meg az iskolai szorongás. Vajon nekik
is segít a kompetencia alapú oktatás?

Ha eltérünk attól a gyakorlattól, hogy minden gyerek egyszerre
ugyanazt és ugyanúgy kapja a tanártól, azaz egyénre szabott lesz az ok-
tatás, akkor lesz lehetôsége a pedagógusnak odaªgyelni az egyéni
problémákra. Így kiküszöbölhetjük félelmeiket, elérhetjük, hogy a
gyerekek bizalommal forduljanak tanáraikhoz, és talán azt is, hogy
mindenki jókedvûen menjen iskolába.

Néhány szülôben felmerült a kérdés, hogy egy esetleges középis-
kolai vagy felsôoktatási felvételihez elegendô tudásra tesznek-e

szert ilyen módon a gyerekek.
Nemcsak a tanulás folyamata változik,

hanem a megmérettetés jellege is. Egyre
inkább elterjednek az olyan jellegû vizs-
gák és felmérések, ahol nem, illetve nem
csak a lexikai tudásról kell számot adni,
hanem arról, hogyan alkalmazzák ismere-
teiket különféle helyzetben a tanulók. A
kompetencia alapú oktatás abban is segí-
ti a gyerekeket, hogy egy külsô megméret-
tetésben sikeresen helyt álljanak.

Ha jól értem, a tanár szerepe lényege-
sen átalakul az új rendszerben.

Megkerülhetetlen, hogy a pedagógus-
képzésben is végbemenjenek fontos vál-

tozások, és az egyetemeken, fôiskolákon is tért hódítson a kompeten-
cia alapú képzés. Reményeink szerint az újonnan kikerülô ªatal peda-
gógusoknak nem okoz problémát a most még újszerû módszertan,
azoknak pedig, akik szeretnének elmélyedni a kompetencia alapú ok-
tatás bevezetésének gyakorlati kérdéseibe vagy szakmai megerôsítés-
re vágynak, továbbképzô tanfolyamokat szervezünk. Rengeteg olyan
kiváló pedagógus dolgozik az oktatási, nevelési intézményekben,
akik már hosszú évek óta alkalmazzák azokat az eljárásokat, amelyek
segítik és motiválják a gyerekek tanulását. Az újdonság a mostani
programban az, hogy az egész intézményre kiterjesztjük ezt a korsze-
rû szemléletet, és részletes útmutatás nyújtunk ehhez a pedagógusok-
nak a mindennapos gyakorlathoz. A kompetencia alapú programcso-
magok kidolgozása során 120 intézmény vett részt a kipróbálásban az
ún. HEFOP (Humánerôforrás Operatív Program) 3.1.1-es intézkedé-
sében 2005 és 2007 között, akik visszajelzésükkel segítették a fejlesz-
tési folyamatot. A visszajelzések biztatóak: jó hangulatú tanórákról,
sikeresebb és motiváltabb tanárokról, tanulókról szóltak a beszámo-
lók. Ennél többet nem is kívánhatunk!

P. Zs.
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Leendô elsôsöket vár a Szent Angéla iskola
Iskolába hívogató programok: Október 16.,
péntek 17–19: táncház és kézmûves foglalko-
zás.

November 17., kedd 9–11: nyílt órák a 4.évfo-
lyamon, ahol a leendô elsô osztályos tanító
nénik tanítanak. December 11., péntek 17–19:
Betlehemes mûsor az énekes osztály elôadá-
sában, valamint kézmûves foglalkozás.

2010. január 22., péntek 9–11: nyílt órák
(2. óra: ének az énekes osztályban, 3. óra :
hittan a 2.b osztályban). Február 12., péntek
17–18: farsangi kézmûves foglalkozás. Márci-
us 26., péntek 17–18: sportverseny.

Családi táncház élô zenével: Szeptember
18., péntek 17–19, október 16., péntek 17–19,
november 20., péntek 17–19, január 15., pén-
tek 17–19.

Énekes osztályunk fellépései: Október 4.,
vasárnap 12 óra: Szent István Bazilika, Veni
Sancte az énekes iskolák részére. November
22. és december 13., vasárnap: az Országúti Fe-
rences Templomban a 10 órakor kezdôdô
szentmisén az énekes osztály énekel. Decem-
ber 15., kedd: a Mûvészetek Palotájában a Fe-
rences Rend 800 éves évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepség.

Felvételi elôkészítô
A Baár—Madas Református Gimnázium az
egységes felvételi vizsgákra felkészítô tanfo-
lyamot tart 8. osztályosoknak matematikából
(minden hétfôn 15 órától 16.30-ig), illetve
magyar nyelv és irodalomból (minden szer-
dán 15 órától 16.30-ig).

A tanfolyam célja a készségfejlesztésen túl
az iskola belsô világának megismerése. Az el-
sô foglalkozást szeptember 28-án, illetve
30-án tartják. Jelentkezni telefonon (21-21-
494/2) vagy a honlapról (www.bmrg.hu) letöl-
tött jelentkezési lapon lehet.

Csillagászat gyerekeknek
Ingyenes csillagászati tehetséggondozó prog-
ramok, szakkörök indulnak ôsztôl az Uránia
Csillagvizsgáló és a Planetárium közös szerve-
zésében, általános iskolás tanulók számára,
többféle csillagászati témakörben. A prog-
ramsorozatokra heti egy-egy délutáni alka-
lommal kerül sor az Uránia Csillagda (1016
Sánc u. 3/b, a 112-es, 8-as, 78-as, 27-es busz
vonalán) vagy a Planetárium (1101 Népliget
— 3-as metró, 103-as busz, 1-es villamos vo-
nalán) épületében. A diákok az elméleti tu-

dás gyarapítása mellett gyakorlati foglalkozá-
sokon (napórakészítés, megªgyelési gyakor-
latok, csillagászati fényképezés) is részt vesz-
nek a különbözô programok keretében. Az el-
sô alkalom október elsô hetében lesz, a prog-
ram idôtartama 10 hét.

Kis létszámú csoportokat indítanak, a je-
lentkezés határideje: október 1. Az induló
szakkörökrôl bôvebben a www.urania-buda-
pest.hu honlapon lehet tájékozódni. Informá-
ció: 386-9233.

Kortárs írók segítik az érettségizôket
Szabadítsuk ki az irodalmat elefántcsonttor-
nyából! — hangzik a Magyar Író Akadémia
célkitûzése. Kortárs íróink közül Csukás Ist-
ván, Jókai Anna, Karinthy Márton, Lator László
(képünkön), Ungvári Tamás vállalkozott arra,
hogy Radnóti Miklós, Karinthy Frigyes, Jó-
zsef Attila, Örkény István, Kosztolányi Dezsô
életpályájáról beszéljenek személyes benyo-
másaik alapján.

Az induló irodalmi mesterkurzus alapveté-
se, hogy a költészetnek és a szépprózának
nem feltétlen a mai kortól távol álló, régmúlt
korok mûvészeteként kell élnie a fejekben.
Ez a hozzáállás lehetetlenné teszi az iroda-
lom szeretetét. A szövegeket közelebb kell
hozni a diákokhoz, hogy ne csak kötelezôen
elsajátítandó tananyagot, hanem szórakozást
és kikapcsolódást jelentsen a számukra.

A mesterkurzusról bôvebb információ a
www.iroakademia.hu oldalon és a 266-7601-
es telefonszámon kapható. A középiskolás di-
ákok az elôadássorozaton olyan többlettudás-
hoz juthatnak, amellyel a késôbbiekben
könnyedén lenyûgözhetik az érettségi vizsga-
bizottságot.

Ösztöndíjjal
Cambridge-ben

Az Európai Unió élethosszig való tanu-
lást támogató programjának keretében
idén nyáron egy kéthetes tanártovább-
képzô kurzuson vettem részt Cam-
bridge-ben a nagytekintélyû Bell nyelvis-
kolánál. A Tempus közalapítvány által
meghirdetett Comenius ösztöndíj tartal-
mazta az utazási és megélhetési költsé-
geket, valamint a teljes kurzusdíjat.

Az általam választott képzésnek a kü-
lönbözô módszertani fogások megisme-
rése állt a középpontjában. Új ötleteket
kaptunk ahhoz, hogyan tehetjük eleve-
nebbé, motiválóbbá a tankönyvi felada-
tokat, hogyan frissíthetjük fel a tanórát
egy-egy nyelvi játékkal, illetve hogyan
taníthatjuk a nyelvtani ismereteket is él-
ményszerûen. A legtöbb módszert a
gyakorlatban is kipróbálhattuk mint diá-
kok és utána reflektáltunk rá.

Az angol nyelvrôl kevesen tudják,
hogy rendkívül kreatív, szinte naponta
keletkeznek az új szavak. Érdekesség-
ként álljon itt két új szó: az otthoni nya-
ralást úgy nevezik, hogy staycation (a
vacation ’vakáció’ és a stay ’maradni’
szavakból), a barátnak álcázott ellenség
pedig a frenemy (a friend ’barát’ és ene-
my ’ellenség’ szavakból).

A délutáni foglalkozásokon mindig
más téma volt napirenden, például az in-
ternet használata a tanórán, tizenéve-
seknek szóló feladatok, szókincstanítás,
differenciálás stb. A plenáris elôadások
egyike a folyékony beszéd titkaiba veze-
tett be. A Cambridge kiadó munkatársai
által kidolgozott nyelvi adatbázisból ki-
mutatható, hogy az anyanyelvi beszélôk
sokkal gyakrabban használnak rövid töl-
telékszavakat (például well, right, basi-
cally), mint a nem anyanyelviek

A két hét során tanáraink elhalmoz-
tak minket hasznosabbnál hasznosabb
módszertani ötletekkel és jól használha-
tó feladatokkal. Ha ezek közül egyet kel-
lene kiemelnem, akkor talán a különbö-
zô képességû diákok differenciált foglal-
koztatását segítô gyakorlati tanácsokat
említeném.

A konkrét feladatok iránt érdeklôdôk-
nek ajánlom azt a módszertani ötlet-
gyûjteményt, amely a Tempus közalapít-
vány honlapján (www.tpf.hu) található,
akárcsak a (nyelv)tanároknak szóló
egyéb pályázati lehetôségek is.

Palkó Balázs Dávid
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Senkit nem szeretnék befolyásolni,
a feladatom a tájékoztatás

Sokan ismerik a nevét és a hangját,
az arcát azonban csak kevesen.
Bevallom, engem is kellemes csalódás
ért, amikor a Magyar Rádió épületében
Vízy Dorottyával találkoztam: a komoly,
szigorú hölgy helyett, akire hangja
alapján számítottam, egy kedves,
mosolygós, közvetlen fiatal lány kínál
hellyel. Az ifjú rádiós a Víziváros lakója,
amely szerinte kerületünk és a fôváros
egyik leghangulatosabb része.

— Amikor személyesen találkozom hallga-
tókkal, mindig van egy kis csodálkozás. Ez
természetes, hiszen a hanghoz mindenki tár-
sít egy arcot, egy karaktert, és ez nem feltétle-
nül felel meg a valóságnak. Engem például
idôsebbnek szoktak gondolni.

Nem bánom a „láthatatlanságot”, pont ez
az egyik szépsége a rádiózásnak. Évekkel ez-
elôtt valaki ªgyelmeztetett, hogy vigyázzak,
mert minden rá van írva az arcomra, így ne-
héz lesz boldogulni az életben. Szerencsére
megtaláltam azt a hivatást, ahol nem lát-
szom, csak hallatszom.

A jó rádiós hang adottság vagy tanulható
tulajdonság?

Az orgánum adottság, de ahhoz, hogy vala-
ki helyesen beszéljen, sokat kell tanulni. Én
is éveken keresztül jártam beszédórára, ahol
a helyes artikulációt, intonációt lehet elsajátí-
tani, azt, hogy hogyan ejtsük az s hangot,
hogy ne sípoljon, vagy — ami számomra a leg-
nehezebb — hogyan ne hadarjunk. Igazság
szerint ezt mindig gyakorolni kellene. A rádi-
óban csak az ülhet mikrofon elé, aki rendel-
kezik mikrofonengedéllyel

A soproni születésû rádiós szerkesztô ma-
gánéletérôl nem szívesen beszél, csupán
annyit árul el, hogy a teljes embert kívánó
munka mellett jelenleg jogot tanul az egyete-
men, de még a szabadidejét is aktív regenerá-
lódással tölti. A tétlenség nem jellemzô rá.
Öt éve a Víziváros lakója, ami szerinte kerüle-
tünk egyik leghangulatosabb része.

— Mindenhez közel van, mégis mintha
mindennap nyaralnék. Hamar megszoktam
és megszerettem a környéket, sôt, törzshe-
lyem is van, ahol nemcsak, hogy remek a
konyha, de nagyon barátságos mindenki. Sze-
retek járni a Fény utcai piacra is, és szomba-
ton vásárlás közben enni egy jó rántottát az
emeleten.

Hogyan került a Magyar Rádióhoz?
Elég kacskaringós út vezetett idáig. Édes-

apám orvos, anyukám biológiát tanít. Erede-
tileg én is orvosnak készültem, kétszer is fel-
vételiztem, de nem sikerült. Egy évig jártam
a Hajnal Imre Egészségügyi Fôiskolára, majd
lehetôségem adódott Írországba menni, ahol
másfél évet töltöttem. Amikor hazajöttem,
beiratkoztam egy újságíró-iskolába, kicsit

azért is, hogy idôt nyerjek, mert elképzelé-
sem se volt, hogy hogyan tovább. Akkor sze-
rettem bele ebbe a hivatásba, amikor az isko-
lával eljöttünk a Magyar Rádióba üzemlátoga-
tásra. A hely szelleme teljesen elvarázsolt.
Szerencsém volt, a Kossuth Rádió éppen kül-
sôs munkatársakat keresett. Így kezdôdött
1995-ben a rádiós pályafutásom.

Más adókon is lehetett hallani a hangját.
Négy év után átmentem a Calypso Rádió-

hoz, majd amikor az megszûnt, a csapat több
tagjával a Petôªhez kerültem, a Délelôtt címû
mûsorhoz. 2006-ban, amikor a nagy átalakí-
tások voltak a Rádióban, hívtak a megújult
Kossuth adóhoz. Megtisztelônek éreztem, és
boldogan jöttem, mert számomra a Kossuth
jelenti A Rádiót.

Azóta hallhatjuk minden hétköznap dél-
után az MR1-Kossuth Rádió Közelrôl címû
mûsorát.

A rádió vezetôsége olyan mûsort szeretett
volna a délutáni sávban, amely a ªatalabb
korosztályt szólítja meg, és kötetlen formá-
ban sok mindenrôl szó esik. Igyekszünk kö-
zel menni az eseményekhez, a legtöbb ripor-
tunk az adott helyszínen készül.

Rengeteg munka lehet elôkészíteni nap
mint nap egy két és félórás, aktualitások-
kal foglalkozó élô adást.

Egy mûsorban tíz, tizenkét témát érin-
tünk, mindegyikbôl fel kell készülni. Különö-
sen az élô beszélgetésekre, a vitákra. Ez
igényli a legalaposabb felkészülést, hiszen
pro és kontra ütköznek a vélemények, és
nem lenne szerencsés, ha nem tudnám, ki
milyen véleményt képvisel az adott ügyben.
Az elôkészítô munkában nagyon sokat segít a
stáb, valamint az archívum, amely egy valósá-
gos kincsestár.

Van olyan téma, ami különösen érdekli?
Az egészségüggyel kapcsolatos témákat sze-

retem — nem múlt el nyomtalanul a gyerek-
kori érdeklôdés, és szívesen foglalkozom em-
beri jogi témákkal is. Napjaink egyik legfon-
tosabb kérdésének tartom, hogy az európai
országok hogyan oldják meg a bevándorlók
és a menekültek ügyét. Ezeket a problémákat
nem elég egyszerû hírként közölni, meg kell
értetni az emberekkel, hogy milyen gazdasá-
gi, politikai, emberi indítékok állnak a hát-
térben.

Érdekel a vallás is — három évig hallgat-
tam teológiát —, különösen az izgalmas, hogy
hogyan tudnak együtt élni különbözô vallási
közösségek.

Hisz abban, hogy rádiósként tehet vala-
mit az említett ügyekben?

Abban hiszek, hogy rádiósként formálni tu-
dom az emberek véleményét. Semmiképpen
sincs szándékomban senkit befolyásolni, de
remélem, ha alaposan felkészülve beszélge-
tek, akkor segítek valamennyire a helyes véle-
mény kialakításában.

Péter Zsuzsa

@
Naponta frissülô hírek, ese-
mények az önkormányzat
és a kerület életébôl. Kultu-
rális és sportinformációk
az önkormányzat webolda-
lain.

www.masodikkerulet.hu
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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.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: SZEPTEMBER 25-ig a II. kerületi fiatal mûvészeket bemutató sorozat keretében: Ju-
hász Dóra — festmények, Dorogi János — szobrok. (1027 Kapás u. 55.)
n VÁRNEGYED GALÉRIA: OKTÓBER 3-ig: A Budavári Önkormányzat a Benedek Elek Emlékévben kiállítás-
sal tiszteleg a székely mesemondó, lapszerkesztô és irodalomszervezô emléke elôtt. Az idei emlékévet hármas
évforduló indokolja: Benedek Elek 150 évvel ezelôtt, 1859. szeptember 30-án született, és 80 évvel ezelôtt,
1929. augusztus 17-én hunyt el. Szülôfalujában, Kisbaconban negyven éve, 1969. május 25-én tartották a Be-
nedek Elek Emlékház avatóünnepségét.

GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: SZEPTEMBER 26., 10.00: Huzella Péter-nap. 10.00–11.00: Lépege-
tô — Élôzenés tündértáncház. 10.00–16.00: Baba Bú-Jó — Játszóház kicsiknek. 10.00–16.00: Apró csodák
kicsiny kertje. Mesterség-bemutató: hangszerkészítés. 10.00–16.00: Óriás Társasjáték: Zenegér út. 11.00–
12.00: Te mit énekelsz nekünk? — Drámatanáraink segítségével mókázhatsz együtt a kis színpadon Huzella
Péterrel. 13.00–14.00: Mesekör. Árgyélus és Tündér Ilona. 16.00–17.00: „Csak Huzella” — születésnapi
koncert gyerekeknek. 20.00: Huzella Péter 60. születésnapi koncertje. (Teátrum)

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: SZEPTEMBER 26., 18.00: Fejes Krisztina zongoraestje Bartók Béla halá-
lának évfordulóján. Mûsoron Bartók, Haydn, Schubert, Wagner és Liszt mûvei. OKTÓBER 1., 12.00: A Zene
Világnapján: a Filharmóniai Társaság tagjainak Bartók-hangversenye. Közremûködik: Éder Pál (hegedû),
Szitka Rudolf (klarinét), Réti Balázs (zongora). OKTÓBER 2., 18.00: Bartók összes zongoramûve 3. rész. Király
Csaba hangversenye. OKTÓBER 4., 11.00: Varga István (gordonka) és Csalog Gábor (zongora) hangverse-
nye. Schumann: Három intermezzo, A-dur Novellett, Fantasiestücke op. 73., Adagio és allegro. Brahms: F-
dúr szonáta.
n CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: OKTÓBER 4., 20.00: A történelmi Magyarország zenéje. Az erdélyi, a
felvidéki és a délvidéki Vasárnapi Iskola mozgalom támogatására Mádl Dalma asszony védnökségével. Zádori
Mária estje: 40 év a régizene szolgálatában. @ajanlo = MOZGÁS BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartás-
javítás, 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 Budapest, Margit krt. 48., I. em.)
n FELDENKRAIS-MÓDSZER: Tanfolyamok szeptembertôl Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezeté-
sével. Órák: csütörtökön 19–20. Cím: Napraforgóház, 1025 Küküllô u. 1. Érdeklôdés: 394-3362, (06 20) 973-
9489, fsts@chello.hu www.feldenkrais-budapest.hu
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató óra minden hónap második szerdáján 17.00–18.30-ig azok számá-
ra, akik szeretnék kötelezettség nélkül kipróbálni a jógázást. Kapucsengô: JÓGA I. Középhaladó jógatanfo-
lyam indul SZEPTEMBER 21-én azok számára, akik szeretnék elmélyíteni alapszintû tudásukat a jógapózok és

légzôgyakorlatok terén. A tanfolyam heti 1x2 órás,
minden hétfôn 19–21 óráig, 8 alkalommal. Kapucsen-
gô: JÓGA II. Gerincterápiás jógatanfolyam a gerinc
egészségének karbantartására és gyógyítására bel-
gyógyász-szakorvos jógaoktatóval SZEPTEMBER 24-
tôl minden csütörtökön 18.30-–20.30-ig 8 alkalom-
mal. Kapucsengô: JÓGA I. — I. meditációs tanfo-
lyam indul azok számára, akik szeretnék megismerni
a meditáció elméletét, gyakorlatát, jótékony hatása-
it. SZEPTEMBER 24-tôl minden csütörtökön 19–21
óráig 5 alkalommal. Kapucsengô: JÓGA II. Gondolat
hatalma tanfolyam indul azok számára, akik bôveb-
ben szeretnék megismerni a gondolatok sorsformáló

MEGTÖRT ÖLELÉSEK. Pedro Almodóvar nem hagyja sokáig film nélkül híveit: három
év sem telt el az anyaszellemeket szóra bíró Volver óta (igazán nem sok idô egy szerzôi fil-
mes esetében), s máris egy új Almodóvar-film járja be az európai mûvészmozikat. A Meg-
tört ölelések az idei Cannes-i Filmfesztiválon debütált, de amilyen lelkes volt a vörös szô-
nyeges bevonulás, olyan dicstelen az asztalbontás; sehol egy díj vagy egy elismerô okle-
vél, pedig az Almodóvar—Penelopé Cruz párosnál exkluzívabb márka aligha létezik az eu-
rópai mûvészfilmes piacon. Persze, egy díj, legyen akármilyen vastag is a szobrot borító
aranyozás, még semmire sem garancia, de mintha lett volna valami tüntetô e mellôzés-
ben, pedig a Megtört ölelések, ha nem is Almodóvar legjobbja, de nem is olyan kirívóan
gyenge darab, hogy ne járt volna neki — mint hasonlóan gyengébb évjáratok esetében
— egy szeretetteljes kacsintás a zsûritôl. Persze, kicsit túl van spilázva a sztori, Almodó-
var egy szimpla szerelmi háromszög-történetet fúj fel vérvörös melodrámai óriáslufi-
vá: a végzet asszonyáért (Cruz, ki más) ketten is odavannak, a kocsonyás érintésû
milliárdos és az érzékeny filmmûvész — utóbbi visszaemlékezései világítják meg e
szerelmi vetélkedés részleteit, s azt is, hogy mi vezetett a múltba révedô filmrendezô
szeme világának elvesztéséhez. Ha pusztán csak a külsôségeket nézzük, Almodóvar
filmje még akkor is elég sokat ad a szemnek, ha a beltartalmak tekintetében elég
nagy deficit is mutatkozik: a Megtört ölelések egy gyenge teherbírású ötlet keserves
könnyedségû kihordása — mintha a forgatókönyv 32. verziója lett volna filmre véve,
de a 17. átírásakor már elillantak volna a valódi szenvedélyek.

E. K.
Rendezte: Pedro Almodóvar, szereplôk: Penélope Cruz, Lluís Homar, Blanca Portillo, José Luis Gó-
mez.

VILÁGSZTÁROK A MILLENÁRISON. Szep-
tember 23-án 20 órától a De Phazz and Mo-
dern Art Orchestra lép fel a Millenáris Teát-
rumban. A kilencvenes évek acid-jazz hullámá-
nak legfontosabb kortárs örököse a német
producermágus, Pit Baumgartner mindig üdí-
tôen friss zenekara, a De Phazz. Az ötvenes
évek sodró szvingjeit a hetvenes évek soul-
funkjával és a 21. század elektronikus hangzá-
saival mesterien ötvözô együttes igazi vonz-
ereje a két nagyszerû énekes, az amerikai Karl
Frierson és a dél-afrikai Pat Appleton.
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erejét, hatását életünkre, irányításuk módszereit.
OKTÓBER 6-tól minden kedden 19–21 óráig 8 al-
kalommal. Kapucsengô: JÓGA II. Felfrissítô órák
idôpontjai: kedd 10–12 óráig, szerda 19–21 óráig,
csütörtök 10–12 óráig — könnyített, péntek 10–12
óráig, péntek 18.30–20.30 óráig. Kapucsengô: JÓ-
GA I. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, jo-
ga@sivananda.hu, www.sivananda.hu (1026 Volk-
mann u. 10. Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti te-
rem. Kapucsengô: JÓGA II. — földszinti terem.

n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló
kondicionáló órák kedd-csütörtök 8–9 és 19–20 órá-
ig. Vezeti: Tury Veronika. Elsô alkalom SZEPTEMBER
8-án. Információ: 200-9356. Nôi zenés kondicioná-
ló torna, nyújtó és erôsítô gyakorlatokkal. Fôleg ülô-
munkát végzôknek ajánljuk. Kedden és csütörtökön
17.45-tôl 18.45-ig. Információ: Árvay Katalin, 384-
0405 vagy (06 30) 521-4144.
n MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Tár-
sastánc kezdôknek. Bevezetés a latin és standard
táncok rejtelmeibe. Minden kedden 19–20 óráig. In-
formáció: Kilián Brigitta, (06 20) 450-5822. Jóga szer-
dánként 8–9.45 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés:
Kun Ágnes, (06 20) 250-0431. Jóga szerdánként 19–
21 óráig. Tanfolyamvezetô, 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 órá-
ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Eme-
se, (06 30) 210-9597. Táncos nôi torna. 40 perces koreografált bemelegítés után indul a tánc. Táncos elôkép-
zettség nem szükséges. Hétfôn és csütörtökön 9–10-óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 922-
5887.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: SZEPTEMBER 18., 15–17
óráig: Évadnyitó klubnap sok zenével, Komlós András közremûködésével. SZEPTEMBER 25.. 15–17 óráig:
… ahol a finom méz és a színes virágpor terem — a Juhász és Bene Méhészet vetítéssel egybekötött isme-
retterjesztô elôadást és bemutatót tart a méhészet érdekesebb mozzanatairól, a 80 éve mûködô „kaptárváro-
sukról”. Szeretettel várjuk a közösségre, érdekes, értékes programokra, kirándulásra vágyó nyugdíjasokat!
Klubvezetô: Kilián Mária, tel.: 212-2820.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 22.: Beszélgetôs klubnap. SZEPTEMBER 29.: Készülôdés a
komáromi kirándulásra. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôr-
zô 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: Összejöveteleinken megbeszéljük az ôszi programterveket. Ha lehetôség nyí-
lik rá, szeptemberben meglátogatjuk a Krisna-hívôk somogyvámosi telepét. Más kirándulási célpontok len-
nének: a Szalajka-völgy, Eger, Esztergom, Szombathely. A klub minden páros héten csütörtökön 16 órától
tartja összejöveteleit. Továbbra is szeretettel várunk minden környékbeli 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.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Összejöveteleinket változatlanul minden hónap 1. és 3. szer-
dáján tartjuk. Legközelebbi találkozásunk SZEPTEMBER 30-án lesz. (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: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tart-
juk. SZEPTEMBER 23: Kirándulás Kalocsára és Hajósra. Információ: 200-9860, Nemes Józsefné. OKTÓBER
14., 16.: Elôadás a Házsongárdi temetôrôl. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: SZEPTEMBER 26.: Gerecse-hegység. Találko-
zó: 8.15 óra, Árpád híd, Volán pu. SZEPTEMBER 26.: Gödöllôi dombvidék. Találkozó: 9.15 óra, Keleti pu.,
pénztárak. SZEPTEMBER 27.: Gerecse-hegység. Találkozó: 7.30 óra, Keleti pu., pénztárak. OKTÓBER 4.: Pi-
lis-hegység. Találkozó: 7.30 óra, Batthyány tér, HÉV 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.

KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ A SZEMLÔ-
HEGYI-BARLANGBAN. Színes be-
tonkeverôk a belváros szívében, ka-
napéépítés és élô galéria az utcán,
hangosan gondolkodó bevándorlók
és barlangban daloló kóristák. Ez is
Budapest. A zaklatott felszín alatt
meghökkentô, szürreális, szórakozta-
tó, provokatív és vicces. A tavaly ôszi
siker után a Placcc Fesztivál októ-
ber 2–11. között ismét felkavarja az
állóvizet. Színészek, zenészek, kép-
zô- és iparmûvészek, építészhallga-
tók a városlakókkal közösen újratervezik a helyet, ahol élünk, hogy valóban otthon érez-
zük benne magunkat.

OKTÓBER 5–10.: Göttinger Pál / Halas Dóra / Soharóza Kórus: Mindenütt jó. Magyar
nyelven, angol szinopszissal.

A Göttinger Pál színházi rendezô és Halas Dóra vezette Soharóza Kórus különleges hely-
színen, a Szemlô-hegyi-barlangban mutat be rendhagyó produkciót a Placcc Fesztivál fel-
kérésére. A kísérleti kórus számára a hang a legmegfelelôbb módja egy tér belakásának
és egy másik ember megszólításának. A fiatal rendezô — aki maga is húsz éve énekel —
színészt lát a kóristákban, akik ezúttal átlépik a megszokott határaikat. Mozogni, improvi-
zálni kezdenek, megbolygatják a teret és kitágítják a zene fogalmát. A közönség a gyö-
nyörûen megvilágított cseppkövek között sétálva válik a produkció részévé.

Premier: OKTÓBER 5., 19.00. További elôadások: OKTÓBER 5., 20.30, OKTÓBER 6–
10., 19.00 és 20.30. Jegyinformáció: az InterTicket irodáiban, www.jegy.hu és
www.placcc.hu (Szemlô-hegyi-barlang, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.).

ÉJSZAKA AZ ESÔERDÔBEN — INTERAK-
TÍV KIÁLLÍTÁS. Aki kíváncsi arra, hogyan tá-
jékozódik éjszaka a repülô kutya, hogy fon-
tos-e a rovarok számára a holdfény, hogy
hány éjszakai lepkefaj létezik a trópusokon, és
vajon miért csíkos a tapírkölyök, jöjjön el no-
vember 1-ig a Magyar Mezôgazdasági Múze-
umba.

Az esôerdôk bolygónk leggazdagabb élôvi-
lágú vidékei. Több állat élhet egyetlen fán,
mint máshol egy egész erdôben! A tudósok
egyetértenek abban, hogy még mindig van-
nak ismeretlen fajok, melyek létezésérôl nem
is tudunk. Ez a kiállítás egy apró szeletét mu-
tatja be az esôerdôk titokzatos élôvilágának.
A látogatók különleges környezetben renge-
teg kérdésre kapnak választ, színes képeken
és élethû szobrokon tanulmányozhatják a ke-
vésbé ismert, rejtett életmódú állatokat. Belé-
péskor játékkártyalapot és kellékeket kapnak,
melyek segítségükre lesznek, hogy megfejtsék
a kiállításban elhelyezett érdekes fejtörôket.
Érdemes játszani, mert a jó megoldás ajándé-
kot ér!

Nyitva tartás: naponta 10-tôl 17 óráig, hét-
fô szünnap. Csoportok számára bejelentke-
zés: 422-0765, 363-2711. Információ: www.
mezogazdasagimuzeum.hu (1146 Budapest,
Városliget, Vajdahunyadvár).
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n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: SZEPTEMBER 22.: A Messiások címû kiállítás megtekintése a deb-
receni Modemben. Utazás vonattal. 29.: Szabadka és környéke. Autóbuszos kirándulás a Vajdaságban. OK-
TÓBER 6.: Két ország két gyöngyszeme, egy napban : Jeruzsálem és Varasd. Autóbuszos kirándulás. 13-án:
Lednice II. és Nikolsburg csodás kastélyai. Autóbuszos kirándulás. 20-án: Koloni-tó—Helvécia—Bugac. Au-
tóbusz, kisvasút. 27-én: Öskü, Sóly, Veszprém. Árpád-kori templomok és a királynék városa. A nem egyesüle-
ti tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalommal. Fogadóórák, egyesületi összejövetelek minden
csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), (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.
n Tabulatúra régizene klub: SZEPTEMBER 21-én 19 órakor. Vendégek: a Mare Temporis Alapítvány táncosai.
(I., Szilágyi Dezsô tér 3., gyülekezeti terem)

TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Agyagosmûhely gyerekeknek. Min-
den 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. Információ: Faragó Krisztina, (06 30) 350-5588. Kézi-
munkamûhely. Kézi kötés és horgolás tanulása 14 éves kortól. Információ: Stein Éva, (06 30) 200-1290. Se-
lyemfestô mûhely. Kéthetente csütörtökön 17–20 óráig. A selyemfestés technikáinak elsajátítása, önálló al-
kotás a selyemképtôl az öltözékkiegészítôkig. Információ: Bócz Orsolya, (06 20) 915-5036. Tûzzománckészí-
tô mûhely. Minden szombaton 10–13 óráig. Felnôtteknek és gyerekeknek 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. Tel.: 250-1355, 250-0432,
www.magyarrajzfilm.hu
n Indiai klasszikus tánc (Bharata Nátjam) tanfolyam indul kezdôknek októbertôl keddenként 17–18 óráig
(elsô óra OKTÓBER 6.), szerdánként 17–18 óráig (elsô óra OKTÓBER 7.) és csütörtökönként 17.30–18.30-ig
(elsô óra: OKTÓBER 1.). A tanfolyamot Somi Panni vezeti. Helyszín: 1027 Bem rakpart 45. (a táncszínház pró-
baterme). Információ: (06 20) 200-5828, www.sivasaktikalananda.com

n ZENE: SZEPTEMBER 20., 14.00: Az operairo-
dalom gyöngyszemei — Wagner: A nürnbergi
mesterdalnokok. Kuriózumnak tekinthetô tel-
jes operafilm-felvételeket láthat a közönség. Be-
vezetô elôadást tart dr. Langermann István. OK-
TÓBER 2., 20.30: Pál Utcai Fiúk koncert. OKTÓ-
BER 9., 19.30: Mesterkoncertek — Szilfai Már-
ta ária- és dalestje. Közremûködik Csák József
(tenor), zongorán közremûködik Szennai Kál-
mán, az Operaház karnagya. A koncert elsô ré-
szében olasz dalokat és Verdi, Puccini ritkán hall-
ható dalait adja elô, Csák József pedig az ismert
olasz dalokkal örvendezteti meg közönségün-
ket. Szünet után Verdi-, Puccini-, Mascagni-ári-
ák és duettek hangzanak el: megszólalnak majd
a Tosca, a Parasztbecsület, az Aida, a Végzet ha-
talma dallamai.
n KIÁLLÍTÁS: SZEPTEMBER 21–OKTÓBER 9.:
Jakab Mihály festômûvész kiállítása. A kiállí-
tást megnyitja Ménes Ágnes iparmûvész szep-
tember 21-én 18 órától. OKTÓBER 1–21.: VII.
Ötvösmûvészeti Biennálé. A kortárs magyar öt-
vösmûvészet legnagyobb országos tárlata. A ki-
állítást megnyitja Fekete György belsôépítész ok-
tóber 1-én 18 órakor. OKTÓBER 11-ig: Hendi-
kep — Pintér Márta fotókiállítása. Válogatás a
szerzô 100 képbôl álló fotósorozatából, melyet
a a budapesti Mozgásjavító Általános Iskola és
Diákotthonban, az intézmény fennállásának
100. évfordulójának alkalmából készített.
n IRODALOM: SZEPTEMBER 21., 19.00: Boros-
pince estek — Az ember tragédiája másként.
Takaró Mihály irodalomtörténész elôadása Ma-
dách Imrérôl.
n GYEREKEKNEK: SZEPTEMBER 24., 18.00:
Magyar táncház gyerekeknek. Vezeti: Csatai
László (Csidu); zenél Bese Botond és Nyíri Lász-
ló. OKTÓBER 3., 15 órától Csiribiri — családi
délután. Mazsolakirály — a Palinta Társulat
szüreti zenés mûsora. Kányádi Sándor, Nemes
Nagy Ágnes, Fésüs Éva és más költôk megzenésí-
tett alkotásai az állatokról, az ôszi természetrôl.
Marék Veronika: Kippkopp és Tipptopp. Egy
szép ôszi napon Tipptopp, a gesztenyelány meg-
érkezik az erdôbe. Miközben szállást keres, meg-
ismerkedik a sünivel, lepkével, mókussal, béká-
val, kismadárral; végül találkozik Kippkopp-pal,
a gesztenyefiúval... Kézmûves játszóház: gesz-
tenyefüzér és ôszi lámpás készítése.
n TUDÁSTÁR: SZEPTEMBER 22., 18.30: A
XVIII. század mûvészete. Ludmann Mihály mû-
vészettörténész sorozata. A diavetítéssel illuszt-
rált népszerû elôadás-sorozat ezúttal a XVIII.
század mûvészetébe nyújt betekintést.
n ZÖLDÁG: SZEPTEMBER 24., 17.30: Kertba-
rát klub. Ingyenes elôadások és beszélgetések
hobbikertészeknek. A klubban neves elôadók se-
gítenek kertészeti problémáink megoldásában.
A programon való részvétel ingyenes, regisztrá-
ció szükséges a (06 30) 642-3208-as telefonszá-
mon, vagy a zoldag@kulturkuria.hu e-mail cí-
men.

A ZENE VILÁGNAPJA AZ ÖNTÖDEI MÚZEUMBAN. Október 1-jén 15 órakor a Zene Világ-
napja alkalmából egy kellemes öntészeti teadélutánra hívja látogatóit az MMKM Öntödei Mú-
zeuma. Mûsoron Wolfgang Amadeus Mozart: D-dúr szonáta, Antonin Leopold Dvo*ák: Három
szláv tánc, Gabriel Fauré: Dolly-szvit, Seiber Mátyás György: Hét tánc. Zongorán közremûködik
a Balázsné Szatmári Éva és Oláhné Kovács Anna zongoramûvész-tanár négykezes páros, a Jó-
zsefvárosi Zeneiskola mûvésztanárai. Belépés múzeumi belépôvel. (Bem József u. 20., tel.: 201
4370, www.omm.hu)

SZALÓKI ÁGI A MILLENÁRISON. Október 3-án 18.30 órai kezdettel Szalóki Ági lép fel a Mil-
lenáris Teátrumban. A koncert egyben a húszéves alternatív pedagógiai mozgalom tiszteletére
rendezett Zöld cseresznye címû konferencia záró eseménye.

Szalóki Ági ezen az esten a két nagyszerû dzsesszgitáros, Lamm Dávid és Juhász Gábor kísére-
tében lép fel. A trió elôadásában a tôle már ismert dalok csendülnek fel, de lesznek meglepeté-
sek is. József Attila, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, Szabó T. Anna verseit, erdélyi népdalo-
kat és Karády-sanzonokat hallhat a közönség ezen a kifejezetten intim hangulatú koncerten.

A LEGJOBB SAJTÓFOTÓK A MILLENÁRISON. Szeptember 25-én nyílik, és egy hónapon
keresztül tekinthetô meg a mindig nagy sikerû World Press Photo kiállítás a Millenárison. A ki-
állítás 196 képbe sûrítve eleveníti fel az elmúlt évet — a hozzájuk tartozó részletes történetek-
kel. A tizenhárom tagú nemzetközi zsûri huszonhét ország hatvannégy fotóriporterét díjazta
tíz különbözô kategóriában. A World Press Photo kiállítás jelenkori életünk legátfogóbb tükre.
Hétköznapokról, politikáról, sportról, mûvészetrôl, természeti változásokról, tudományos ered-
ményekrôl, valamint azokról az emberekrôl szól, akik a hírekben szerepelnek. Mindazoknak iz-
galmas ez a kiállítás, akik szeretnék jobban megérteni, hogy mi zajlik körülöttünk a világban.

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.

KERÜLETI MÛVÉSZ HÉVÍZEN. A nemzet napszámosai címmel nyílt közös kiállítása Ruttka
Ferenc festômûvésznek és Szécsi Antal író-keramikusnak Hévízen az Aquamarin Galériában
(Honvéd utca 17.). Aki arra jár, érdemes tudni, hogy a tárlat október 9-ig látogatható. A kerü-
letben élô, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett Ruttka Ferenc alkotásai
a világ minden pontjára eljutottak már. Az elsô holdra szállók ugyanúgy tulajdonosai alkotásai-
nak, mint például Helmuth Kohl, Liz Taylor, Franz Beckenbauer vagy Nicolas Sarkozy.
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n SZIAMARCZI: Családi játszószombatok. Mo-
tolla játszóház SZEPTEMBER 26-TÓL. Kézmû-
ves délelôttökre várjuk a kisgyerekes családokat,
ahol az ebédig a kicsik és szüleik (Anya, Apa és
Nagyi is) együtt alkothatnak. A kisgyerekek ké-
pességeihez igazodva, játékos formában
könnyen elkészíthetô tárgyakat alkotunk. A kor-
osztály számára ajánlott mesék, versek, mondó-
kák is színesítik játszóházunkat. A legkisebbeket
játszószônyeggel és diavetítéssel várjuk.
n KISISKOLÁSOKNAK: Pöttyös és csíkos min-
den pénteken 15.30——17.00. Közös játék bá-
bokkal és zenével, 5–10 éves gyermekeknek.
Gyere, és ülj a szônyegünkre, amit mesékbôl
szôttünk, és a zene szárnyán repítünk. Légy az
útitársunk! A foglalkozást vezeti: Gyulai Csaba
zenész, Krista Anita bábos, (06 30) 470-6615.
Dominó Színjátszó Csoport indul 9–10 évesek-
nek szerdánként 16–18 óráig. Szeretettel várjuk
olyan gyerekek jelentkezését, akiknek fontos a
társaság, a jókedv és a közös alkotómunka. To-
vábbi információ és jelentkezés: Vörös Zsuzsa,
(06 70)382-4706; voros.zsuzsa@marczi.hu. Ra-
dírpók. Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éve-
seknek minden kedden 16.00–17.30-ig. A foglal-
kozások során a gyerekek különbözô anyagok-
kal, eszközökkel, mûvészeti alkotásokkal és kéz-
mûvestechnikákkal ismerkednek meg és hozzák
létre személyes képeiket, tárgyaikat. A szakkör
vezetôje Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689.
n ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Min-
den csütörtökön 20 órától. Gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fan-
fara Complexa zenekarokkal.
n TÁNC: Kôketánc. 1–7 éves gyerekeknek szó-
ló, élô moldvai és gyimesi muzsikával kísért gyer-
mektáncház, ahol a népi gyermekjátékok sokasá-
gával is megismerkedhetünk. Minden vasárnap
10-tôl 12-ig. Nyitó táncház: SZEPTEMBER 20.
n KAMASZOKNAK: Diákszínház: SZEPTEMBER
25., 18.00: Az aranyecset — a Nemes Nagy Ág-
nes Humán Szakközépiskola elôadása. Mada-
rászsuli. Tudnivalók és érdekességek a madarak
világáról általános iskolásoknak. Minden csütör-
tökön 16.30–18 óráig. Információ: Szeleczki Pet-
ra, 212-2820. Kezdés: SZEPTEMBER 24. Sakk-
szakkör általános iskolásoknak hétfônként
15.30–17.30 óráig. Információ: Szeleczki Petra,
212-2820. TITÁNOK — 12–18 éveseknek szerve-
zett programsorozat. Az idei tanévben elsô alka-
lommal SZEPTEMBER 19-ÉN találkozunk 15–18
óráig. Bárki bármikor lehet Titán! Gyertek minél
többen! Információ: Sallai Ferenc, (06 70) 977-
5688. Divatsuli. Megtudhatod, hogyan találják
ki a tervezôk a divatot, és te is megpróbálkoz-
hatsz ezzel. Textil-, ruhatervezés, ábrázolás 10–
15 éveseknek, szombatonként 10–12 óráig. In-
formáció: Bene Júlia, (06 70) 317-5199.
n PÁHOLY – drámamûhely. SZEPTEMBER 26.,
10.00–14.00: Színházi eszközök a drámatanár
munkájában. Saját élményû foglalkozás Kaposi
László vezetésével.

„Sziamarczi” gyermekszínházi elôadások
Fontos, hogy legyen olyan színház, ami a gyere-
keknek szól. Fontos, hogy az a színház jó legyen.
Fontos, mert ha jót kapnak, valami jobbul ben-
nük. Fontos, mert belôlük lesznek a felnôtt szín-
házjárók. (Háy János)

A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
ôszi sorozatába színházzal, gyermeknevelés-
sel foglalkozó szakemberek véleménye és
ajánlása alapján hívta meg az elôadásokat. A
„Sziamarczi” védjegy garantálja a szakmailag
kidolgozott, igényes, erôs élményt jelentô
produkciókat.

Október 14., 14.30 és 15., 10.00 és 14.30:
Amália - a szombathelyi Mesebolt Bábszín-
ház elôadása nagyóvodásoknak és alsótagoza-
tosoknak. Boldizsár Ildikó meséi nyomán ír-
ta Gimesi Dóra.

Amália, a ªatal boszorkány akaratán kívül
babonázza meg a kunyhójába tévedô hercege-
ket, lovagokat, vándorlegényeket. Mind-
annyian ott akarnak maradni vele, miközben
valahol messze hiába várnak rájuk a szabadu-
lást remélô királykisasszonyok. Hiába küzd
Amália kéretlen képessége és boszorkányi
kötelessége ellen, idôvel minden célját felej-
tô, útjáról elsô szóra letérô hôs pöttyös bögre
lesz az erdôszéli kunyhó konyhakredencén.
Ám egy napon megérkezik a Királyª, akirôl
Amália mindig is álmodott…

Amália története gyerekeket és felnôtteket
egyaránt megszólíthat. Költôi nyelve, bájos
és intelligens humora tökéletes alapanyag-
ként szolgál egy olyan elôadáshoz, amely
megnevetteti és magával ragadja a gyereke-
ket, míg felnôtt kísérôiknek lehetôséget ad
arra, hogy elgondolkozzanak szerelemrôl,
szabadságról, közhelyes vágyakról és hétköz-
napi varázslatról.

A Mesebolt Bábszínház nemcsak a gyer-
mekkorúak, hanem a gyermeklelkû felnôt-
tek bábszínháza is. Elôadásaink szereplôi —
színészek, tárgyak, bábok — érzô szívû lé-
nyek, akikben a nézôk magukra ismerhet-
nek, akikkel átélhetik vágyaikat, félelmeiket;
segítségükkel más dimenzióban láthatják eré-
nyeiket és hibáikat. Tesszük ezt úgy, hogy
mindannyiunkat a játék öröme járja át.

November 5., 10.00: A 3 kismalac és a far-
kasok — a pécsi Bóbita Bábszínház bábelô-
adása óvodásoknak.

Az elôadás két klasszikus mese ötvözete,
melyben a három kismalac közös erôvel — il-
letve furfanggal — gyôzi le a pecsenyéjükre vá-
gyó farkast. A farkas persze nem adja fel, új-
ra megpróbálja becserkészni a vacsorának va-
lót. A kismalacok azonban túljárnak az
eszén, és a megszégyenült leforrázott farkas
elmenekül. Szégyenében bosszút forral, és
farkassereget verbuvál. A kismalacok nagy
bajba kerülnek, de a történet végén ismét
gyôz a józan ész és a jó szándék.

Az elôadás humorral, minimális szöveggel
és sok zenével fûszerezett, izgalmas és rend-
kívül tanulságos.

November 5., 14.30: Mátyás király asztalá-
nál — a Hepp Trupp bábelôadása 5 éves kor-
tól.

A könyvtárban létezik egy csodakönyv,
melyben megelevenednek a Mátyás királyról
szóló mesék: az igazmondó juhász története,
ahogy a Bolond Mátyás szolgálatába áll, látha-
tunk hatalmas sütôtököt, és egy róka fogta
csukát is, és még ki tudja, mi mindent.

Ám a könyv zárva, és kulcsa a könyvtár ôré-
nek zsebében lapul. Mikor a könyvtár bezár,
ô néha titokban kinyitja a könyvet. Lessük
meg, hátha most is…

December 10., 10.00 és 14.30: Hamupi-
pôke — a Duna Mûvészegyüttes elôadása.

A Hamupipôke a Grimm-ªvérek egyik leg-
ismertebb, örökérvényû meséje jámborság-
ról és gonoszságról, hatalomvágyról és becsü-
letrôl, ármányról és hûségrôl. Hamupipôke
egy bálban, tánc közben ismeri meg a Herce-
get, s elôadásunk is tánccal, zenével meséli
el történetüket. A Ghymes zenéjére készült
lendületes koreográªákban elevenedik meg
a királyi udvar élete, a mostohák civódása, az
elveszett cipô gazdájának keresése és a szerel-
mesek egymásra találása. A táncos-zenés for-
ma kifejezôen közvetíti a történetben rejlô ér-
zelmeket, emberi értékeket. A Duna Mûvész-
együttes az európai népek táncaiból (Skandi-
náviától a Balkánig) merítve hozta létre a gye-
rekek számára érthetô és élvezhetô, látvá-
nyos és derûs elôadását.

Belépô: 800 Ft/elôadás, bérlet (korlátozott
számban kapható): 2000 Ft/3 elôadás, cso-
portoknak 12 fô felett kísérôjegyet biztosí-
tunk. Jegyigénylés és további információ: Ma-
kofka Tünde, 212-2820, (06 70) 453-4059,
e-mail: masajto@marczi.hu
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AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN szeptember 20-án 16.30 órakor a soly-
mári Corvinus Vegyeskar, a Budapest-rákosfalvai Szent István Kórus, a Kapisztrán Kórus
tagjaiból alakult 70 fôs összkar és a Kapisztrán zenekar elôadásában Joseph Haydn mû-
vei szólalnak meg a 200 éves Haydn és a 800 éves ferences jubileum tiszteletére. Vezé-
nyel: Lógó Tibor.
SZENT FERENC BOLDOG HALÁLÁRÓL (Tranzitus) október 4-én a 18 órakor kezdôdô
szentmise után tartanak megemlékezést. Az ünnepre az egyházközség október 2-án és
3-án a 18 órakor kezdôdô szentmisék keretében megtartott lelkigyakorlatos szentbeszéd-
del készül fel.
A NAGYMAROSI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ október 3-án 9 órakor kezdôdik. A fôelô-
adást 10 órakor Barsi Balázs ferences testvér tartja, a 16 órakor kezdôdô szentmisét Ma-
gyar Gergely ferences tartományfônök mondja. A találkozón ferences élethivatások is be-
mutatkoznak a ferences lelkiség jóváhagyásának 800. éves évfordulójához kapcsolódó-
an.
KIHELYEZETT ESTI FERENCES GIMNÁZIUM két településen, elsôsorban, de nem kizá-
rólag roma felnôttek részére. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium az
elôzô tanévben Nyíri Róbert bajnai plébános kérésére gimnáziumi esti tagozatot indított.
Az elsô tanév tapasztalatait hasznosítva a most kezdôdô iskolai évben Nagysápon is indí-
tanak osztályt a ferences atyák.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN október 4-én a 18 órai szentmi-
sén és az azt követô közös imádsággal emlékeznek a rendalapító égi születésnapjára.
Ezen a napon elmarad a 19.30-kor kezdôdô szentmise. Megjelent a Pasaréti Páduai Szent
Antal Plébánia programfüzete, amely közérdekû információkon kívül a templom 75. éves
évfordulójának eseményeit is tartalmazza. Az érdeklôdôk a füzetet a templomban megta-
lálhatják.
A KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZBAN (Szilfa u. 4.) a templom felszentelésének 75.
évfordulójához kapcsolódóan fotókiállítás nyílik szeptember 20-án vasárnap 11.30 óra-
kor „Pasarét, az Pasarét” — fotók a 75 éves pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia közös-
ségeinek múltjából és jelenébôl — címmel. Szeptember 28-án 18.30 órakor a Ferences
Filmklub keretében a Carlo Carlei rendezte Pio atya — A csodák embere címû film II. ré-
szét vetítik. A belépés ingyenes. Október 5-én 19.30 órakor a Ferences Esték keretében
„A ferences rend jelene és távlatai” címmel P. Várnai Jakab OFM tanszékvezetô teológi-
ai tanár tart elôadást. Október 8-án 20.15 órakor lesz a Szülôsuli következô elôadása,
amelyet dr. Sallai János pszichológus tart „Vonzó házasság és vonzó család” címmel.
A TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN szeptember 20–26. között minden
este 18 órától bibliai elôadás (evangélizáció) lesz Örök kérdések — mai válaszok cím-
mel.
A VÁROSMAJORI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN (XII., Csaba utca 5.) a magyar csalá-
dokhoz szóló elsô pénteki konferenciabeszédek lesznek. Minden családot, fiatalt, érdek-
lôdôt hívnak és várnak. A szentmisék 18 órakor kezdôdnek, utána 19 órától a Városmajo-
ri Kistemplomban lehetôség nyílik az elhangzottak megbeszélésére.

Ünnepek

SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA (szeptember
27.) a Biblia tiszteletére ªgyelmeztet. Ezen a
napon a hívek közössége fokozott ªgyelem-
mel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnep-
li azt a tényt, hogy a zsidóság nagyjai írásba
foglalták történelmüket és prófétáik jövendö-
léseit, az apostolok és evangélisták pedig Jé-
zus történetét, tanítását, az ôsegyház igehir-
detését.

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN a keleti egy-
ház jeles szentjei, Cirusban haltak vértanúha-
lált 303-ban. Ünnepük — szeptember 27. —
a VII. században került a liturgikus könyvek-
be. Arábiában születtek és ikrek voltak. A tu-
dományok, különösen az orvoslás iránt ér-

deklôdtek, ezért elhagyták szülôföldjüket,
Szíriába mentek tanulni. Tanulmányaik befe-
jezése után Kilikiába mentek, és Ége városá-
ban telepedtek meg. Mivel keresztények vol-
tak, nemcsak orvosai, hanem apostolai is let-
tek a városnak. Az emberek szeretetét azzal
nyerték meg, hogy soha nem fogadtak el sem-
mi pénzt sem a gyógyításért, sem a gyógysze-
rekért. Nagyon sokan tértek meg jóságuk és
prédikálásuk hatására. Ezért, amikor a Dioc-
letianus-féle üldözés vihara a keleti egyházat
is elérte, a helytartó, Lisias elsôként az apos-
tol-orvosokat állította bíróság elé.

Mivel hitük megtagadására nem tudták rá-
venni, különféle kínzásoknak vetették alá
ôket, végül karddal oltották ki az életüket.
Konstantinápolyban épített bazilikájuk za-
rándokhellyé vált, és az a különös szokás ala-
kult ki, hogy a betegek a bazilikában aludtak,
mert úgy tapasztalták, hogy álmukban eljön
hozzájuk a két szent orvos, és meggyógyítja
ôket. Ezekrôl a gyógyulásokról a VI. századig
visszamenô följegyzések tanúskodnak.

Ö
SS

ZE
Á

LL
ÍT

O
TT

A
:R

A
D

U
J

KL
Á

RA

Köszönet
A Pasaréti Ferences Alapítvány (1025 Buda-
pest, Szilfa u. 4., adószám: 18096026-1-41,
bankszámlaszám: 10403181-31810915) hálá-
san köszöni a 2007-es adóból felajánlott úgy-
nevezett második egy százalékot. Az alapít-
vány a befolyt 2 169 051 Ft-ot a Kájoni János
Ferences Ház mûködtetésére, jószolgálati és
kulturális programok szervezésére fordítot-
ta.

Nyitott templomok
éjszakája

Szeretettel vár minden érdeklôdôt a Keleti
Károly utcai Krisztus Király templom (Rákó-
cziánum) közössége szeptember 19-én
18.30-tól 22 óráig. Program: 18.30-kor szent-
mise, 19.30-kor a kapuk kitárása, rövid mû-
sor, majd mûemléktörténeti vezetés, 22 óra-
kor a kapuk bezárása. A mûemlék templo-
mot Árkai Aladár tervezte. Címe: 1024 Keleti
Károly u. 39.

Boszorkányos Gellért
„Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében
elvetem, szaporodj!” — fohászkodtak dédapá-
ink gabonájuk vetése elôtt. Máté apostol és
evangélista emléknapja (szeptember 21.) em-
lékeztette eleinket a sürgetô ôszi munkákra.
Miként a gazdasszonyok szerte az országban,
a budai falvakban is bizonyosan kevertek
szentelt búzát vagy barkát a vetômagba, hogy
áldás legyen a következô évi termésen. Néme-
lyek földobták a vetôzsákot a háztetôre, hogy
három éjszaka szentelje az ég harmatja. Má-
sok szentelt vizet vagy János-napi szentelt
bort hintettek a gondosan elôkészített vetni-
valóra. Többnyire kedden, „keddasszonya”,
Szent Anna erejével láttak munkához. Ami-
kor a mag földbe került, a jámbor lelkek kö-
nyörögtek: „Édes jó Atyám, áldd meg és szen-
teld meg, hogy jusson minden szegénynek és az
ég madarainak is belôle!”

Dédanyáink szép ôsz ígéretét vélték fölfe-
dezni a másodjára virágzó orgonabokrokon,
akác- és gesztenyefákon. Megfigyelték, hogy
búzavetô Máté napos ideje rendszerint eltar-
tott négy hétig. Ha szemerkélt az esô, számí-
tottak rá, hogy sáros lesz az ôsz. Amikor a hi-
téért vértanúságot szenvedett Szent Tekla
napján (23.) zuhogott, siettek fölszedni a
krumplit a korai fagy elôl. Boszorkányos híre
volt Gellért (24.) éjszakájának, mert akinek
„volt rá hajlama”, találkozhatott a kereszt-
úton ácsorgó ördöggel, és a tôle kapott bo-
szorkánytudománnyal okozhatott bajt a hara-
gosainak. A velencei származású Szent Gel-
lért Csanád elsô püspöke, István király ta-
nácsadója, Imre herceg nevelôje volt. A szik-
láról 1046-ban mélybe taszított, vértanúha-
lált halt Gellért tiszteletére templom épült a
XI. században a késôbb róla elnevezett hegy
alján. Pintér Csilla
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Egy orvos pályaképe
Nemesánszky Elemér orvosprofesszor
évtizedek óta kerületünk lakója. Sokáig
a Frankel Leó úton volt az otthona, de
tíz esztendeje feleségével budaligeti
kertes házukba költözött.

— Örülök, hogy nyugdíjas éveimet már eb-
ben a békés, nyugodt környezetben tölthe-
tem. Hétvégéink — köszönhetôen az egyre te-
reblyesedô családnak — igen jó hangulatúak,
mozgalmasak.

Miért lett orvos?
Tizenhét éves voltam, amikor édesanyám

daganatos betegségben 43 évesen meghalt. A
megélt tragédia irányított bátyámmal együtt
a gyógyító hivatás felé. Harmadszorra vettek
csak fel az egyetemre. Származásunk „egyéb”
kategória volt. Káderlapomon az is szerepelt,
hogy a bátyám már az orvosin van, így még az-
zal is terhelve voltam, hogy: „nem akarunk
orvosgenerációt”.

A küzdelmes ifjúkor nehéz harcai végig-
kísérték egész pályafutását, karrierjét.

Mindenért meg kellett dolgoznom, sem-
mit sem kaptam ingyen. Az egyetem elôtt éve-
kig intenzíven sportoltam. Húszévesen egy-
szer pályára léphettem a kézilabda-váloga-
tottban. Ám amikor felvettek az egyetemre, a
kézilabdázás háttérbe szorult.

A professzor úr 1967-ben a Kórélettani
Intézetben kezdte pályafutását.

Negyedik éve dolgoztam az intézetben,
amikor bevontak egy állatkísérletbe, ez arra
irányult, hogy a vérrögképzôdést (trombó-
zist) hogyan lehet bizonyos módszerekkel ki-
védeni. Ennek az állatkísérletes modelljét
kellett kidolgoznom, ami olyan jól sikerült,
hogy Pálos Á. László akadémikus, az Orvosto-

vábbképzô Intézet I. Belklinikájának akkori
vezetôje az osztályára hívott dolgozni. Itt let-
tem belgyógyász szakorvos. A gyógyító mun-
ka után esténként általában 8 óráig a labora-
tóriumban végeztem kutatómunkát. Havon-
ként 5–6 éjszakát ügyeltem. Közben megnô-
sültem, két gyermekem született, akiket alig
láthattam. Ha nagyon igye-
keztem, az esti fürdetés és a
mesemondás apai örömeit
átélhettem. Feleségemnek
nagyon sokat köszönhetek,
aki munkája mellett gyerme-
keinket is példamutatóan el-
látta.

Hogyan alakult élete, hi-
vatása a továbbiakban?

1978-ban ösztöndíjat kap-
tam Londonba, a Royal Free
Hospitalba, amely akkor a
májbetegségek kutatása és a
májbetegek ellátása szem-
pontjából egyértelmûen Eu-
rópa legismertebb helye volt. Klinikai kutatá-
sokat végeztem, elsôsorban a májbetegségek
korai stádiumban történô felismerésének le-
hetôségei iránt érdeklôdtem. Tizenhárom hó-
nap után hazajöttem, tudományos minôsí-
tést szereztem, és 37 évesen címzetes egyete-
mi tanári kinevezést kaptam.

Hamarosan professzori titulussal osztály-
vezetô fôorvos lett, de már másutt…

Pályázat útján az akkori ORFI belgyógyásza-
tának élére kerültem, amelyet fô proªllal or-
szágosan elismert gasztroenterológiai osz-
tállyá alakítottam át. Évek alatt egy jó hangu-
latú, magas szakmai színvonalon dolgozó,
együtt gondolkodó „orvoscsapatot” sikerült
formálnom. Végstádiumú betegeket segítet-

tünk májtranszplantációhoz, hat betegem ju-
tott új szervhez, közülük több ma is él, az
egyik akkor kétgyermekes ªatal apuka volt.
Egyik nôbetegemet személyesen kísérhet-
tem különrepülôvel Koppenhágába, vese- és
májtranszplantációra. Ezt az idôszakot tar-
tom szakmai karrierem csúcspontjának.

Néhány éve azonban
nyugdíjaztatását kérte.

Nem tudtam megbékélni
azzal, hogy a körülmények
romlása miatt olyan betegek-
rôl kell lemondanunk, aki-
ket korábban meg tudtunk
gyógyítani. Jelenleg a Lege
Artis Medicinæ orvosi folyó-
irat fôszerkesztôje s a Szent
János Kórház hepatológiai
szakambulanciájának vezetô
fôorvosa vagyok.

A történtek ellenére ön
változatlanul igen aktív…

A gyógyító munka és a lap-
szerkesztés mellett idén tavasszal ismét tagja
lettem a gyomor-, bél- és májbetegségekkel
foglalkozó gasztroenterológiai szakmai kollé-
giumnak. A hétköznapjaim ma is ki vannak
töltve. Amióta nyugdíjas vagyok, a hétvége
mindig a családomé, és amit nem tudtam ko-
rábban megadni nekik, azt négy unokám-
nak, gyerekeimnek végre megadhatom. Arra
törekszem, hogy feltöltôdjön a lelkem öröm-
mel, és erôt adjon a hétköznapok nehézségei-
nek elviseléséhez. Sok helyen megfordultam
külföldön, most a hazai tájak és a vidéki élet
megismerése nyújt élményeket. Szeretek
hangversenyre, operába járni, de az otthon
békéjében is gyakran hallgatok muzsikát.

Spangel Péter

Díjak Osváth Júlia emlékére
Operaházunk tavaly emlékezett 1994-ben el-
hunyt kiváló magánénekesnôje, Osváth Júlia
születésének századik évfordulójára. A cente-
nárium kapcsán díjat alapítottak a Kossuth-
díjas, kiváló és érdemes mûvész emlékére,
aki évtizedekig lakott kerületünkben. Ebben
az évben, dalszínházunk jubileumi évadnyitó
társulati ülésén, szeptember 7-én ketten ré-
szesültek az elismerésben. Pánczél Éva hu-
szonnégy éve magánénekese dalszínházunk-
nak. Ez idô alatt sorra énekelte az operairoda-
lom legjelentôsebb alt szerepeit. Különösen
a Carmen címszerepében és Verdi zenedrá-
máiban aratott kimagasló sikereket. A másik
díjazott Kalocsai Zsuzsa, a Budapesti Operett
Színház mûvésznôje, aki az utóbbi években
kétszer is kiérdemelte az Év Operettszínésze
elismerést. Mivel a díj névadója operettpri-
madonnaként is igazi Príma Donna volt,
múltját tekintve operetténekesnô is részesül-
het az elismerésben, így esett — nem érdem-
telenül — Kalocsai Zsuzsára a választás. S. P.Pánczél Éva Kalocsai Zsuzsa
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Változó parkolási feltételek III.

Gazdálkodói és egészségügyi hozzájárulás
A Fôvárosi Közgyûlés új parkolási
rendelete számos változást hozott a
fôvárosi autósok életében. A
módosítások érintik a kerület
korlátozott, vagy közismertebb nevén a
„fizetôs” várakozási övezeteiben lakó
gépjármû-tulajdonosokat, illetve
mindazokat, akik kedvezményes
várakozási engedélyre jogosultak. A
korábbi lapszámokban a lakossági
várakozási engedélyrôl és a várakozási
díjról írtunk, most a gazdálkodói és az
egészségügyi várakozási hozzájárulásról
tájékoztat a Városrendészet.

A várakozási övezetek területén kizárólag a
várakozási díj megªzetése ellenében, vagy la-
kossági várakozási hozzájárulással, gazdálko-
dói várakozási hozzájárulás alapján a várako-
zási díj megªzetésével, illetve egészségügyi
várakozási hozzájárulással lehet várakozni.
Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kére-
lemre a várakozási övezet területén szék-
hellyel, telephellyel vagy ªókteleppel rendel-
kezô gazdálkodónak adható, az általa megje-
lölt olyan személygépkocsikra, amelyeknek a
gazdálkodó az üzemben tartója.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás ki-
adásának feltétele a költségtérítés megªze-
tése, a gépjármûadó megªzetésének vagy
adómentességének igazolása, a kérelem be-
adásának idôpontjában (a parkolás üzemelte-
tô nyilvántartása szerint) a kérelmezett gép-
jármûre nem lehet 30 napnál régebbi jogosu-
latlan parkolási esemény miatt kiszabott és
nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pót-
díjtartozás.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás az
adott zónában kedvezményes díjú és üzem-
idôn belül idôtartam-korlátozás nélküli vára-
kozásra jogosít. A kerületi önkormányzat
rendeletében meghatározott mértékû, de
legfeljebb 50%-os díjkedvezményt nyújt-
hat.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alap-
ján a kedvezményt a gazdálkodói parkoló kár-
tya vagy a mobiltelefonos parkolási díjªzeté-
si rendszer biztosítja. A gazdálkodói parkoló
kártyával a parkolójegy-kiadó automatánál
parkolójegyet kell váltani, amelyet a gépjár-
mû elsô szélvédô üvege mögött, kívülrôl jól
látható helyen és érvényességének ellenôrzé-
sét biztosítva, teljes egészében láthatóan és
olvasható módon kell elhelyezni.

Egészségügyi várakozási hozzájárulás ké-
relemre a területi kötelezettséget vállaló házi-
orvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisz-
tense, a védônô, valamint az önkormányzat-
tal szerzôdéses viszonyban az adott területen
a szociális házi gondozási tevékenységben
részt vevô személynek adható, az általa meg-
jelölt egy darab személygépkocsira, továbbá
a területi kötelezettséget vállaló otthoni szak-

ápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgál-
tatásokat ellátó szervezetek által megjelölt
személygépkocsira.

Az egészségügyi várakozási hozzájárulás
kiadásának feltétele a költségtérítés meg-
ªzetése, a gépjármûadó megªzetésének vagy
adómentességének igazolása. Szükséges még
az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:
háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asz-
szisztense által benyújtott kérelem esetén a
kerületi Egészségügyi Szolgálat, védônô által
benyújtott kérelem esetén a kerületi Védô-
nôi Szolgálat, otthoni szakápolási szolgála-
tot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által
benyújtott kérelem esetén az Egészségügyi

Szakszolgálat és a területileg illetékes kerüle-
ti önkormányzat. Az egészségügyi várakozási
hozzájárulás a kerület közigazgatási területén
legfeljebb 2 óra idôtartamú díjªzetés nélküli
várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésé-
nek idôpontját a gépjármû elsô szélvédô üve-
ge mögött — kívülrôl teljes egészében jól lát-
ható módon — elhelyezett tárcsán jelezni
kell. A tárcsa jelzését a jármû eltávozása nél-
kül megváltoztatni tilos.

A Városrendészet és a Bûnmegelôzési
Centrum: 1024 Buday László utca 5/c, ügyfél-
szolgálat: 346-5678, panaszbejelentés: 346-
5679, fax: 346-5649, ingyenesen hívható
zöld szám: (06 80) 204-965.

BÔVÜL A PARKOLÁSI ÖVEZET. A II. kerületi parkolási övezet új zónával bôvül, a jegyki-
adó automaták szerelése folyamatban van. A bevont területen lakók közül azonban csak
kevesen vették át a kedvezményes parkolásra jogosító matricát. Érdemes mielôbb elintéz-
ni az engedélyeket.

A Szilágyi Erzsébet fasor—Gábor Áron utca—Pasaréti út—Radna utca—Herman Ottó
út—Lorántffy Zsuzsanna út—Fillér utca—Lévay utca—Alvinci út—Bimbó út—Alsó Török-
vész út—Eszter utca—Áldás utca—Szemlôhegy utca—Ady Endre utca—Bimbó út—Ribá-
ry utca—Marczibányi tér—Garas utca—Trombitás út által határolt zónával bôvült szep-
tember 1-jétôl a Rózsadombi korlátozott várakozási övezet. A bevont területhez tartoz-
nak a határoló utak és terek, ugyanakkor a Szemlôhegy utca, az Ady Endre utca, a Bimbó
út, a Ribáry utca, a Garas utca és a Trombitás út a már üzemelô zóna része.

A rendszer technikai felmérése lezajlott, és a napelemmel mûködô jegykiadó automa-
ták szerelése folyamatban van. A parkolási engedélyeket intézô Városrendészet felhív-
ja a lakók ªgyelmét, hogy a lakossági ingyenes várakozási engedélyeket eddig csak
kevesen váltották ki, a rendszer kiépítését és élesítését követôen az üzemeltetô már
parkolási díjat szed. Matrica és jegy hiányában a parkolóôrök büntethetnek, a ked-
vezményes jogosultság utólagos igazolása csak a kiváltás napjától lehetséges.

Az övezeten belül, állandó bejelentett lakcímmel rendelkezô gépjármû-tulajdonosok-
nak az önkormányzat továbbra is biztosítja az ingyenes parkolást. A lakossági ingyenes
várakozásra való jogosultság feltétele az állandó bejelentett lakcím a korlátozott várako-
zási övezetben, a forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdon- vagy üzembentartói jog, az
övezeten kívüli székhelyû munkáltató által biztosított gépjármû esetén a kizárólagos
használatra való jog igazolása, illetve az 1000 forint technikai költség beªzetése. A matri-
cát személyi igazolvány, lakcímkártya, forgalmi engedély, kizárólagos használatra való
jog igazolásának bemutatása alapján adják ki. A lakossági ingyenes várakozásra feljogosí-
tó matricákat ügyfélszolgálati napokon (hétfôn 13.30–18.00, szerdán 8.00–16.30, pénte-
ken 8.00–11.30) lehet átvenni.
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A Margit híd forgalomkorlátozásai
Lapzártánk idején a BKV illetékeseitôl azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy a déli hídpályán ki-
alakított ideiglenes vágánymezôkre valószí-
nûleg a szeptember 26–27-i hétvégén terelik
át a forgalmat, ekkor a villamosok nem, csak
a villamospótló buszok és a többi BKV-busz
járhat át a hídon. A forgalomkorlátozás már
péntek estétôl érvényben lesz, de hétfôn
üzemkezdettôl már az új közlekedési rend
szerint a villamosok is mehetnek a hídon. A
meglehetôsen szûk keresztmetszet miatt a
szigetnél lévô kanyarban és a két hídfôben lé-
vô ideiglenes ívben sem a villamosok, sem a
buszok nem találkozhatnak, így nem csak a
10 kilométer/órás sebességkorlátozás miatt
hosszabbodik meg a két part közti menetidô.

Lapunk úgy tudja, hogy a taxik átengedését
forgalombiztonsági és forgalomtechnikai
okokból több szakember is aggályosnak tart-
ja, például a jármû-találkozási tilalmak mi-
att is. Az alkalmanként felhajtó, az építkezést
kiszolgáló teherautók mellett jelentôsen hát-
ráltathatják a taxik a tömegközlekedést. Nem
arról van szó, hogy az átlag 1,2 tonnás vagy a
90 tonnás jármûvek okoznak nagyobb terhe-
lést, hanem a tömegközlekedés feltétlen el-
sôbbségének biztosítása a fô szempont. A fô-

város az ütemváltásig dönt a kérdésrôl, ha
mégis megadják a taxik áthaladására az enge-
délyt, azt késôbb visszavonhatják, mert a kivi-
telezô eleve úgy kapta a tenderkiírást, hogy
abban az nem szerepelt.

A BKV Zrt.megerôsítette, hogy nem nôtt ér-
zékelhetôen a hídon közlekedô villamosokon
és buszokon azóta a zsúfoltság, hogy a közúti
forgalom elôtt lezárták.

Az egyetemek és fôiskolák ugyan csak a 38.
héten kezdenek, ezért még várható némi
utasszám-növekedés. A villamosok vezetôi a
diszpécserszolgálatnak a kihasználtságról ad-
dig is kétóránként adnak tájékoztatást. A
BKV a térségben közlekedô összes járatának
igénybevételét felméri, és ígérete szerint
ahol kell, ott többletjármûvet állít a forgalom-
ba.

Amikor az ideiglenes nyomvonalra terelik
a villamosokat, onnantól kezdve a Margitszi-
getnél nem állnak meg, így oda csak a 26-os
és a 134-es buszokkal lehet eljutni. Sajnos, a
BKV nem tette lehetôvé, hogy a 26-osra a
körúti villamosokról a Nyugati téren is át le-
hessen szállni, így a jeggyel utazóknak jelen-
tôs többletköltséget okoz a sziget elérése.

Kertész István

n A Hûvösvölgyi úton a felújítási munkák
elôreláthatólag szeptember 16-án befejezôd-
nek. A Völgy utcát szeptember 15-ig tartják
nyitva 7.00–10.00 óráig befelé, 10.00–21.00
óráig pedig a kifelé vezetô irányban.

n Budán a Törökvész útnál az Eszter utcát
és a Vérhalom utcát lezárták, mert a II. kerü-
leti önkormányzat körforgalmú csomópontot
építtet ki. Kerülni a Vérhalom tér vagy a Bim-
bó út felé lehet.
n Az Alsó Törökvész úton az Árvácska utcá-
nál gázvezeték-javítás miatt váltakozó irányú
a forgalom csakúgy, mint a Mátyás király
úton a Fogaskerekû közelében, ahol ugyan-
csak gázvezetéket javítanak.
n A Frankel Leó úton a Zsigmond tér elôtti
szakaszon a kifelé haladók a villamossínekre
kényszerülnek. Az itteni munkák befejezése
után folytatódik a csatornaátkötés a Lánchíd
utcában az Öntôház utcánál, vagyis a Lánc-
híd közelében korlátozások mellett.
n A Stromfeld Aurél út felújítása tart teljes
lezárás mellett az Apor Vilmos térnél. A téren
lefelé a BKV-buszok közlekedhetnek, de felfe-
lé kerülôt tesznek a Kiss János altábornagy ut-
cán át.
n A Németvölgyi úton tart a közmûfelújí-
tás, az utat ideiglenesen egyirányúsították a
Királyhágó tértôl az Istenhegyi út irányában.
Kerülni a Böszörményi út felé lehet. A Királyhá-
gó tér és a Szendi utca között útszûkület ne-
hezíti a haladást.

Rosta Marian

A Fôvinform jelenti

n A hídon csak a közösségi jármûvek és a gyalogosok közlekedhetnek. Észak felôl a
Megyeri hídon, Óbuda felôl az Árpád hídon, dél felôl a Lágymányosi hídon vagy a Petôfi
hídon ajánlatos kerülni.
n A hídhoz a Margit körút felôl a Tölgyfa utcán át érkezôket a Török utca—Üstökös ut-
ca útvonalra terelik el, melyet kétirányúsítottak.
n Az Árpád híd felé új buszsávot jelöltek ki a Flórián téri felüljárón, a Pacsirtamezô utca
felôl két sávból juthatnak fel a hídra. Buszsávot alakítottak ki a Flórián tér és a Clark
Ádám tér közötti (Pacsirtamezô utca—Árpád fejedelem útja—Bem rakpart—Fô utca) út-
vonalon, illetve a Batthyány utcában és a Pusztaszeri úton.
n A Margitszigetre a 26-os és a 134-es busszal utazhatnak, melyek az Árpád hídtól, il-
letve a békásmegyeri Újmegyeri térrôl közlekednek a Centenáriumi emlékmûig. A 134-
esekre a HÉV-rôl a Szentlélek térnél, a 86-os buszról a Raktár utcánál lehet átszállni.

TOLNI KELL A BICIKLIT A MARGIT HÍDON. A forgalom elôl lezárt Margit hídon
a kerékpárosoknak és robogósoknak is le kell szállniuk a nyeregbôl a híd teljes szakaszán, mert a
gyalogosokkal közösen használt járda szûk, sôt már baleset is történt. A szabályt szigorúan betartatják a
szolgálatot ellátó rendôrök, akik elsôként figyelmeztetnek, de ha kell, 30 ezer forintos bírságot is kiszabnak.
A szigorítás a közlekedési feltételek javulásáig marad érvényben.

Elkészült az Üstökös
utcai csomópont

A tervezettnél mintegy másfél hónappal ko-
rábban, szeptember 15-én délelôttôl átadták
a Budai alsó rakpart északi szakaszát az Üstö-
kös utca és a Mozaik utca között, valamint a
felsô és az alsó rakpartok között kapcsolatot
teremtô Üstökös utcai, új csomópontot. A
Margit híd déli oldala és az Üstökös utca kö-
zötti szakaszon még zajlik a rakpartszélesítés
és a Világörökség részét képezô rakparti lát-
kép helyreállítása. A hátralévô munkák vár-
hatóan néhány héten belül befejezôdnek, és
még az eredeti, október 28-i határidô elôtt át-
adják majd ezt a szakaszt is a gépkocsiforga-
lomnak.
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Sztárcsapatok ifjai
Pasaréten

A Vasas Pasarét Sportcentrumban szeptem-
ber elsô hétvégéjén rendezték meg a Vasas
Labdarúgó Akadémia legnagyobb nemzetkö-
zi megmérettetését. A Vasas Intesa Sanpaolo
Tornán nyolc futballklub 13 éves korosztályá-
nak ªataljai mérték össze erejüket. A tavalyi
év jó elôjelnek bizonyult a hazaiak számára,
hiszen az AC Milan csapatát gyôzték le a kupa
elnyeréséért vívott döntôben. Idén a Vasas
végül az 5. helyen végzett. Harmadik lett az
Olimpia Ljubljana, ezüstérmes a Dinamo Ki-
ev, a tornát pedig a Dinamo Zagreb együttese
nyerte.

Változó nyitva tartás
A Kolozsvári Tamás Sportcentrum (1023
Kolozsvári T. utca 11., tel.: (06 20) 771-
2703, www.oxygenwellness.hu, Buda
link alatt) nyitvatartási ideje a közelgô
téli idôszakra tekintettel megváltozott.

A sportkomplexum hétfôtôl péntekig
9–21 óráig van nyitva, szombaton és va-
sárnap 8–20 óráig. A pályabérlések
függvényében a nyitvatartási idô az esti
órákban meghosszabbodhat. A futópá-
lyát, valamint a kosárpályát ingyenesen
igénybevevô vendégek számára az átöl-
tözési és zuhanyozási lehetôség nincs
biztosítva és nem ingyenes.

Fókuszban az egészség és a táplálkozás
Az ország 449 településén, így Budapest
II. kerületében is lakossági
egészségfelmérés kezdôdött
szeptember 15-én. Az október végéig
tartó kutatást a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) európai uniós jogszabály
alapján végzi, a költségek 80 százalékát
(200 ezer euró) az Európai Unió állja. A
sorszámozott igazolvánnyal rendelkezô
kérdezôbiztosok 7000 fôt keresnek fel
otthonukban a 15 éves és ennél idôsebb
lakosság körében.

Kérdôíveket töltenek ki egészségi állapotuk-
ról, életmódjukról, az egészséget befolyásoló
tényezôkrôl, illetve az egészségügyi ellátó-
rendszerrôl alkotott véleményükrôl. Az EU
tagállamaiban a vizsgálatot ötévente kell meg-
ismételni, a keletkezô adatok uniós szinten
összehasonlíthatók lesznek — számolt be a
KSH legutóbbi sajtótájékoztatóján.

Tokaji Károlyné, a KSH fôosztályvezetôje el-
mondta, a biztosok arra törekszenek, hogy a
felmérés négyszemközt történjen. A kérdôív
témakörei: az egészségi állapot önértékelése
(krónikus betegségek, korlátozottság, lelki
problémák), az egészségügyi ellátórendszer
igénybevétele (gyakoriság, elégedettség, ki-
adások), az egészségmegôrzés (testmozgás,
táplálkozás), valamint általános információk
(nem, kor). Van néhány érzékeny kérdés is,
amelyekre zárt borítékban, „önkitöltôs” vá-
lasz adható. Ide tartoznak az egészségre fordí-
tott kiadások, illetve a dohányzási, alkoholfo-
gyasztási szokásokra, droghasználatra vonat-
kozó kérdések.

A KSH vizsgálatához kapcsolódva az Orszá-
gos Élelmezés- és Táplálkozástudományi In-
tézet (OÉTI) is felmérést végez a lakosság táp-
lálkozási és tápláltsági állapotának kideríté-
sére. Céljuk, hogy meghatározzák a túlsúly
(testtömegindex számítása), az alultápláltság
és a hasi elhízás elôfordulásának gyakorisá-
gát. A megkérdezetteknek megmérik a testsú-
lyát, testmagasságát, valamint a derékkörfo-
gatát. Összefüggést keresnek az étkezési szo-

kások, a tápláltsági állapot és a kialakuló
egyes betegségek között. A résztvevôknek
ezen kívül táplálkozási naplót is vezetniük
kell három napon keresztül arról, hogy mit
ettek. A vizsgálatot 120 településen, a 18 élet-
évüket betöltött felnôttek, 3355 fôs minta kö-
rében végzik 2009. november végéig.

Martos Éva, az OÉTI fôigazgató fôorvosa
hangsúlyozta, hogy az Unió országaiban és
Magyarországon is az elmúlt évtizedekben az
elhízás „járványszerû” elterjedése ªgyelhetô
meg. Napjainkban az európai felnôtt lakos-
ság 30–80 százaléka túlsúlyos. A jelenség,
sajnos, nemcsak a felnôtteket, de a gyereke-

ket is nagymértékben érinti: az európai régió-
ban élô gyerekek 20 százalékának súlyfelesle-
ge van és minden harmadik elhízott. A túl-
súly számos olyan betegség kockázatát növe-
li, mint például a daganatos elváltozások, a
cukorbaj, a magas vérnyomás, ízületi pana-
szok, alvászavar, depresszió.

A válaszadás természetesen mindkét felmé-
rés esetében önkéntes. A szakemberek bíz-
nak benne, hogy a megkeresettek minél na-
gyobb számban együttmûködnek. A vizsgála-
ti eredmények legkorábban 2010 márciusá-
ban, gyorsjelentés formájában fognak napvi-
lágot látni. Szilágyi Enikô

A KSH a felméréssel kapcsolatban a következô ingyenes telefonszámon hívható: (06 80)
200-224. Elérhetô honlap és e-mail cím: www.ksh.hu/elef, elef@ksh.hu. Az OÉTI-vizsgá-
lattal kapcsolatban a 476-6473-as telefonszámon lehet érdeklôdni, illetve a www.oeti.hu
honlapon és az otap2009@oeti.antsz.hu e-mail címen.
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Veszélyes? Nem veszélyes?
A vízipipázásról

Mi, felnôttek sokszor nem tudunk mit
kezdeni egy-egy új jelenséggel. A
vízipipázás az elmúlt évek egyik
leggyakoribb idôtöltésévé vált 14 és 30
éves kor között. Jó ez, vagy sem?
Veszélyes vagy ártalmatlan?

A vízipipa az arab világ évszázados tradíciója
(törökül: nargile, arabul: shinsha). Pipázás-
kor a pipa kerámia tölcsérébe kerül a ned-
ves, ragacsos dohány, erre helyezik az izzó fa-
szenet. A felhelyezett dohány többnyire spe-
ciálisan van ízesítve (almás, epres, mento-
los). A tölcsérben keletkezô füst a vízipipa
tartályába jut a vízbe érô csövön, majd „átbu-
borékol” a vízen és a víz fölötti edénytérben
koncentrálódik. Ebbôl a füstbôl szippant a ví-
zipipázó, egy hajlékony csövön keresztül.

Az egyik tévhit, hogy a füst átáramoltatása
a vízen nikotin-, kátrány- és szénmonoxid-
mentessé teszi a tüdôbe jutó füstöt. Elôször a
szénmonoxidról: a CO az oxigénhez hasonló-
an a vérben lévô „szállító fehérjéhez”, a he-
moglobinhoz kötôdik, de ez a kötés három-
százszor erôsebb az O2-kötésénél, ezért
olyan veszélyes. Összehasonlításként néhány
szemléletes adat: a nemdohányzók esetében
a hemoglobin kevesebb, mint egy százaléka
nem mûködik megfelelôen a CO-kötés mi-
att. Aki keveset dohányzik, ott ez a szám már
2–4%, erôs dohányosok vonatkozásában 5–
7%, a vízipipázók esetében pedig már 8–
12%. A halálos koncentráció körülbelül
50%. A WHO adatai is azt mutatják, hogy a ví-
zipipázók esetében háromszor annyi szén-

monoxid jut a pöfékelô szervezetébe, mint a
cigarettázók esetében. Fontos tudnivaló,
hogy a kátránytartalom — ami nem csak a ci-
garettapapírból származhat — sok doboz ciga-
retta elszívásakor keletkezett kátránymennyi-
séget is meghaladhat, és sajnos, az egyéb
karcinogén anyagok hasonlóképpen bejut-
nak a szájüregbe. Rejtett veszély a nikotin

okozta hozzászokás, függôség. Felmérések
szerint a vízipipázók nyolcszor gyakrabban
lesznek dohányosok, mint a nem pöfékelôk,
és a leszokás a vízipipázásról pedig ugyan-
olyan nehéz, mint egyéb dohányzás vonatko-
zásában. Sajnos, a vízipipázás során beléleg-
zett füstben mintegy ötvenszer több rákkeltô
policiklikus aromás vegyület van, mint
amennyi egyetlen cigaretta füstjével a szerve-
zetbe jut. Ezt igazolja az a szomorú indiai sta-
tisztika, hogy 25 hörgôrákos közül 22 vízipi-
pázott.

További kellemetlen mellékhatás lehet bi-
zonyos fertôzô betegségekkel való fertôzô-

dés. Ilyenek az ajakherpesz, a gyomor- és
nyombélfekélyt okozó Helicobacter pylori
vagy a szerencsére nálunk ritkán elôforduló
TBC.

A nagy számok törvénye alapján csoportos
pipázás esetén mindig akad egy-egy fertôzött
a társaságban. Problémát jelent a dohány mi-
nôségének kérdése is, amely sokszor kevés-
bé kontrollált, mint az egyéb dohánytermé-
kek esetében.

Ha a vízipipázást mint „közösségformáló te-
vékenységet” nézzük, akkor ezt pozitívan kell
értékelnünk, hiszen a résztvevôk valóságo-
san is — nem csak virtuálisan — jelen van-
nak. Tény, hogy a pöfékeléssel egyidejûleg
iszogatás, sôt akár egyéb tudatmódosító alkal-
mazása is elôfordulhat. A körben ülôk nem
mindig tudják, hogy minek a füstjét, gôzét
szívják be. Elôfordul, hogy kábító hatású
anyagokat raknak a dohányra. Ezek mennyi-
sége a klasszikus joint többszöröse. „Buboré-
koltató” folyadékként a ªatalok nem mindig
vizet használnak, hanem elôfordul, hogy alko-
hollal, vagy egyéb bódító hatású anyaggal kí-
sérleteznek. A probléma az, hogy a közel te-
niszpályányi nagyságú, gazdag érhálózattal bí-
ró légzôfelületen pillanatok alatt jelentôs
mennyiségû anyag jut a keringésbe, súlyos al-
kohol- vagy egyéb mérgezést okozva.

Amit nem próbálunk ki, az vonzó, és az el-
rettentés nem fordítja vissza a kalandra áhí-
tozót. Ha a vízipipázás kifejezetten alkalmi
jellegû (havonta egyszer) és csoportos idôtöl-
tés, akkor valószínû, hogy csak „engedtünk a
kísértésnek”, de még urai vagyunk a helyzet-
nek. dr. Onódy Gábor gyermekorvos

140 éves a Budapesti Budai Torna Egylet
Európában is ritkaságszámba menô, hogy a 140 éves múltra
visszatekintô BBTE még ma is hagyományát ôrzô egylet. Közel
másfél évszázad telt el a négy E betû, az erkölcs, egyetértés, erô
és egészség jegyében. Néhány egykori egyleti tag még manapság
is klubnapokat tart, összejön, emlékezik. A sport minden szak-
ágát átfogó egylet számos Európa-, világ- és olimpiai bajnokot,
helyezettet nevelt. Pericht Rezsô az egykori kiváló versenyzôi gár-
da nagyra becsült örök emlékû szakvezetôje volt. Versenyzôi, az
egykori BBTE, a mai Pasaréti úti Vasas pályán mellszobor felállí-
tásával tisztelegnek emléke elôtt, amelyet minden évben megko-
szorúznak az ôszi emlékverseny alkalmával. Görkói János az egyle-
tet aktívan szervezô atlétalegenda, ma 93 évesen is az ifjúsági is-
kolai tömegsport elkötelezettje, és az ifjú tehetségek felkarolásá-
val a BBTE emlékét és hitét, a négy E betût szeretné továbbápol-
ni.

A Budapesti Atlétikai Szövetség és a Budapesti Budai Torna
Egylet (BBTE) az egylet megalakulásának 140. évfordulója alkal-
mából rendezi meg a Pericht-Görkói Budapesti Középiskolák At-
létikai Kupát szeptember 30-án 14 órától, a VASAS Pasaréti úti
pályáján, a volt BBTE-pályán. Az eseményen középiskolák 1991-
1994-ben született tanulói vesznek részt. Bôvebb információ:
www.bpatletika.hu.
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Új egészségpénztár
Budán

Keddtôl nem kell a Teve utcába látogat-
nia a budaiaknak, ha egészségbiztosítá-
si szolgáltatást kívánnak igénybe venni,
esetleg TAJ-kártyát készíttetnének. A Kö-
zép-Magyarországi Regionális Egészség-
biztosítási Pénztár a XI. kerületi Fejér Li-
pót utca 59. alatt megnyitotta második
ügyfélszolgálati irodáját. A budai köz-
pontban napi háromszáz fôs ügyfélfor-
galommal számolnak. Nyitva tartás: hét-
fôn, kedden és csütörtökön 8–14.30-ig,
szerdán 8–17.30-ig, pénteken 8–12-ig,
telefon: 200-3913.

Budai bolgárok
találkozója

Az Öntödei Múzeumban (Bem József u.
20.) tartja szokásos éves összejövetelét
a II. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkor-
mányzat szeptember 26-án 15 órától.
Az eseményre várják a kerületben lakó
bolgárokat és a Bulgária iránt érdeklô-
dôket. A találkozón a Zornica Együttes
bolgár folklórmûsort ad elô, és ªlmvetí-
tést tartanak Bulgária legizgalmasabb
nevezetességeirôl. A programokat köve-
tôen ingyenes tárlatvezetés keretében
bemutatják a megújult múzeumot.

Korrekt-túra
a Kultúrkúriában

A Dombok Budai Polgári Egyesület sze-
retettel várja az érdeklôdôket az Echo
Tv és a Magyar Hírlap Korrekt-túra ren-
dezvényére szeptember 30-án szerdán
18 órára a Klebelsberg Kuno Mûvelôdé-
si Központba. Meghívott vendégek:
dr. Balsai István országgyûlési képviselô,
dr. Láng Zsolt, a II. kerület polgármeste-
re, Széles Gábor, az Echo Tv és a Ma-
gyar Hírlap tulajdonosa, Stefka István, a
Magyar Hírlap fôszerkesztôje és Ober-
sovszky Péter újságíró, az Echo Tv mun-
katársa. Az est háziasszonya Endrei Ka-
talin, a Fidesz Nôi Tagozatának országos
ügyvezetô alelnöke. (1028 Templom ut-
ca 2–10.).

Termelôi piac
Ismét ôstermelôi piacot tartanak Mária-
remetén a Himes utca 3. szám alatti
Cserkészház kertjében szeptember 26-
án szombaton 8-tól 12 óráig. Zöldsé-
get, gyümölcsöt, füstölt húst, sajtot,
gombákat, házi sört és bort árulnak a
termelôk.

Kerületi kendósok Los Angelesben
Az 1984-ben alakult Budapest Fônix Kendo
és Iaido Klub kendo szakosztálya kerületünk-
ben, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Is-
kola, Gimnázium és Zeneiskola épületében
tartja edzéseit. A klub vezetôedzôje Bárány Ti-
bor (kendo 6. dan) kereste meg szerkesztôsé-
günket a hírrel, hogy idén nyáron két kerüle-
ti ªatalember tölthetett el három hetet a ten-
geren túl, Los Angelesben, a Chuo Kendo
Klubban.

„A történet a Santa Clara-i világbajnoksá-
gon kezdôdött, ahol találkoztam Németi Atti-
la olimpikonnal. Attila eredetileg úszó volt,
akkoriban kezdett érdeklôdni a kendo iránt.
Ez az érdeklôdés idôvel annyira elmélyült,
hogy a Los Angelesben mûködô Chuo Kendo
Klubnak edzôje is lett. Két évvel ezelôtt fogal-
mazódott meg bennem a gondolat, hogy ter-
jesszük ki baráti kapcsolatunkat klubjainkra
is, így lett a magyar Fônix és az amerikai
Chuo egyesületekbôl testvérklub. Azóta, már
második éve utaznak klubtagjaink az Egye-

sült Államokba edzôtáborozni. Az utazást a
két sportegyesület ªnanszírozza, igaz, a költ-
ségekhez az ifjú sportolók szülei is hozzájá-
rulnak. Mint mondják, szívesen teszik, hi-
szen gyermekük a sport mellett világot lát, és
még angol nyelvtudását is gyarapítja. Ugyan-
ilyen lelkesen látogatnak az amerikai kendó-
sok is hozzánk. A Chuo Klub vezetôje, Shikai
mester (kendo 7. dan) is eljött már hozzánk,
és csodálkozva tapasztalta, milyen sokan és
milyen színvonalasan kendóznak Magyaror-
szágon. Az ô személye is garantálja a két klub
egyre szorosabbá váló együttmûködését.”

A Budapest Fônix Kendo és Iaido Klub to-
vábbra is várja az érdeklôdô gyerekek és fel-
nôttek jelentkezését, akár egy amerikai uta-
zás reményében is. A sportolók minden ked-
den és pénteken 18 órától megtalálhatók a
Kodály iskolában (1022 Marczibányi tér 1.),
bôvebb információt pedig a www.budapest-
kendo.hu weboldalon találhatnak.

P. Zs.

Sport harmincötön túl is
Az önkormányzat támogatásával ingyenes
próbatúrán és kedvezményes árú edzéseken
vehetnek részt a kerület felnôtt lakói, akik ér-
deklôdnek a 35 Plusz, azaz az egész évben,
egész életen át elkezdhetô és ûzhetô sport-
ágak iránt. A program keretében a nordic
walkingot, a 35 Plusz gimnasztikát és a szak-
értôk által felügyelt futást lehet elsajátítani.

A 35 Plusz Sport Klub nordic walkinggal
(északi séta) foglalkozó szakemberei szep-
tember 24-én csütörtökön 18 órától és szep-
tember 26-án szombaton 10 órától várják a

mozogni vágyókat ingyenes bemutató edzés-
re. Találkozó a vitorlázó repülôtérnél, az
Arad utca és Kôvári út sarkán. A felszerelést
az egyesület biztosítja. Szükséges kellék a lá-
bat jól tartó, kényelmes, nem csúszó, víztaszí-
tó sportcipô, alkalmas sportöltözet, egy órá-
nál hosszabb edzés esetén vagy nagy meleg-
ben folyadékpótlás.

Ha valakinek megtetszett a sportág, akkor
a kedvezményes testedzésre a 35 Plusz Sport
Klub szervezésében a Marczibányi Téri Mûve-
lôdési Központban és a Klebelsberg Kultúr-

kúriában van lehetôség egész évben. A fog-
lalkozások kellemes, üdítô társasági prog-
ramként is megállják helyüket. A kedvez-
ményes árú, 1 alkalmas belépô ezer, a 10
alkalmas (két hónapra szóló) bérlet 8 ezer
forintba kerül. A nordic walkinghoz boto-
kat biztosítanak. További információ, idô-
pontok és jelentkezés dr. Szelényi Anna
sportoktató és sportrekreációs szakértô-
nél a (06 30) 384-8409-es telefonszá-
mon.

ÉSZAKI SÉTA (NORDIC WALKING):
Az itthon még kevésbé ismert mûfaj a
speciális, karbon alapanyagú botokkal
végzett gyaloglás, valamint nyújtó- és
erôsítô gyakorlatok összessége. A sífutás
mellett a legegészségesebb sport a fel-
nôttek számára. A könnyû futás haté-
konyságával óránként 500–700 kalóriát
éget el kimerülés nélkül, miközben a test
izomzatának 90 százalékát megmozgat-
ja. Hatékony zsírégetést biztosít jelentôs
túlsúly esetén is kellemetlen mellékhatá-
sok nélkül. Egész évben a szabadban vé-
gezhetô, prevenciós és rekreatív hatása
felnôttek számára egyedülálló.
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M’art Rubik Show a Mammutban!

A tavaszi Rubik-kocka verseny hatalmas sikerén felbuzdulva
újabb parádés programot eszelt ki a Rubik stúdió és a Mammut
M’art csapata: 2009. szeptember 19-én, szombaton a Mammut II.
földszintjén újra a Rubik-játékoké a fôszerep.

Egész nap az ôszi, düsseldorª Ru-
bik Kocka Világbajnokságra utazó
csapat magyarországi tagjai szóra-
koztatják a látogatókat a kocka kü-
lönféle típusainak változatos kiraká-
si technikáival.

Ezen kívül bemutatjuk a tavasszal
a közönség elé került Rubik 360-at
is, illetve egy teljesen új játékot, a
Rubik Mirror kockát.

A show elemei:
n 3x3x3 kocka verseny
n 3x3x3 kocka egykezes kirakása
n 4x4x4 kocka verseny
n 3x3x3 kocka vakon történô kirakása
n 3x3x3 kocka csoportos kirakása
n 3x3x3 kocka lábbal kirakása
n Rubik 360 bemutató
n Rubik 360 verseny
n Rubik Mirror Kocka bemutató
n Rubik Mirror Kocka verseny

Hozd magaddal a saját Rubik-kockádat, és tekerd velünk
együtt!

Részletek a www.mammut.hu oldalon.

Mammut. Híd az élményekhez.

Jelentés az Alapítvány Pesthidegkút—Máriaremete—Budaliget—
Adyliget Közbiztonságáért elnevezésû civil szervezet

2008. évi közhasznú tevékenységérôl
Az alapítvány 2008-ban is alapító okiratának megfelelôen folytatta cél szerin-
ti közbiztonsági tevékenységét. Az alapítvány célja a megnevezett településré-
szek közbiztonságának védelme, a közbiztonság megerôsítése érdekében bû-
nözésmegelôzô tevékenység szervezése, a közlekedési fegyelem növelése, va-
lamint az itt élô polgárok élet- és vagyonvédelmének elôsegítése minden
egyéb módon. 2008-ban az alapítvány több, Bp. II. kerület településrészein
mûködô polgárôrszervezetnek nyújtott — különbözô formában — támogatást
közhasznú tevékenysége keretében, 560 ezer forint összegben. Az alapítvá-
nyi célok elôsegítése érdekében az alapítvány tájékoztató anyagokat jelente-
tett meg és egyeztetéseket szervezett a hatóságokkal, valamint helyi közbiz-
tonság-védelmi szervezetekkel.

A 2008. évi közhasznú tevékenység összes ráfordítása 840 ezer forint volt
(ebbôl anyagjellegû 279 ezer, egyéb 561 ezer forint volt). A 2008. év során az
alapítvány nem folytatott vállalkozási tevékenységet, így társasági adóªzetési
kötelezettsége nem keletkezett.

Jelentés a LÉGTÉR Közhasznú Egyesület
2008. évi közhasznú tevékenységérôl

A Légtér Közhasznú Egyesület 2008-ban is az alapszabály elôírásai-
nak szem elôtt tartásával folytatta cél szerinti környezetvédelmi tevé-
kenységét. A szervezet célja a budapesti és fôváros környéki légi közle-
kedés növekvô környezeti kárainak csökkentése. Folyamatos és köl-
csönös a kapcsolattartás a repülési probléma által érintett önkor-
mányzatokkal és társ civil szervezetekkel, melyek véleményét a Zajvé-
delmi Bizottság felé is közvetíti az e testületben is képviselt Légtér
Egyesület. A 2008. évi közhasznú tevékenység összes ráfordítása
60 000 Ft volt, mely teljes egészében anyagjellegû ráfordítás volt, sze-
mélyi, illetve egyéb jellegû ráfordítás nem történt. SZJA 1%-ból bevé-
tel nem származott. A tárgyévi mûködési költségekhez pályázaton
nyert a központi költségvetésbôl 200 000 Ft támogatást. 2008-ban
az egyesület nem folytatott vállalkozási tevékenységet, így társasági
adóªzetési kötelezettsége nem keletkezett.

Budagyöngye Bevásárlóközpont,
1026 Szilágyi Erzsébet fasor 121., (30) 860-9070
Új Udvar, 1036 Bécsi út 38-44., (30) 378-4175
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A rejtvény fôsoraiban Novalis gondolatát rejtettük el. A 2009/
17. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Szerelmünk
gyors, de hosszan gyûlölünk.”. A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld
Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap:
Horváth Mária, Illés Mária és Székely Sándor. Gratulá-
lunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesbolt-
ban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkeru-
let.hu címre legkésôbb 2009. szeptember 18-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

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ —
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Interjú Kovács Blankával
és Szekeres Georginával

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idô alatt
nulláról felsôfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a siker-
hez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra új módszer,
a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elô-
ször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a
nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta — felsôfokon!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanu-
lással, amikor még heti 35–40 órát tanítottam, de egyáltalán

nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyako-
rolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam
aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe
fogjak bele, és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelensé-
gekkel.

– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is
tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre, és hi-
teles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl iga-
zán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus
szerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb nyelv-
könyv a piacon kezdôk-újrakezdôk számára, illetve akik rendszerezni vagy felfrissí-
teni kívánják eddigi tudásukat.

– Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nél-
kül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, mely-
nek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájá-
val a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.

– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett

megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôriz-
ni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás.
Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az ok-
tatócsomag és a CD-minôségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelménye-
it veszik célba.

– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe
kerül?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán és norvég nyelvre
készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy
tucat magánóra költségének felel meg.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László, (20) 996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója a II. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,

SPANYOL, SVÉD, NORVÉG, DÁN

Tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók:
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban (Marczibányi tér 5/a) 2009. szeptember 25-én és október 2-án pénteken 17–19 óráig,

a Klebelsberg Mûvelôdési Központban (Templom u. 2–10.)  2009. szeptember 29-én kedden 17–19 óra között.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Budai papír-írószer üzletünkbe eladó-pénz-
tárost felveszünk. Jelentkezni lehet: Krea-
tipp. 1281 Bp., Pf. 2. vagy hobby@krea-
tipp.hu
ABLAKTISZTÍTÁST ÉS KISEBB BARKÁCS-
MUNKÁT VÁLLALOK REFERENCIÁVAL. TEL.:
(20) 996-7012
Szakácsot, konyhai kisegítôt felvesz II. kerü-
leti gimnázium. Információ Nyilas Piroskától
kérhetô: (20) 255-9589.
Gyermekek nevelésében, gondozásában
nyugdíjas pedagógus segítségnyújtást vál-
lal. Kisiskolásoknak fejlesztést is. Érdeklô-
dés az esti órákban: (30) 605-1792.
A II., Rózsakert BK-nál lévô tágas, kellemes,
kertes lakásomban gyermekfelügyeletet vál-
lalok. Idôsgondozás is érdekel. Mindkét te-
vékenységben gyakorlattal rendelkezô moz-
gékony 60 éves nô vagyok. Tel.: (30) 346-
6336
Nagymama délelôttre kisgyerek felügyele-
tét vállalja. Tel.: (20) 371-1043
Okleveles tanítónô gyermekfelügyeletet vál-
lal. Tel.: (30) 974-0722, 316-8767
Leinformálható, referenciával rendelkezô 54
éves asszony takarítást, vasalást, beteggon-
dozást vállal. Tel.: (30) 951-8100
HÁZVEZETÉST, IDÔS HÁZASPÁR, KISKO-
RÚAK ELLÁTÁSÁT VÁLLALOM CSALÁDI
HÁZBAN IS. TEL.: (20) 337-4178
Gyakorlott, megbízható, munkaszeretô
hölgy bejárónôi állást keres. Igényes csalá-
dok jelentkezését várom. Állattartók és do-
hányosok kíméljenek. Tel.: (30) 390-5024
Gyermekes családoknál házimunkát vál-
lalnék lehetôleg Buda belterületén.
Tel.: (20) 521-7173
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435

OKTATÁS
LAKBERENDEZÔ, ÜVEGMÛVES, ÜVEGFES-
TÔ, ÓLMOZOTTÜVEG-KÉSZÍTÔ OKJ-S
TANFOLYAMOK ÉS RAJZELÔKÉSZÍTÔ
SZEPTEMBERI KEZDÉSSEL A KOLOSY TÉ-
RI SZIMULTÁN TANODÁBAN. TEL.: (30)
921-5379, www.szimultan.hu
KERESKEDÔ-BOLTVEZETÔ ÉS BOLTI EL-
ADÓ OKJ-S TANFOLYAMOK most nagy
kedvezménnyel! Ára: 65 000 Ft + vizsgadíj.
Tel.: (70) 209-2007, www.alacritas.hu
RING AUTÓS-MOTOROS ISKOLA. Örü-
lünk, hogy ránk találtál. www.budairing.hu.
Tel.: 2020-521, 14–18 óra között.
Zongoratanítást vállal 30 éves tapasztalat-
tal rendelkezô magántanár 6 éves kortól a
II., Fillér u. környékén. Tel.: (30) 250-3777
Klasszikusgitár-oktatás könnyedén, kezdôk-
nek, iskolásoknak fiatal tanártól Máriareme-
tén. Tel.: (30) 483-1180
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
KISISKOLÁSOKAT FEJLESZT, KORREPE-
TÁL FEJLESZTÔPEDAGÓGUS. TEL.: (20)
363-4514
Számítástechnika, németnyelv-oktatás: „idô-
sebbek is elkezdhetik”. Tel.: (70) 213-8507,
200-7391

RAJZ, MÛVÉSZETTÖRTÉNET, MANGA,
GRAFFITI, AIRBRUSH OKTATÁS, FELVÉTE-
LI ELÔKÉSZÍTÉS. TEL.: (30) 302-1241,
www.ednarrow.webs.com

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

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

Óraadó franciatanárt keresek a II. kerületbe
óvodás és kisiskolás gyermekek részére.
Nemzetközi háttérrel rendelkezünk, kidolgo-
zott tananyaggal és segédeszközökkel. Ön-
életrajzokat az Overmix Kft. 2000 Szentend-
re, Pásztor u. 13/c alá küldjenek. Tel.: (20)
957-8385

Németbôl korrepetál, érettségire, nyelvvizs-
gára felkészít középiskolai tanár. Tel.: (20)
319-0414

HATÉKONY NÉMET NYELVOKTATÁS
(EGYÉNI, CSOPORTOS), FORDÍTÁS. HÁZ-
HOZ MEGYEK! TEL.: (30) 397-4742

Angol-, németoktatást vállalok a Vérha-
lom térnél, házhoz is megyek. Tel.: (30)
754-1991

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

ANGOLTANÍTÁS a Pasaréti úton diplomás
tanárnál, GYEREKEKNEK is 10 éves kortól.
Tel.: (20) 981-8788

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

Középiskolai tanárnô matematikát, fizikát
tanít nappalis, estis magántanuló diákok-
nak. Tel.: 315-2700, délután, Bimbó úton.

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

Pótvizsgára felkészítés, matematikát gimna-
zistáknak, számítástechnikát idôsebbeknek
tanítok. Tel.: 438-3124, Mód Gábor, modg@
freemail.hu, (30) 856-9003

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
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 ZUGLIGETI—BUDAKE-
SZI—LABANC ÚT SAROKNÁL. TEL.: (30)
415-3270
GARÁZS KIADÓ A TÁROGATÓ ÚTON AZ
IBS KÖZELÉBEN. TEL.: (30) 624-3537
Garázs kiadó az Orsó utcában. Tel.: (20)
547-4805
A II., Eszter utcában 34 m²-es panorámás,
loggiás, napfényes, jó elosztású, csendes,
frissen festett bútorozatlan lakás kiadó.
Tel.: (20) 240-4635
STÚDIÓNAK kiadó Máriaremetén csalá-
di ház felsô 100 m²-e, egyterû, világos.
Tel.: 376-8796, (20) 332-1630
KIADÓ LAKÓPARKI LUXUSLAKÁS A KÖ-
ZELBEN, MEDENCÉVEL, SZAUNÁVAL, TÖ-
KÉLETES MEGKÖZELÍTHETÔSÉGGEL, BÚ-
TOROZVA. TEL.: (30) 397-4742
II., LABANC ÚT ELEJÉN FELÚJÍTOTT BÚ-
TOROZATLAN GARZON HOSSZÚ TÁVRA
AZONNAL KIADÓ. ÁR: 55 000 FT + RE-
ZSI. TEL.: (30) 415-3280
LAKOTTAN VÁSÁROLNÁNK (KÉTGENERÁCI-
ÓS) CSALÁDI HÁZAT. OTTLAKÁS SZÜKSÉ-
GES, KÜLÖN LAKRÉSZBEN. TEL.: (20) 250-
7047
KERESEK CSENDES, DE JÓ KÖZLEKEDÉSÛ
HELYEN MÁSFÉL, KÉTSZOBÁS ELSÔ EMELE-
TI (LEHET FELJEBB, HA VAN LIFT) EGYEDI
FÛTÉSÛ, NAPFÉNYES, ERKÉLYES LAKÁST
PARKOLÁSI LEHETÔSÉGGEL. TEL.: (30) 436-
5683
Vérhalom környékén keresek kétszo-
bás, balkonos, világos lakást idôs hölgy-
nek. Tel.: (30) 530-5338
Keresünk 120 m² körüli földszinti lakást bu-
dai zöldövezetben szeparálható kertrésszel.
Csere lehetséges 86 + 32 m²-es rózsadombi
lakásokkal. Tel.: (30) 355-7088
LAKÁSCSERE! 2,5 szobás erkélyes, lift nélkü-
lit 1,5 szobás erkélyes liftesre. Tel.: (30)
242-8316
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 33 m²-es
egyszobás lakás eladó 11,5 M Ft-ért.
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
Eladó a II., Vöröstorony utcában négylaká-
sos házban 35 m²-es egyszobás felújított
öröklakás nagy terasszal, garázzsal. Tel.:
(30) 531-8171
A II., Alsó Zöldmáli úton 58 m²-es kétszo-
bás, étkezôkonyhás, loggiás, cirkófûtéses fel-
újított lakás gépkocsibeállóval 21,8 millió-
ért eladó. Tel.: (20) 967-5691
A II., Törökvész úton 85 m²-es 2,5 szo-
bás teraszos lakás eladó garázzsal, 20

m²-es mûhellyel 57,9 M Ft-ért. Tel.: (30)
960-8862, 316-9408
A II., Boróka utcában négylakásos sorház-
ban 135 m²-es kétszintes, jó állapotú lakás
garázzsal, háztartási helyiséggel, kertrésszel
46,5 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.
II., Csopaki utcai villaházban 64 m²-es örök-
panorámás felújított két szoba hallos kéter-
kélyes I. emeleti cirkós lakás eladó. 34,8 M
Ft. Tel.: (30) 930-6285
A II., PUSZTASZERI ÚTON NÉGYLAKÁ-
SOS ÚJ ÉPÍTÉSÛ TÁRSASHÁZBAN LAKÁ-
SOK 62 m²-TÔL 106 m²-IG TULAJDONOS-
TÓL ELADÓK. AJÁNDÉK GARÁZS ÉS TÁ-
ROLÓ. TEL.: (30) 963-2756
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
II/A MÁRIAREMETÉN CSENDES MELLÉK-
UTCÁBAN ELADÓ 130 m²-ES NÉGYSZO-
BÁS, FELÚJÍTOTT, EGYSZINTES, DE BÔVÍT-
HETÔ CSALÁDI HÁZ GYÖNYÖRÛ KERT-
TEL, DUPLA GARÁZZSAL. 67 M FT. TEL.:
(30) 251-4000
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
A MOM-PARKNÁL 100 m²-ES HÁROM-
SZOBÁS, DUPLA ERKÉLYES ÖRÖKLAKÁS
21,9 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: (30) 299-
0160
A XII., MOM-parknál háromszintes, 240
m²-es hatszobás családi ház (irodának
is alkalmas) garázzsal + beállóval el-
adó. Ára 199 M Ft. Tel.: (30) 960-8862,
316-9408
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-
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más telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: (30)
250-4557
SÁROSPATAKON CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
ÉRDEKLÔDNI: (30) 476-6714
A BALATONON, ÁBRAHÁMHEGYEN KÖZ-
VETLEN VÍZPARTI 170 m²-ES ÖSSZKÖZMÛ-
VES, KÉTSZINTES, DUPLA KOMFORTOS CSA-
LÁDI VILLA ELADÓ. STÉG VAN. TEL.: (20)
938-2579
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
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

EGÉSZSÉGÜGY
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
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.
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: (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.
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

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.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
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

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

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. szeptember 23-án 11 óráig.

GYORSSZOLGÁLAT! Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázké-
szülék-javítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990, (20)
334-3438

VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, (20) 917-0697

VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL. MINDEN-
NEMÛ VÍZSZERELÉSI MUNKÁK RÖVID
HATÁRIDÔVEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
455-0912, 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

A—Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS-
ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI ERZSÉ-
BET FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304

FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010

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

Villanyszerelést, javítást, kapcsolók, lámpák
cseréjét precízen, alacsony áron, garanciá-
val. Tel.: (20) 333-2323

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

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
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ-
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, WESTEL, SCHNEIDER, DU-
AL). TEL.: (20) 471-8871
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen min-
den nap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Pa-
ál.
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE, TV, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁL-
LÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: (20) 546-6304
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-
635, (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

LAKÁS—SZERVIZ
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjaví-
tásokat vállal több szakmában, a kerü-
letben. Ha kicserélni, össze- vagy felsze-
relni kell bármit, akkor is hívhat: (70)
332-2276
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
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272-
3909
FESTÔBRIGÁD KEDVEZMÉNYES TISZTA-
SÁGI FESTÉST VÁLLAL 500 FT/m² ÁRON.
TEL.: (30) 867-7790
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.
RÁDIÓS ÉS VEZETÉKES RIASZTÓRENDSZE-
REK TELEPÍTÉSE, KAPUTELEFONOK ÉS
STRUKTURÁLT HÁLÓZATOK KIÉPÍTÉSE, VIL-
LANYSZERELÉSI MUNKÁK, TELJES KÖRÛ LA-
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• 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

ÚJ!!!

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZOMBATONKÉNT

–10%!

ÔSZELÔ VÁSÁR
Új ôszi kollekciók

10% TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNY

Üzleteink:
Duna Plaza (Mona Lisa),

Flórián (Mona Lisa),
Mammut I. (Feminé),

Sugár (Feminé),
Új Buda (Feminé)

KÁSFELÚJÍTÁS. AUNDA KFT. TEL.: (30) 245-
2020, 316-3596, (20) 419-7309
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978-
7429
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
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
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.
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI ER-
ZSÉBET FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
AUBÉLI FAMÛHELY: Helyszínre tervezett
bútor, falépcsô készítése, térhatároló ele-
mek. Öntôminta-készítés. Tel.: (06 33) 444-
728, (30) 564-7199
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
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985-
1273
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 (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉ-
ZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE,

TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. II., SZILÁGYI ER-
ZSÉBET FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
REDÔNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, SZA-
LAGFÜGGÖNY, ROLETTA, HARMONIKA-
AJTÓ SZERELÉSE-JAVÍTÁSA (MOTOROS
IS). TEL.: (70) 398-1679

KERT
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymá-
szótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond
Ferenc. Tel.: (30) 977-1745
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

SZOLGÁLTATÁS
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
TAKARÍTÁS, NÖVÉNYÁPOLÁS TELJESKÖRÛ-
EN: LAKÁS, HÁZ, IRODA, RENDELÔ, TÁRSAS-
HÁZ. KORREKTSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG,
SZÁMLAKÉPESSÉG. TEL.: (20) 561-7063
Házias ízek! Kétfogásos menü 700 forintos
áron kapható hétköznapokon 12 és 14 óra
között a Baár—Madas Gimnázium ebédlôjé-
ben (Lorántffy Zsuzsanna út 3.).
Kozmetikus Non Plus Ultra. II., Pusztaszeri
út 43/a. Polgár Zsuzsa. Tel.: (30) 931-5024
Bútorok, lakberendezési kiegészítôk an-
tikolt fehér és pasztell színû festése, de-
korálása romantikus stílusban. Tel.: (20)
779-9742
MÛVÉSZI DEKORÁCIÓS FALFESTÉS, BELSÔ-
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK MESTERFOKÚ TERVE-
ZÉSE, KIVITELEZÉSE. Tel.: (30) 302-1241,
www.ednarrow.webs.com
ÖNISMERETI PSZICHODRÁMACSOPORT-
BA JELENTKEZÉS: (70) 317-4242, matay-
melinda@netscape.net

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
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
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS
3,5x2x2 m-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO-
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
316-1533, SZIRÁKI.
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

TÁRSASHÁZAK
Takarítást, kertgondozást vállalunk tár-
sasházak részére. Budai referenciákkal.
Tel.: (30) 919-1013, www.haztakari-
tas.hu
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

VÉTEL, ELADÁS
Törtarany vásárlása 2800–3600 Ft között.
Tekintse meg a Google-ban a Louis galériát.
E-mail: lakatos@mconet.hu. Keresse fel a
II., Margit krt. 51–53-ban. Louis Galéria,
tel.: 316-3651.
2 aloés, vastag gyapjúgarnitúra (párna, ta-
karó, derékalj), 1 gyapjú hálózsák eladó.
Tel.: (30) 435-6789

MATCHBOXOT A 60-AS, 70-ES ÉVEKBÔL
KERESEK! TEL.: (70) 385-5743
OLAJRADIÁTOR 9-TAGOS, 40-ES MOSDÓ
CSAPTELEPPEL, WHIRLPOOL HÛTÔ, INDE-
SIT MOSÓGÉP, 2 DB FEHÉR GARDRÓB-
SZEKRÉNY, FEHÉR KANAPÉ (ÁGYNEMÛ-
TARTÓS, SZÉP ÁLLAPOTBAN) OLCSÓN EL-
ADÓ. TEL.: 202-3773

MÛGYÛJTÉS
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.
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

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
Várom intelligens, szellemes, kedves, függet-
len, jólszituált, polgári értékeket valló úriem-
ber jelentkezését, aki hatvan éven felüli és
hozzám hasonlóan egzisztenciálisan rende-
zett. Én hatvan éves, fiatalos, a fenti elvárá-
sokkal bíró, kissé molett hölgy vagyok. Jel-
ige: „Kettesben az ôsz is szebb!” A válaszo-
kat a Budai Polgár szerkesztôségi címére vá-
rom: 1022 Bimbó út 1–5.

EGYÉB
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Tel.: (20) 956-4084. Nem va-
gyok kereskedô.
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
Pasaréten iskola idôszakában albérletbe fo-
gadnék egy fiatal külföldi lányt. Tel.: 202-
2912
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.

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

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.

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.

ANGOL, NÉMET, SPANYOL, OLASZ,
FRANCIA, külföldieknek MAGYAR

AKKREDITÁLT NYELVISKOLA
AL: 1565, ÁFSZ: 01-0368-05Pasaréti

NYELVISKOLA

Beíratkozás és szintfelmérés hétköznapokon 8.30–19 óra között!

www.pasaretinyelviskola.com

Budapest
II. Csévi utca 7.
(Pasaréti térnél)

Telefon:
275-1148
275-1149

15 HETES

BESZÉDCENTRIKUS
KISCSOPORTOS
NYELVTANFOLYAMOK

SZEPTEMBER KÖZEPÉTÔL
FOLYAMATOSAN
• minden szinten
• minden napszakban
• különbözô heti óraszámban
• emelt szintû érettségire és

nyelvvizsgákra felkészítés

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.

UTAZÁSI UTALVÁNY
5000 Ft, azaz

ötezer Ft értékben,
amely felhasználható

2009. november 30-ig kizárólag a
Széphalom Neckermann Partner

Utazási Irodában
foglalt utazásokhoz.

A részletekrôl kérjen tájékoztatást
a 398 7570-es telefonszámon,

vagy személyesen az utazási irodában
(Széphalom Üzletház,

II. Pesthidegkút, Hidegkúti út 167.)
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