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Több mint háromezren futottak a rossz idô ellenére
Reggel 9-kor még úgy tûnt, megke-
gyelmez az idôjárás a II. Kerületi Kap-
tató futóverseny részvevôinek. Tíz
órától azonban az esemény végéig hol
csendesebben, hol erôsebben esett
az esô, késôbb a szél is feltámadt. A
szomorú idô ellenére mégis több
mint háromezren neveztek az idei
Kaptatóra, amely az elmúlt tíz évben a
fôváros harmadik legnagyobb és az
egyik legnépszerûbb futóversenyévé
vált. A rajtokat indító és érmeket át-
adó Láng Zsolt polgármester minden
résztvevônek megköszönte, hogy lel-
kesedésével bizonyította: a sportolási
kedvet a rossz idô sem gyôzheti le.

(Részletes beszámolónkat az eseményrôl
következô lapszámunkban olvashatják.)

Újabb intézményi felújítás fejezôdött be
Elkészült kerületünk elsô olyan tizenkét évfolyamos iskolá-
ja, amelyben a sérült tanulók ugyanolyan feltételekkel közle-
kedhetnek, mint ép társaik. Láng Zsolt polgármester szep-
tember 24-én ünnepélyes keretek között adta át a tanulók-
nak, a tanároknak és a szülôknek a Klebelsberg Kuno Általá-
nos Iskola és Gimnázium akadálymentesített épületét. A be-
ruházás részben uniós forrásból valósulhatott meg: az önkor-
mányzat tavaly pályázaton 30 millió forintos támogatást
nyert el, amelyet további 70 millió forinttal egészített ki,
hogy a legszükségesebb felújítások is megvalósulhassanak
az intézményben. A polgármester kiemelte: az önkormány-
zat minden körülmények között fontosnak tartja az oktatási
intézmények fejlesztését, de a Klebelsberg iskola teljes körû
és példaszerû akadálymentesítésével azt is kifejezésre juttat-
ta, hogy az esélyegyenlôség megteremtéséért is mindent el-
követ a kerület vezetése.

(Folytatás a 9. oldalon)
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Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

Telefonos ügyféltájékoztató rendszer: 346-5680

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

Idôpontfoglalás: 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*

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

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

Telefonos ügyféltájékoztató:
346-5680
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 és
Okmányügyintézôi Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678
* hétfôn délelôtt és pénteken,

valamint gépjármûügyekben
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

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

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

Keleti Károly utca 15.
(bejárat a Kitaibel Pál utca felôl)
Tel.: 346-5724, fax.: 346-5791

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal 1027 Frankel L. út 7–9., t.: 346-5750

Városrendészet

Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
06 80 204-965
Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

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

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

Ü G Y E L E T E K :

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

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

Felnôttorvosi ügyelet 1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370 mindennap: 24 órás ügyelet
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Felelôs kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft.,

ügyvezetô igazgató: Balaton Balázs
(balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
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Október 3.:
Önkormányzati választások

A magyar köztársaság elnöke az önkormányzati választásokat
2010. október 3-ra írta ki. A szavazókörökben reggel hat órától
este 7 óráig várják a választásra jogosult állampolgárokat.
� Megváltozott szavazókörök. A II. kerületben voksolók közül
többen nem az eddig megszokott szavazókörben adhatják le
szavazataikat. Még otthon érdemes alaposan átolvasni a Helyi
Választási Iroda által kiküldött választási értesítôt, amely tartal-
mazza a választókerületük számát és a szavazóhelyiség pontos
címét. Amennyiben valaki nem találja az értesítôt, akkor az ön-
kormányzat honlapja (www.masodikkerulet.hu), illetve a Helyi
Választási Iroda (telefon: 346-5473, hétfôtôl csütörtökig 8–16,
pénteken pedig 8–13 óráig) ad felvilágosítást, hogy melyik szava-
zókörbe kell menni.
� Igazolás más településen való szavazáshoz. Akinek a részé-
re igazolást állítottak ki, már nem gondolhatja meg magát, és
az igazoláson szereplô településen és szavazókörben kell szavaz-
nia. Ugyanakkor, ha egy vidéken állandó lakcímmel rendelkezô
választópolgár igazolást kér, hogy bejelentett lakcímén, a II. ke-
rületben kíván szavazni, akkor ezt már csak itt teheti meg.
� A településszintû lakhellyel rendelkezôk (hajléktalanok)
szavazása. Szavazás helye azok számára, akiknek a személyi iga-
zolványában vagy lakcímigazolványában lakcímként csak Buda-
pest, II. kerület szerepel: 3. sz. szavazókör, Csik Ferenc Általános
Iskola, Medve u. 5–7.
� Mozgóurna igénylése. A mozgásában gátolt választópolgár a
választási irodától 2010. október 1-jén 16 óráig írásban, a szava-
zás napján a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.
� Kisebbségi képviselôk választására kijelölt szavazókör címe:
800. sz. szavazókör, Hûvösvölgyi út 12/b, Budagyöngye Bölcsôde.

Ingatlanpályázat
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat nyilvános, kétfordulós versenytár-
gyalást hirdet a tulajdonát képezô 11409 helyrajzi számon felvett, természetben
Budapest II. kerület, Hûvösvölgyi út 161. (Nyéki út 17.) szám alatt található, 4214
m² alapterületû, az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett lakóház udvar” megneve-
zésû ingatlan tulajdonjogának értékesítésére, pályázati eljárás keretében.

Az eljárás feltételeit tartalmazó pályázati dokumentáció október 15-én 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 2010. október 15-én 9.30 óráig átvehetô csek-
ken fizetendô be. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati dokumen-
tációt megvásárolta.

A pályázati ajánlat leadásának határideje 2010. október 22., 10 óra.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilván-

tartási Iroda munkatársai ügyfélfogadási idôben személyesen a Polgármesteri Hiva-
talban (1024 Budapest, Mechwart liget 1., 308. szoba) vagy telefonon a 346-5498-
as számon válaszolnak.

Választási információs szolgálat

� Általános tájékoztatás: 346-5561, 346-5473, 346-5604,
346-5606.
� A névjegyzékkel, értesítôvel, utcajegyzékkel, igazolások ki-
adásával, szavazóhelyiségek címével kapcsolatos tájékozta-
tás telefonon: 346-5617, 346-5620, 346-5616.
� Személyes ügyintézés: Ügyfélszolgálati Központ (1024 Mar-
git krt. 47–49.), ügyfélfogadás: hétfô: 8.00–12.15, 13.00–18.00,
kedd: 8.00–12.15, 13.00–16.00, szerda: 8.00–12.15, 13.00–
16.30, csütörtök: 8.00–12.15, 13.00–16.00, péntek: 8.00–15.00.
Ebédidô pénteken nincs.
� Helyi Választási Bizottság: 1024 Bp., Mechwart liget 1., tele-
fon: 346-5408, e-mail: szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu
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Gondolatok az Idôsek Napján
Október elseje az Idôsek Napja. Jó lehetôség ez megkö-
szönni az elôttünk járóknak, hogy tapasztalataikkal, ta-
nácsaikkal és féltô szeretetükkel kísérik utunkat.

Sokat elmond egy közösségrôl, egy családról, egy em-
berrôl az, ahogy az idôseket becsüli. Nagyszüleinktôl,
szüleinktôl, az elôttünk járó sokat megélt nemzedéktôl
tanultuk, tanuljuk meg mindazt, ami segít eligazodni
az életben. Az igazán tartalmas ember tudatában van
ennek, és nagy tisztelettel tekint értékadó elôdeire. Még-
is, túl sokan élnek közöttünk magányosan, elesetten,
akiknek alig jut a ªgyelembôl. Igen nagyok hát az adós-
ságaink.

Tegyünk a jövôben többet azért, hogy ne csak az arra
jelölt napokon járjon némi kedvesség idôseinknek,
hogy a törôdés természetes részévé váljék mindennapja-
inknak.

Tisztelt Ünnepeltek!
Tiszta szívvel, ôszinte szeretettel kívánok mindannyi-

uknak jó egészséget és derûs, békés, szép éveket!

DR. LÁNG ZSOLT
POLGÁRMESTER

Végsô búcsú Bánffy Györgytôl
Sok százan kísérték utolsó útjára Bánffy György Kossuth- és
Jászai Mari-díjas színmûvészt, kerületünk díszpolgárát
a Farkasréti temetôben. A gyászoló családtagok és barátok
mellett pályatársak, közéleti személyiségek és tisztelôk
búcsúztatták a határokon innen és túl egyaránt ismert, elismert
és szeretett mûvészt, a magyar nyelv igaz ôrét.

Az életének 84. évében szeptember 3-án elhunyt Bánffy György rava-
tala elôtt Láng Zsolt polgármester, Elekes Botond, a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium kultúráért felelôs államtitkárságának munkatársa és Új-
réti László színmûvész mondott gyászbeszédet.

Láng Zsolt kiemelte: nehéz búcsúzni a sokoldalú embertôl és mû-
vésztôl, aki termékeny életének megannyi területén mutatta meg az
alkotó ember legszebb és legszentebb erényeit. — Nehéz búcsúzni at-
tól az embertôl, aki tegnap még kitüntetett azzal, hogy a barátjának
nevezett — emlékezett Láng Zsolt. — Bánffy György Thália papja volt,
a szó nemes értelmében, elhivatottsággal és kivételes tehetséggel.
Bánffy György nyelvôr volt, a magyar szó szerelmese, missziója volt
ébren tartani a vágyat és a vonzódó kíváncsiságot költészetünk, ze-
nénk, anyanyelvünk és magyarságunk egyetemes kincsei iránt.

A polgármester kiemelte: a Kossuth-díjas színmûvész nagyszínpa-
don, stúdiópódiumon vagy falusi mûvelôdési házakban egyaránt fon-
tosnak tartotta, hogy „igénnyel formált alakjaiban megkeresse, fel-
mutassa az emberi arcot.” Hasonló elhivatottsággal küzdött a tudás, a
mûveltség becsületéért, a fásultság, az igénytelenség ellen — méltatta
Bánffy Györgyöt Láng Zsolt, aki a színmûvész politikai pályájáról is
megemlékezett: mikor a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján két
cikluson át az Országgyûlésben tevékenykedett, Bánffy György nem-
csak tanúja, de alakítója is lehetett a történelmi eseményeknek:

— Nagyhatású felszólítása 1989 ôszén a parlament feloszlatására
és az új választások kiírására örökre helyet kapott az újkori história
lapjain — emlékezett a polgármester.

A II. kerületi önkormányzat képviseletében az emlékezés koszorú-
ját Láng Zsolt polgármester és Dankó Virág alpolgármester helyezte el
Bánffy György ravatalánál. A gyászszertartás végén Márai Sándor Ha-
lotti beszéd címû verse hangzott el egy régi felvételrôl Bánffy György
tolmácsolásában.

A színmûvész lelki üdvéért szeptember 24-én tartottak gyászmisét
a Pasaréti téri ferences templomban. Szabó Gergely
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétköz-
nap 9–18 óráig, szombaton 8.30–13.30 órá-
ig tart nyitva (1024 Budapest, Keleti Károly
utca 13/b, telefonszám: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szer-
vez a Fidesz második kerületi szervezete ok-
tóbertôl szerdánként 16-18-ig (1024 Buda-
pest, Keleti Károly u. 13/b). Idôpont-egyez-
tetés az aktuális hét keddjéig a 212-5030-as
telefonszámon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Budapest, Keleti Károly u. 29.) hétközna-
ponként 12–16 óráig tart nyitva. A napköz-
ben hívható telefonszám: 06 30 769-8359,
e-mail: 2ker@kdnp.hu.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas utca 19–23.) hétfôtôl pénte-
kig 8–18 óráig tart nyitva. Tel.: 212-2978, e-
mail: bb02@mszp.hu.

A BUDAI LIBERÁLIS KLUB IRODÁJA
(1024 Budapest, Margit körút 48., I. eme-
let) hétköznapokon 17–19 óráig tart nyitva,
tel.: 201-0453; www.blk.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Budapest, Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap
10–18-ig tart nyitva. Telefon: 785-7808,
06 70 379-9705; www.jobbik02.hu, info@
jobbik02.hu.

JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁS: minden hónap elsô hétfôjén 18–
20-ig. Idôpont-egyeztetés: 785-7808, 06
70 379-9705.

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlé-
si képviselô (2. vk.) október 14-én csütörtö-
kön 17.30-tól a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1.), október 28-án
csütörtökön 17.30-tól a Pesthidegkúti Kö-
zösségi Házban (1028 Máriaremetei út 37.)
tart fogadóórát.

ORSZÁGHÁZ-LÁTOGATÁS október 11-
én. Október 6-ig jelentkezhetnek a 441-
5484-es telefonszámon vagy a viviana.vi-
da@parlament.hu e-mail címen névvel, elér-
hetôséggel, idôpont megjelölésével. Az el-
sô 30 fô jelentkezését tudják elfogadni.

Utoljára ült össze a négy évvel
A képviselô-testület szeptember 23-i
ülésén az új törvényi elôírásoknak
megfelelôen határozatot hoztak
az önkormányzati iskolák pedagógiai
programjának módosításáról. Hatályon
kívül helyezték az avarégetésrôl szóló
kerületi jogszabályt, ugyanis ezután
fôvárosi rendelet szabályozza azt.
Az október 3-i önkormányzati
választásokra készülôdve
szavazatszámláló bizottsági tagokat és
póttagokat is megválasztott a testület.

A képviselô-testület által korábban megválasz-
tott szavazatszámláló bizottsági tagok, illetve
póttagok közül többen jelezték a helyi választá-
si irodának, hogy különbözô okok — elköltö-
zés, betegség, elfoglaltság — miatt nem tud-
nak részt venni a helyi önkormányzati képvi-
selôk és a polgármesterek választásán a bizott-
ságok munkájában. A lemondott tagok helyé-
be újakat választottak a képviselôk.

*
A képviselôk augusztus 3-i ülésükön határoz-
tak arról, hogy a Bátory László u. 2. szám alatti
ingatlant kétfordulós, zártkörû pályázaton érté-
kesítik. A pályázat leadásának határidejéig —
szeptember 17-ig — egyetlen ajánlat érkezett. A
képviselô-testület a H 211 Ingatlanfejlesztô
Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánította, és a
kiírás szerinti második fordulóba juttatta.

A testület múlt év végén alakította ki az egyko-
ri Országos Neurológiai és Pszichiátriai Inté-
zet területére vonatkozó kerületi szabályozá-
si tervét. A rendelet jóváhagyásával egyidô-
ben a képviselôk arról is határoztak, hogy a
II. kerületi önkormányzat „kívánatosnak és
fontosnak tartaná az OPNI területén elhelyez-
kedô társasházak külön helyrajzi számra tör-
ténô leválasztását.” A Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal (KÖH) hozzájárulása nélkül
azonban errôl nem dönthet a II. kerület veze-
tése, amely e tárgyban egyeztetéseket kezde-
ményezett a hivatallal. A tárgyalások során ki-
derült, hogy bizonyos feltételek teljesülése
esetén a KÖH nem ellenzi a lakóépületek és a
hozzájuk tartozó telkek leválasztását az OPNI
telkérôl. A megváltozott körülményre való te-
kintettel a területre érvényes szabályozás mó-
dosításáról döntött a testület, és rendeleté-
ben lehetôséget teremt arra, hogy a két lakó-
ház önálló helyrajzi számot kapjon.

*
A fôvárosi közgyûlés rendelete szabályozza a
továbbiakban a kerti hulladékok égetésének
szabályait, ezért a kerületi önkormányzat sa-
ját jogszabályát hatályon kívül helyezte. (Bô-
vebben Változik az avarégetés szabálya cik-
künkben.)

*
A nyár folyamán az Országgyûlés több alka-
lommal módosította a közoktatásról szóló
törvényt. A szeptembertôl életbe lépô változá-

sok rögzítik az évfolyamismétlés és a szö-
veges értékelés alkalmazásának feltétele-
it: a 2010/2011. tanévtôl ismét lehetôség
lesz 2. osztály végén, illetve a további évfo-
lyamokon is arra, hogy a nevelôtestület

ÜNNEPI PILLANATOK. A 2010-ben vé-
getért önkormányzati ciklus utolsó ülé-
sén Láng Zsolt polgármester köszönetét
fejezte ki a Polgármesteri Hivatal munka-
társainak és képviselô-társainak az el-
múlt négy esztendô közös munkájáért.

— Hiszem, hogy megszolgáltuk azt a bizalmat, amelyet négy éve választóinktól kap-
tunk — fogalmazott Láng Zsolt, aki szerint a képviselô-testület példát mutatott abból,
hogyan kell helyi politikusoknak együttmûködniük településük érdekében.

Húsz éve alakultak meg hazánkban az önkormányzatok, az elsô helyhatósági választá-
sokat 1990 ôszén tartották. A most leköszönô képviselô-testületben többen is két évtize-
de foglaltak helyet. Láng Zsolt polgármester nekik — Takács Beátának, Ernyey Lászlónak,
Koncz Imrének, Kollár Györgynek, Porkoláb Mátyásnak és Póta Gyulának — külön köszö-
netét fejezte ki a kerületért húsz évig végzett tevékenységükért.

Porkoláb Mátyás — egykor MDF-es, ma független — képviselô nem csak az elmúlt
négy évet zárta le a testületi ülésen. Szavaiból kiderült, hogy végleg elbúcsúzik a II. kerü-
leti önkormányzattól. Ô is köszönetét fejezte ki a Polgármesteri Hivatal munkatársainak,
valamint képviselôtársainak az elmúlt húsz év együtt végzett munkájáért.

Koncz Imre a Budai Liberális Klub frakciója nevében köszönte meg a polgármester mél-
tatását, és egyben képviselôcsoportja nevében is elbúcsúzott az önkormányzati munká-
tól. A liberális politikus megköszönte a választók bizalmát, amellyel húsz éven át lehetô-
vé tették, hogy a II. kerületi helyi politikában megjelenjen a szabadelvû gondolkodás.

Az elmúlt négy évet a II. kerület szempontjából sikeres idôszaknak tartja Molnár Zsolt,
az MSZP-frakció tagja. Véleménye szerint városrészünk egyik legfontosabb hagyománya,
hogy önkormányzatának tagjai sokszor az országos politikai hangulat ellenében mindig
együtt tudtak mûködni a kerület érdekében.

A szabadságharc
hôseire emlékeznek

Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc hôsei emléke elôtt tisztelegve
október 6-án szerdán 17 órától Schit-
tenhelm Ede honvédtüzér sírjánál ünne-
pi megemlékezést és koszorúzást tart a
II. kerületi önkormányzat a környék lakó-
ival közösen. Helyszín: Alvinci út—Bim-
bó út sarok.
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szülôi beleegyezés nélkül utasítsa évfolyamis-
métlésre a diákot. Elsô osztályban csak ak-
kor kerülhet sor évfolyamismétlésre, ha a ta-
nulmányi követelményeket az iskolából való
igazolt vagy igazolatlan mulasztás miatt nem
tudta teljesíteni a diák. Elsô osztályban és
második osztály félévkor szöveges értékelést
kell alkalmazni, ezt követôen azonban az in-
tézmények pedagógiai programjukban ma-
guk döntenek arról, hogy 4. osztály év végéig
szövegesen vagy osztályzattal értékelik a diá-
kot. A törvény értelmében az iskoláknak nyi-
latkozniuk kell arról, hogy a tanulók teljesít-
ményét hogyan kívánják minôsíteni.

A kerületi önkormányzati iskolák igazgatói
szeptember elején — a nevelôtestülettel
egyeztetve — nyilatkoztak arról, hogy milyen
változtatásokat kívánnak rögzíteni a pedagó-
giai programjukban. A 12 intézménybôl 10

(Áldás Utcai Általános Iskola, Csik Ferenc Ál-
talános Iskola és Gimnázium, Fillér Utcai Ál-
talános Iskola, Klebelsberg Kuno Általános
Iskola és Gimnázium, Kodály Zoltán Ének-ze-
nei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneisko-
la, Máriaremete—Hidegkúti Ökumenikus Ál-
talános Iskola, Pitypang Utcai Általános Isko-
la, Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Isko-
la és Gimnázium, Törökvész Úti Általános Is-
kola és az Újlaki Általános Iskola) tervei sze-
rint e tanév végétôl a 2., 3., 4. évfolyamok vé-
gén osztályzattal értékelik a gyerekeket. Két
iskola, a Budenz Úti Általános Iskola és Gim-
názium és a Remetekertvárosi Általános Isko-
la továbbra is a szöveges értékelést alkalmaz-
za, utóbbi iskola 4. osztály félévéig, a Budenz
Iskola 3. osztály év végéig. A képviselô-testü-
let jóváhagyta az iskolák pedagógiai program-
jának változását. Tóth I.

ezelôtt megválasztott testület

Föld alatti kincseink védelmében
Tarlós István, a fôvárosi közgyûlés Fidesz—KDNP frakciójának vezetôje és a II. kerület pol-
gármestere, Láng Zsolt Adamkó Péter barlangkutató meghívására közösen tekintették
meg kerületünk egyik legszebb és legértékesebb természeti kincsét, a Molnár János-bar-
langot. A világ jelenleg ismert leghosszabb — hat és fél kilométeres — hévizes eredetû,
meleg vizû barlangjának nagyközönség elôtti megnyitását és további kutatását több té-
nyezô is nehezíti — derült ki a barlang bejárása után tartott sajtótájékoztatón. Adamkó
Péter abban kért segítséget a politikusoktól, hogy az egye-
dülálló barlang ne károsodjon, és hogy elôbb-utóbb köz-
kinccsé válhasson e világraszóló természeti értékünk.

Tarlós István, egyetértve a barlangkutatóval, kiemelte: a
természeti értékek, így a barlangok, gyógy- és termálvizek
megóvását kiemelten fontos feladatának tartja.

— Üzleti célú építkezést se elképzelni, se megvalósítani
nem szabad ezen a területen — figyelmeztetett Tarlós Ist-
ván.

Láng Zsolt kiemelte: a rendezetlen tulajdonviszonyok is
hozzájárultak ahhoz, hogy a barlangrendszer sorsa egyelô-
re nagyon bizonytalan.

— Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a kerüle-
tünk természeti értékeit megvédjük. Önkormányzatunk az
elmúlt években is azon volt, hogy megóvja ezt a különleges
föld alatti világot. A Molnár János-barlang esetében valódi
elôrelépésre akkor számíthatnánk, ha az a fôvárosi önkor-
mányzat tulajdonába kerülne — tette hozzá Láng Zsolt.

Változik
az avarégetés szabálya

A kerti hulladék, avar és nyesedék égetését
szabályozó helyi rendelet korábban az ôszi
idôszaktól tavaszig engedte az égetést. A Fôvá-
rosi Közgyûlés idôközben módosította a
szmogriadótervrôl szóló, egész Budapestre
kiterjedô jogszabályát (69/2008. (XII. 10.)
rendelet). Ennek értelmében az önkormány-
zat képviselô-testületének hatályon kívül kel-
lett helyezni az avar és kerti hulladékok égeté-
sére vonatkozó saját szabályozását.

Az új rendelet szerint a fôvárosban novem-
ber 30-ig, ünnepnapok kivételével hétfôtôl
szombatig 10 és 15 óra között lehet elégetni a
kertben keletkezô, növényi eredetû hulladé-
kot. Jövôre március 8. és november 30. kö-
zött lehet avart és kerti hulladékot égetni,
2011. december 1. után pedig az egész fôvá-
rosban tilos lesz.

A Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iro-
da kéri a kerület lakóit, hogy az ôszi idôszak-
ban már az új szabályozás szerint tervezzék a
kerti munkálatokat. Egyben felhívják a ªgyel-
met, hogy a rendelet betartását a Városrendé-
szet ellenôrzi, illetve a rendelet megsértôivel
szemben eljárás kezdeményezhetô. Jóvér
György irodavezetô ugyanakkor hangsúlyoz-
za, hogy tavaszonként az önkormányzat akció
keretében lehetôséget biztosít a kertekben
összegyûlt gallyak és fásszárú növények ma-
radványainak aprítékolására. Az összegyûj-
tött ágakat a házaknál ledarálják, és az ôrle-
mény akár komposztként, akár talajtakarás-
ra is felhasználható. Az FKF Zrt-nél (infor-
mációs telefonszám: 06 40 353-353) régóta
lehetôség van speciális zsákok beszerzésére.
A lombhulladék szállítására alkalmas zsákok
ára a szállítást is tartalmazza.

A leginkább környezetbarát megoldás
ugyanakkor a helyben komposztálás, amelyet
az önkormányzat Komposztáló Kerület-prog-
ramja is támogat. Évente több százan csatla-
koznak a kezdeményezéshez, amelyrôl továb-
bi információt Eleôd-Faludy Gabriella prog-
ramvezetô ad a 06 30 544-8778-as telefon-
számon. További részletek a www.komposzt-
mester.hu internetes oldalon.

A napirendi pontok tárgyalását megelôzôen Láng Zsolt polgármester kérésére a képviselôk egyperces néma
felállással adóztak a szeptember 3-án elhunyt Bánffy György emléke elôtt.
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A nógrádiak Önzetlenség-díjjal köszönték meg
a kerületiek adományait

A Nógrád Megyei Közgyûlés szeptember
18-i ünnepi ülésén Láng Zsolt
polgármester Önzetlenség-díjat vett át
Becsó Zsolttól, a közgyûlés elnökétôl.

Palócföldön immár negyedik éve tartanak
megyenapot a magyar történelemben fontos
szerepet játszó 1705-ös szécsényi országgyû-
lés tiszteletére szeptember második felében.
Idén szeptember 18-ára Bátonyterenyére hív-
ták a nógrádiakat, ahol változatos programok-
kal és kihelyezett üléssel ünnepelt a Nógrád
Megyei Közgyûlés. A rendkívüli alkalomra
meghívást kapott kerületünk polgármestere
is. Önzetlenség-díjjal ismerték el a tavaszi-
nyári árvizek miatt kialakult katasztrófahely-
zetben nyújtott segítségét, amellyel élére állt
a kezdeményezésnek, és megszervezte a II.
kerületi polgárok adománygyûjtô akcióját.

Becsó Zsolt elmondta, hogy Láng Zsolt és a
második kerületiek elsôként ajánlották fel se-
gítségüket, amelyért mind a mai napig na-
gyon hálás egész Nógrád megye.

— A kora nyári áradások károsultjainak
megsegítésére tett felhívásunkra elsôként a
II. kerület és annak polgármestere jelentke-
zett. Nagyon sok adomány érkezett az ország
és — mondhatom — a világ minden tájáról,
de a legtöbb a II. kerületbôl került hozzánk:
több millió forint és 12 tonnányi tárgyi fel-
ajánlás. Ezt a különleges ªgyelmet szerettük
volna megköszönni Láng Zsolt polgármester

úrnak és minden adakozó II. kerületinek,
mert nagyszerû példával szolgáltak szolidari-
tásból.

Nógrád megye Önzetlenség-díjának átvéte-
lekor Láng Zsolt elmondta: örül, hogy része-
se lehetett Palócország bajba jutott lakóit
megsegítô akciónak:

— Az áradások kezdetével szinte egyidô-
ben keresték meg önkormányzatunkat kerü-
leti polgárok, hogy szervezzük meg a segítség-
nyújtást. Mi akkor úgy gondoltuk: talán na-
gyobb lesz az adakozó kedv, ha nyomon tud-
juk követni a felajánlások útját. A kerületi
adományok jelentôs része az egyik legna-
gyobb kárt elszenvedett településre, Ecsegre
érkezett. Az utolsó szállítmányt magam is el-

kísértem, és láthattam, hogy az ár- és belvíz
sújtotta településeknek milyen nagy szüksé-
ge volt a segítségünkre. Nógrád megye Önzet-
lenség-díja elsôsorban a II. kerület polgárait
illeti, akik tárgyi adományokkal és pénzbeli
felajánlással adták jelét a bajba jutottak iránt
érzett szolidaritásuknak — tette hozzá Láng
Zsolt.

A polgármester a díj átvételekor azt is meg-
említette, hogy nem ô az egyetlen II. kerüle-
ti, aki ennek a kitüntetésnek büszke tulajdo-
nosa lehet. Láng Zsolt szavaiból kiderült,
hogy az Önzetlenség-díjat 2009-ben az ak-
kor még Szécsényben szolgáló Lendvai Zalán
vehette át, aki azóta a Pasaréti téri ferences
templom plébánosa lett. th

Verssel és dallal búcsúztak az idei Templomkerti Esték
Nemcsák Károly színmûvész és
Tolcsvay Béla énekmondó Szép sze-
relmem, Magyarország címû közös
verses-zenés mûsora volt a Temp-
lomkerti Esték programsorozat
idei utolsó elôadása, amelyet a hû-
vös idôre való tekintettel a mária-
remetei bazilikában rendeztek
meg szeptember 18-án. Az idei
nyáron összesen hét jótékonysági
estre látogathattak ki a nézôk,
hogy a kulturális élmény mellett
adományaikkal a templom beren-
dezéseinek felújítását is támogas-
sák. A mostani nyár bevételét a
sekrestye legrégibb bútordarabjá-
nak restaurálására fordította a plé-
bánia.

— Hálával tartozunk a rendezvények házi-
asszonyának, Schmittné Makray Katalinnak
és a szervezô házaspárnak, Bôdey Katalinnak
és Sándornak ôszinte hittel és lelkesedéssel
végzett, önzetlen munkájukért, amelynek kö-
szönhetôen mára a kerület egyik legrango-
sabb kulturális eseményévé váltak a Temp-

lomkerti Esték — fogalmazott Láng Zsolt pol-
gármester, aki a bazilika plébánosával, Ester-
házy László atyával együtt köszönte meg a
szép programokat. — A rendezvénysorozat az
összefogás kiemelten szép példája szûkebb
pátriánkban. 2007-ben tartottuk az elsô es-
tet itt, Máriaremetén, és azóta — mindannyi-
unk örömére — alkalomról alkalomra egyre

többen jönnek el. Messzire száll a
programok híre, amelyre hazánk
legkiválóbb elôadómûvészei fogad-
ják el a szervezôk meghívását — tet-
te hozzá a polgármester.

Bôdey Sándor az idei programso-
rozatot is rendkívül sikeresnek
tartja, hiszen mind a hét este meg-
telt a szabadtéri oltár elôtti tér
vagy a templom. A rendezvények
azonban nem csak kulturális szem-
pontból egyediek. Valódi közösség-
gé szervezte közönségét, hiszen a
programok arra is alkalmat adtak,
hogy adományokat gyûjtsenek a ba-
zilika berendezésének felújításá-
ra. Az adakozó kedv — évrôl évre

több százezer forintnyi felajánlás érkezett —
bizonyítéka jó néhány restaurált bútor és
tárgy, amely a templombelsôt gazdagítja.

Bôdey Sándor elmondta, hogy jövôre is
lesznek Templomkerti Esték, amelyeken re-
ményeik szerint régi és új vendégeket is lát-
hat majd a közönség.

Péter Zs.
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Tanárok az iskolapadban
Az európai uniós pályázatok jóvoltából szá-
mos fejlesztésre nyílik lehetôség kerületünk-
ben is — többek között az oktatás területén.
A tavalyi tanévben a Társadalmi megújulás
operatív program (TÁMOP) segítségével öt
oktatási, nevelési intézményben kezdôdtek
jelentôs módszertani változások annak érde-
kében, hogy a gyerekek számára a tanulás fo-
lyamata élvezetesebbé, tudásuk használha-
tóbbá váljon. Idén egyebek mellett a pedagó-
gusok továbbképzését támogatja az Európai
Unió a TÁMOP 3.1.5. pályázat keretében.

A lehetôséggel kerületünkben három isko-
la, az Áldás Utcai Általános Iskola, a Budenz
József Általános Iskola és Gimnázium, vala-
mint a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium munka-
társai éltek.

— Még az elôzô tanévben kezdtük elôkészí-
teni a pályázatot, és májusban derült ki, hogy
nyertünk, összesen 16 millió forintot — kezdi
a beszélgetést a Rákócziban Gyarmathy Beat-
rix, a pályázat projektmenedzsere. — Olyan ta-
nárok jelentkezhettek a programra, akik már
legalább tíz éve vannak a pályán. A kétéves
projekt, amelynek keretében négy kollégám
vehet részt továbbképzésen, szeptemberben
indul. A képzési idô alatt a tanárok teljes ªze-
tés mellett csak fél állásban fognak dolgozni.

A magyar-latin szakos Szedenik Enikô és a
biológia-kémia szakos Rusvai Márta pedagó-
gus-szakvizsgát szeretnének szerezni. A kép-
zés elsô évében pedagógiai, pszichológiai, il-
letve az iskola életével kapcsolatos jogi tanul-
mányokat folytatnak, a második évben szako-
sodhatnak. Enikô magyar nyelvi fejlesztést,
Márta pedig környezetvédelmet választott. A
szakvizsgázott pedagógus — tudtam meg Eni-
kôtôl — magasabb ªzetési kategóriába tarto-
zik, és jogköre is tágabb társaiénál, lehet pél-
dául érettségi elnök.

— A pályázat sokunk számára adott lendü-
letet, hogy most végre olyasmivel is foglalkoz-
hassunk, amivel régóta szeretnénk — mond-
ja Réª Csaba magyartanár. — Félállásban, de
teljes ªzetés mellett tanítani nagyon kedve-
zô, hiszen sokkal több energiánk és idônk
marad. Mûelemzéssel eddig is foglalkoztam
óráimon, most médiaismereteket és ªlmesz-
tétikát tanulok.

A többiek helyeselnek, és elmesélik: az ed-
digi továbbképzések hatékonyságát jelentô-
sen csökkentette, hogy fáradtan, munka
után, szabad idejük terhére tudtak csak részt
venni azokon. Annak is egybehangzóan örül-
nek, hogy tanulmányaikat teljes egészében
pályázati pénzbôl ªnanszírozzák — még egy-
egy laptopot is kapnak használatra erre az
idôszakra, sôt, a megnyert összegbôl ªzetik
az ôket helyettesítô kollégákat is.

A Budenz József Általános Iskola és Gimná-
zium tanárai hasonló örömmel fogadták a
kedvezô továbbképzési lehetôséget. Az iskola
igazgatója, Székelyné Nagy Zsuzsanna elmond-
ta, hogy egyik kollégája mérési szakirányban
szeretne tovább tanulni, hiszen — ahogy fo-
galmazott — a mai oktatási rendszerünk, a ta-
nulók fejlôdésének mérése, az eredmények

analizálása, egy-egy mérési anyagnak az
összeállítása komoly felkészülést, szakmai tu-
dást feltételez. E mellett az iskola és az egyé-
ni karrier szempontjából egyaránt hasznos
informatika tanári szakot, népi gyermekjá-
ték- és néptánc-pedagógiát, valamint játék-
pedagógiát és szabadidô-szervezést választot-
tak továbbtanulási szakirányként a budenzes
pedagógusok.

Az Áldás Utcai Általános Iskolában szintén
négy pedagógus kapott lehetôséget a tovább-
tanulásra. Harsányi Zsoltné tanítónô nagy vá-
rakozással vesz részt a Nyugat-magyarországi
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán in-
duló „Gyermekintézmények szakmai fejlesz-
tése” elnevezésû két éves képzésen.

— Szeretnék minél jobban elmélyülni a
kompetencia alapú nevelés és oktatás terüle-
tén — ez a téma már évek óta foglalkoztat. Ro-
hanó életünkben tanítványainknak praktikus,
alkalmazásképes tudásra van szükségük.

Nemesné Szentpétery Melitta drámapedagógi-
ai képzésen vesz részt. Örül, hogy bekerült a
programba, mert — hite szerint — sok éves ta-
nítás után mindenkinek szüksége van meg-
újulásra, szakmai felfrissülésre. A drámape-
dagógián tanultak segítségével élménysze-
rûbben, hatékonyabban tud majd tanítani.
Dévényiné Hümpfner Mónika szerint kapóra
jött a pályázat és munkatársai bizalma, ami-
vel lehetôvé vált számára a továbblépés; ô
közoktatási vezetôképzésen vesz részt. A HE-
FOP munkaközösség-vezetôjeként nagyon
hasznos lesz az ott megszerezhetô új ismeret,
és ªzetésének emelkedése sem hátrány.

— Tizennégy év után nagy szükség van a
frissítésre, nyelvi kompetenciáim fejlesztésé-
re, a szakmai megújulásra. Nemzetközi pályá-
zatokon, szakmai rendezvényeken, tanári tré-
ningeket tartva igényes, színvonalas munkát
kell nyújtanom — teszi hozzá Kámánné Vajda
Ildikó. — Azért jelentkeztem a veszprémi Pan-
non Egyetem angoltanár mesterképzésére,
mert itt nagy hangsúlyt fektetnek a „tanárság-
ra” mint mesterségre. Meggyôzôdésem, hogy
ez az egy intenzív év lendületet fog adni a szá-
momra a következô évekre angoltanárként és
mentorként egyaránt. Fontos tényezô az is,
hogy példát mutassak a gyerekeimnek: a ta-
nulás nincs korhoz kötve. Péter Zsuzsa

Nyolcadikosoknak
A Budenz József Általános Iskola és Gimnázi-
um elôkészítô tanfolyamot indít magyar és mate-
matika tantárgyakból október 1-jétôl keddi és
pénteki napokon. A tájékoztató szülôi értekezletek
idôpontjai: október 18-án és november 15-én
17 órakor, amelyre szeretettel várják az érdeklôdô-
ket. (1021 Budenz út 20–22., tel.: 394-3177)

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnázium szeptember 27-én indított felvételi
elôkészítô tanfolyamot matematikából és magyar-
ból. Minden hétfôn 15–17 óra között matematika-
foglalkozást tartanak Gulyás János vezetésével,
minden szerdán 15–17 óra között magyart Tamás
Georgina vezetésével.

A Móricz Zsigmond Gimnáziumban októ-
ber 18-tól indulnak a tanfolyamok, hétfônként
magyarból, szerdánként matematikából tizen-
egy-tizenegy alkalommal. A kilencvenperces fog-
lalkozások 15 órakor kezdôdnek.

A Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Is-
kola és Gimnázium általános tájékoztatóra hív-
ja az érdeklôdôket október 5-én 14.30-kor. Az is-
kola tizennégy alkalmas tanfolyamot tervez mate-
matikából és magyarból. Az órák kilencvenperce-
sek lesznek.

A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Isko-
la és Gimnáziumban nyolcadikos diákoknak hir-
detnek elôkészítô foglalkozásokat matematiká-
ból és magyarból október 6-tól szerdánként
16–17.30-ig. A magyar foglalkozások idôpontjai:
október 13. és 27., november 17. és 31., de-
cember 15. és január 12. A matematika foglal-
kozások idôpontjai: október 6. és 20., novem-
ber 10. és 24., december 8., január 5. Az utol-
só foglalkozás 2011. január 19-én lesz. Elôzetes
jelentkezés nem szükséges, részt lehet venni csak
az egyik, illetve mindkét tárgy foglalkozásain. Ér-
deklôdni a 212-5680-as telefonszámon lehet 8–
16 óráig, valamint a kodaly@kodaly-bp.suli-
net.hu e-mail címen.

Az Orsolya Rendi Szent Angéla Általános
Iskola és Gimnázium a leendô középiskolások
számára október 5-tôl felvételi elôkészítôt indít
matematikából, valamint magyar nyelv és iroda-
lomból. A foglalkozások kedden és pénteken dél-
után, 15–16.30-ig tartanak. Bôvebb információ:
www.szentangela.hu.

A Baár—Madas Református Gimnázium egy-
séges felvételi elôkészítôt tart 8. osztályosoknak. Ma-
tematika hétfônként 15–16.30 óráig. Magyar nyelv
és irodalom szerdánként 15–16.30 óráig. Jelentkezni
a 212-1494/111-es számon és a www.bmrg.hu cím-
rôl letöltött jelentkezési lapon lehet.

Szépkiejtési verseny
A Bimbó Egyesület Móra Ferenc Szépkiejtési ver-
senyt hirdet középiskolásoknak. A megmérettetésen
Németh Lászlótól egy szabadon választott szöveget és
egy helyszínen kapott szöveget kell felolvasni a ma-
gyar nyelv kiejtési, hangsúlyozási, értelmezési szabá-
lyainak megfelelôen. A versenyt november 8. és de-
cember 10. között rendezik meg. A jelentkezési határ-
idô: október 15. Jelentkezni lehet levélben a 1026
Gárdonyi Géza út 49., valamint a bimboegyesulet@fre-
email.hu e-mail címen.
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Emlékezés a méltatlanul mellôzött jogtudósra
Nizsalovszky Endrére, a XX. század egyik
legnagyobb hatású jogászprofesszorára
emlékeztek tanítványai és tisztelôi.
Mádl Dalma asszony kezdeményezésére
szeptember 16-tól tábla ôrzi emlékét
egykori, Borbolya utcai lakóházának
falán. A magyar jogtudomány egyik
legnagyobb alakja volt Nizsalovszky
Endre professzor, akit megkerülhetetlen
tudományos tevékenysége ellenére
1956 után — a forradalomban vállalt
szerepe miatt — megfosztottak
akadémiai, majd egyetemi hivatalától is,
és aki fegyelmi elbocsátása után már
soha nem térhetett vissza a katedrára.

Nizsalovszky Endre emléktáblájának elhelye-
zését Mádl Dalma asszony kezdeményezte, és
a II. Kerületi Önkormányzat, az ELTE Állam-
és Jogtudományi Kara, valamint a lakóközös-
ség állíttatta fel.

Nizsalovszky professzor ismerôi, tisztelôi
és barátai közül sokan eljöttek a jogtudós em-
léktáblájának avatására. A szeptember 16-án
tartott ünnepségen jelen volt Láng Zsolt pol-
gármester, Király Miklós, az ELTE ÁJK dékán-
ja. Részt vett az eseményen Mádl Ferenc volt

köztársasági elnök is, aki elôbb tanítványa,
majd barátja lett a kiváló jogtudósnak. Nizsa-
lovszky Endre szomszédságában élt börtön-
be hurcolásáig Mansfeld Péter is. A ªatal
mártír bátyja, Mansfeld László is tiszteletét

tette a táblaavatón. Nizsalovszky Endre lá-
nya, Mária argentínai otthonából érkezett a
meghitt ünnepségre.

Láng Zsolt polgármester egyetemi évei so-
rán ismerte meg — sajnos, csak könyvek-

DR. NIZSALOVSZKY ENDRE (1894, Békéscsaba—1976, Budapest) tanulmánya-
it Nagyváradon és Debrecenben végezte, ahol 1929-ben magyar magánjogból magán-
tanári habilitációt is szerzett. A következô évben ugyanitt a kereskedelmi és váltójog ta-
nárává nevezték ki. 1934–1936-ig a budapesti Mûegyetem Közgazdasági Karán a ke-
reskedelmi és magánjog tanára volt. 1938-tól a Pázmány Péter Tudományegyetem pol-
gári törvénykezési tanszékét vezette, 1943-tól a magyar magánjogi tanszéket is.

1945-tôl részt vett az újjáépítés kodifikációs, egyetemi és tudományos munkáiban.
Törvény- és rendeletterveket készített, könyvet írt. 1946-ban és 1948-ban Svájcban tu-

dományos kutatást folytatott. 1949-tôl szakmainak álcázott politikai támadások érték. Nem tudták háttér-
be szorítani, 1956-ban az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága elnökévé választották, amelynek októ-
beri ülésén reformbeszédet tartott. Új tudománypolitikai programot vázolt fel és kiállt a korábban bebör-
tönzött vagy elhallgattatott professzorok rehabilitációjáért. 1956. november 21-én a Magyar Értelmiség
Forradalmi Tanácsa elnökségi tagjának választják, ugyanebben az idôszakban lesz az MTA fôtitkára.
1957. szeptember 23-án egyetemi tanári tisztébôl azonnali hatállyal elbocsátották, akadémiai tisztségei-
tôl megfosztották.

Az 1950-es évek végén részt vett a Polgári Törvénykönyv kodifikációjában, a következô évtizedben csa-
ládi joggal és jogtörténettel, majd orvos-egészségügyi joggal foglalkozott. Monográfiái angolul, franciául
és németül is megjelentek, eredményeire pedig a nemzetközi szakmai közvélemény is felfigyelt.

1984-ben egykori tanítványai, tisztelôi posztumusz kötettel tisztelegtek az emléke elôtt. Számos írása ek-
kor kerülhetett elôször az olvasók elé. Az ELTE és a Magyar Tudományos Akadémia 1994-ben rehabilitálta.

Mádl Ferenc volt köztársasági elnök: Bandi bácsi tanítványa voltam,
nagyon kedveltük egymást. Nekem nem volt lakásom, vidékre jártam ha-
za, és amikor megürült egy lakrész az elsô szinten, Bandi bácsi felaján-
lotta, hogy feleségemmel, Dalmával költözzünk ebbe a házba. Így kerül-
tünk ide, a Borbolya utcába, és itt laktunk húsz éven át. Nagyon sok
szép estét töltöttünk el közösen politikai, emberi és családi beszélgeté-
sekkel. Ôt kizárták a tudományos életbôl, az egyetemrôl, a jogi és az ál-
talános közéletbôl, így gyakorlatilag én voltam az összekötô kapocs a jo-

gi világ, a tudományos mûhelyek és az ô élete között, mivel én ott maradtam az ô régi
tanszékén. Az emléktábla felállításával az ô szellemisége, emléke, emberi és tudományos
értékei tovább élhetnek, és a szép számban megjelent kollégák láttán azt gondolom, er-
re minden reményünk meglehet.

Németh János, az Al-
kotmánybíróság volt
elnöke: A professzor
úr azon utolsó tanítvá-
nyainak egyik voltam,
akik demonstrátorok
lehettek az általa veze-
tett Polgári Jogi Tan-

széken. 1957 szeptemberében, amikor
megérkezett a minisztériumból, ahol
tudatták vele, hogy a továbbiakban
nem taníthat az egyetemen, engem
kért meg arra, hogy vegyem le a szobá-
ja ajtajáról névtábláját. „Professzor úr
— mondtam neki —, életem egyetlen
olyan dolga, amelyet nem fogok telje-
síteni.” A tábla kint is maradt még
vagy nyolc hónapig, végül munkások-
kal vetették le. De, ahogy tudom, a
táblát utólag megkapta a család, és itt-
hon ôrzik.

Weiss Emília, Nizsa-
lovszky professzor
munkatársa: Miután
már nem dolgozhatott
a tanszéken, feljártam
még évekig a család-
hoz ebbe a házba, ba-
rátként is tartottuk a

kapcsolatot. Emberileg és szakmailag is
kiváló ember volt, végtelen türelemmel
bánt hallgatóival és munkatársaival.
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Felsôoktatási ösztöndíjpályázat
A II. Kerületi Önkormányzat a Nemzeti Erôforrás Minisztériummal együttmûködve októ-
ber 1-jei hatállyal kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsôoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév második és a 2011/
2012. tanév elsô félévére. Az „A”, illetve „B” típusú pályázati ûrlapokat a Polgármesteri
Hivatal Mûvelôdési Irodáján (1027 Bem tér 1., telefon: 346-5780, 346-5781), az Ügyfél-
szolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.), illetve annak pesthidegkúti kirendeltsé-
gén (1028 Máriaremetei út 37.) lehet átvenni, illetve letölthetô az önkormányzat honlap-
járól (www.masodikkerulet.hu/palyazatok).

Egyenlô eséllyel
(Folytatás az elsô oldalról)

Az ép és egészséges emberek nem is tudják,
hogy egy mozgásában akadályozott, gyengén
látó vagy siketnéma társuknak mennyi nehéz-
séget okoz a közlekedés, a munkahelyre való
eljutás vagy gyerekként az iskolába járás. A
II. kerületben mostantól mûködik egy olyan
iskola, ahol a sérült gyerekek hasonló feltéte-
lekkel közlekedhetnek, mint egészséges paj-
tásaik. A Klebelsberg iskola tantermei, torna-
csarnoka és egyéb helyiségei a most elkészült
átalakítással a fogyatékkal élôk számára is
használhatóvá váltak. Az iskolában egy liftet,
valamint egy korlátliftet is építettek, átalakí-
tották a két épületrészt összekötô folyosót, ez-
zel mozgássérültek számára is járhatóvá vált
az egész szint. Új burkolatot kaptak a Gyerme-
kek Házának helyet adó régi épületszárnyban
a zsibongók, a falburkolatokat is kicserélték,
valamint teljesen felújították és mozgáskorlá-
tozottak számára is használhatóvá tették há-
rom szinten a vizesblokkokat.

A szeptember 24-i átadóünnepségen Láng
Zsolt arról is szólt, hogy az önkormányzat kie-
melten fontosnak tartja oktatási intézmény-
hálózatának fejlesztését. A Hûvösvölgyi úti
Budagyöngye Bölcsôde kialakítása, a Virág
Árok Óvoda teljes rekonstrukciója és bôvíté-
se, valamint a Fillér utcai iskola felújítása és
energetikai korszerûsítése is ebbe a folyamat-
ba illeszkedik. Mindez hitelfelvétel és köt-
vénykibocsátás nélkül valósulhatott meg. Az
önkormányzat arra törekedett ugyanis, hogy
jó gazdálkodással és a pályázati lehetôségek
felkutatásával fejlessze kerületünket.

Az iskolának jelenleg is vannak sérült vagy
sajátos nevelési igényû tanulói, akiket integ-
ráltan oktatnak ép társaikkal együtt a Gyer-
mekek Házában. Még az 1980-as évek elején
épült fel az iskolától nem messze, a Len utcá-
ban egy mini lakótelep mozgáskorlátozottak
számára, az itt élôk gyermekei többségükben
a Klebelsberg iskolába járnak, így ezentúl a
szülôk számára is biztosítva lesz az iskolában
az akadálymentes közlekedés.

A polgármester elmondta: az épület komp-
lex akadálymentesítése a Gyermekek Háza fo-
gyatékkal élô tanulóinak is egyszerûbbé teszi
a hétköznapjait.

— Büszkék vagyunk arra, hogy kerületünk-
ben mûködik a nemzetközileg is elismert
Gyermekek Háza, és látjuk azt a kiemelkedô
emberi teljesítményt is, amit itt az iskolában

nap mint nap megtesznek azért, hogy ép és
sérült gyerekek megtanulják elfogadni, sze-
retni és tisztelni egymást.

A polgármester megköszönte Rósa Viktor
igazgatónak, az intézmény tanárainak, a diá-
koknak és a szülôknek azt a türelmet, amivel
hozzájárultak az akadálymentesítés és a fel-
újítás sikeréhez.

A szülôk nevében Oberrecht Kálmán mon-
dott köszönetet a szépen elkészült beruházá-
sért. – Gyermekem kerekesszékkel használja
az iskolát, az idei tanévtôl felsôsként pedig az
emeleti szintet, ami eddig nem volt akadály-
mentesítve és számára a vizesblokk is elérhe-
tetlen volt. A felújítás idôben jött, ami na-
gyon nagy könnyebbség és segítség számunk-
ra. Oberrecht Soma Láng Zsolt polgármester-
rel együtt próbálta ki a vadonatúj felvonót.

Ha adatokkal szeretnénk érzékeltetni, mi
változott az iskolában a felújítás során, akkor
elmondhatjuk, hogy több mint 400 méter
hosszan vezetôsávot alakítottak ki látássérül-
tek számára, a tájékozódás megkönnyítésére
120 információs táblát helyeztek ki, emellett
350 m² falburkolat, 345 m² padlóburkolat,
300 m² csempe és 228 m² álmennyezet szépí-
ti az iskolát mostantól. Hat tanteremben, a
tornateremben, a portán és a büfénél pedig
indukciós hurok segíti a hallássérülteket.

szeg

A KMOP-2009-4.5.3-09 kódszámú, az „Egyenlô esé-
lyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címû pályá-
zaton a II. Kerületi Önkormányzat a Klebelsberg Ku-
no Általános Iskola és Gimnázium (II., Szabadság ut-
ca 35–37.) komplex akadálymentesítésének megva-
lósítására bruttó 30 millió forintot nyert.

bôl — Nizsalovszky professzor magánjogról
alkotott alapvetô mûveit. A XX. század egyik
legkiválóbb magyar magánjogászának kö-
szönhetjük többek között a jelenleg még hatá-
lyos polgári törvénykönyvünk eredeti szöve-
gét is.
— Büszkék lehetünk elôdeinkre, meg kell
ôriznünk és tovább kell adnunk nagyjaink
szellemiségét — mondta Láng Zsolt. — Élet-
mûve mellett a professzor úr kiemelkedô em-
beri és erkölcsi nagysága, egész életpályáját
jellemzô szerénysége tovább fogja éltetni Ni-
zsalovszky Endre emlékét — tette hozzá a pol-
gármester.

Király Miklós, az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karának dékánja Nizsalovszky pro-
fesszor munkásságára emlékezett, és kiemel-
te, hogy kezdetektôl támogatták az emléktáb-
la felállítását. Nizsalovszky Endre rendkívül
gazdag és kiemelkedô jogtudósi életpályáját
egy hamarosan megjelenô kiadványból meg-
ismerheti a szélesebb szakmai közönség is.

A II. kerületi önkormányzat kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy emléket állítson a városré-
szünkben egykor élô és alkotó tudósoknak,
mûvészeknek. Az elmúlt néhány évben állí-
tottak emléktáblát Bánki Donátnak, Illyés
Gyulának, Weöres Sándornak, Szabó Magdá-
nak és Kodály Zoltánnak, aki 1956-ban Nizsa-
lovszky Endrével — mint elnök és elnökségi
tag — közösen irányította a Magyar Értelmi-
ség Forradalmi Tanácsát. Ld

Mádl Dalma: Amikor
megismertem Nizsa-
lovszky professzor
urat, fiatalok voltunk,
akkor kezdtük az éle-
tet a férjemmel, ôk pe-
dig úgy bántak velünk,
mint családtaggal. Es-

ténként hosszú beszélgetéseket folytat-
tunk. Úgy gondoltam, ô egy olyan nagy
tudós, olyan egyéniség volt, hogy feltét-
lenül megérdemli az emlékezést, és ez-
zel még nem is tudjuk meghálálni, amit
ô tett a sok egyetemi hallgatóért, a ma-
gyar tudományért.

Móricz Istvánné Nizsa-
lovszky Mária: Nagy
öröm számomra, hogy
emléktáblát állított az
önkormányzat és az
egyetem édesapám-
nak. Mindazok közül,
akik most eljöttek, én

költöztem ide a legrégebben, hiszen
1937-tôl laktunk itt. ’42-ben egyetemi
ösztöndíjjal Svájcba kerültem, és amikor
’44-ben vissza akartam jönni, ostrom
volt, ezért férjemmel Dél-Amerikába
mentünk. Azóta mint vendég jövök, de
mindig figyelemmel kísérem a Rózsa-
domb sorsát, és kívánom, hogy tovább-
ra is ilyen szépen fejlôdjön ez a terület.
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Több mint statisztika: új olvasóteremmel
A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
új olvasóteremmel és kibôvült
szolgáltatásokkal várja a kerületi
olvasókat. Nemes Erzsébet, a könyvtár
fôigazgatója fontosnak tartja, hogy a
könyveket októbertôl nemcsak olvasni,
hanem kölcsönözni is lehet a modern
helyiségben.

Talán kevesen gondolnák, hogy a hosszas uta-
zás helyett akár a II. kerület szívében fekvô
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtá-
rat lehet választani, ha ritkán beszerezhetô
vagy speciális szakkönyvre van szükség. Pe-
dig október 1-jétôl nemcsak olvasni, hanem
kölcsönözni is lehet a kiegyezés évében alapí-
tott könyvtár állományából, amelyben min-
den olyan kiadvány megtalálható, amit olvas-
ni érdemes.

— A szépirodalmi mûvektôl az egyetemi ta-
nulmányokhoz szükséges szakanyagokig bármi-
lyen kötetet vagy folyóiratot elô tudnak keresni
a könyvtár munkatársai, az Országos Dokumen-
tumellátó Rendszer tagjaként pedig gyakorlati-
lag bármilyen kiadványt beszerzünk, és a kül-
földi könyvtárakkal is jó a munkakapcsolat —

A bel-budai városrészközpont funkcióbôvítô rehabilitációjának részeként megújult olvasóterem avatását
szeptember 27-én tartották. Az eseményen részt vett Láng Zsolt polgármester, valamint ifjabb Bibó István,
Vukovich Gabriella, a KSH elnöke, Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár fôigazgatója és Bakos Klára, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének elnöke. Az ünnepi mûsorban közremûködtek a Kodály Zoltán ének-zenei
iskola diákjai.

Nyolc év a könyvtárban
Bibó István jogászt és politikust az 1956-os forradalomban betöltött szerepéért
— a harmadik Nagy Imre-kormány államminisztere volt — életfogytiglanra ítél-
ték, majd 1963-ban az amnesztiával szabadult. Ezt követôen volt munka-
társától, Dányi Dezsôtôl a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár akkori igazgató-
jától értesült a könyvtári munkalehetôségrôl, majd Erdei Ferenc és Ortutay Gyu-
la közbenjárására és Kállai Gyula egyetértésével tudományos munkatársként a
könyvbeszerzési osztályon helyezkedhetett el a könyvtárban, ami akkor nagy
szó volt, hiszen büntetett elôélete és politikai megbélyegzése miatt ennél többre
nem számíthatott ekkor Bibó István.

— Számos szállal kötôdünk a II. kerülethez, családunk lakott a Retek, a Berke-
nye és az Orsó utcában, magam pedig az alap- és középfokú tanulmányaimat az
Áldás utcai iskolában és a Rákóczi gimnáziumban végeztem — hangsúlyozta a je-
lenleg a Margit körúton élô ifjabb Bibó István mûvészettörténész, aki a rendszer-
váltást követôen újraindítója volt a kerületi Baár–Madas református gimnázium-
nak, ma pedig a Sylvester János Protestáns Gimnázium nyugdíjas igazgatója.

— Emlékszem arra is, hogy édesapám örült, hogy a közelben sikerült állást
kapnia, mégpedig a Statisztikai Hivatal könyvtárában. Mivel akkor egyetemre jár-
tam, gyakran ugrottam be hozzá, és még a mai napig is ellátogatok a KSH Könyv-
tárba, ha szakkönyvekre van szükségem. Hozzáfûzte: a könyvtárban töltött évek-
rôl édesapja mindig jó érzéssel emlékezett, kollégáival is jó viszonyt ápolt.

Bibó István visszaemlékezéseiben például így írt: „A könyvbeszerzési részleg
dolgait intéztem, amit a könyvtárakban csúnya magyar szóval szerzeményezési
munkának neveznek: egy munkatárssal dolgoztam vezetôi cím nélkül, és bár
nem voltam szakmabeli statisztikus, azt hiszem, egészen jól belejöttem.”

Munkaköréhez ugyan nem tartozott közvetlenül, de elvállalta például egy pin-
ceraktár több ezer kötetes nemzetközi statisztikai és közigazgatási gyûjteményé-
nek rendezését is, amelyet szoros határidôre kellett elvégezni. „Volt úgy, hogy
késô délutánig folytatott túlmunka után, még sötét este újból visszamentem a
bezárt pincébe, az ablakon át bemásztam, valami rendeznivalót sorba raktam,
valamit a holnapi munkához megnéztem, elôkészítettem” — emlékezik Bibó a
könyvtári évekre.

Gyakran annyi könyvet nézett át és szortírozott egymaga, hogy még öt-hat if-
jú kolléga is nehezen tudott vele lépést tartani. Fizetése 2500 forintról indult,
majd a francia és német felsôfokú nyelvvizsgával emelkedett 3000 forint körüli-

re. Ifjabb Bibó István ugyanakkor elmondta, hogy a könyvtári munka lehetôsé-
get adott édesapjának arra, hogy a napi kötelezô elfoglaltság mellett saját, poli-
tikatudományi kutatómunkájával is foglalkozhasson. A könyvtári beszerzések-
nél olyan kiadványokra is szert tudott tenni az intézmény, amelyhez más úton
nem tudott volna hozzájutni. Ifjabb Bibó István elmondta azt is, hogy több jelbôl
is érzékelték, szabadulását követôen a hatalom szeme sokáig édesapjára szege-
zôdött, sôt, még a hentesüzletbe is érdeklôdô tekintetek kísérték, de több mun-
kája még így is eljutott a vasfüggönyön túlra.

A feszített munkatempó és a börtönben töltött évek egyaránt hozzájárultak
Bibó István 1967-ben bekövetkezett szívrohamához, amelyet követôen még
visszatért a Statisztikai Hivatal könyvtárába, ahonnan 1971-ben, 60 évesen vo-
nult nyugdíjba.

Bibó István a magyar jog- és politikaelmélet egyik legnagyobb hatású tudósa
volt. Különösen a jog kényszerrel és hatalommal való összefüggése, a nemzetkö-
zi szankciók, a nemzetközi jogerô és a nemzetközi bíráskodás problémája, a ha-
talmi ágak elválasztásának elmélete, a közép- és kelet-európai politikai fejlôdés
torzulásai foglalkoztatták. Munkái, többek között A magyar demokrácia válsága
(1945), A kelet-európai kisállamok nyomorúsága (1946), Az államhatalmak elvá-
lasztása egykor és most (1947), A magyar társadalomfejlôdés és az 1945. évi
változás értelme (1947), Zsidókérdés Magyarországon 1944 után (1948), Az eu-
rópai társadalomfejlôdés értelme (1970–71) — fontos részévé váltak a magyar
eszmetörténetnek.

Bibó István 1979 májusában bekövetkezett haláláig a fennálló hatalommal
szemben csöndes és határozott távolságot tartott, feddhetetlen erkölcsössége
és tudományos teljesítménye által az ellenzéki értelmiség példaképévé vált.
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és szolgáltatásokkal bôvült a KSH Könyvtár
mondta el Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár fô-
igazgatója. — Európában a legrégebbi és legna-
gyobb állományú statisztikai gyûjteménnyel
rendelkezik szakkönyvtárunk, és 1897-tôl már
minden, Magyarországon megjelenô kiadvány-
ból köteles példányt kapunk, ugyanúgy, mint az
Országos Széchényi Könyvtár. Jelenleg a doku-
mentumok rekatalogizálásán dolgozunk, már
ma is félmillió dokumentumot tartalmaz az
adatbázis, amely bekerül a Magyar Országos Kö-
zös Katalógusba.

A nemzetközi elismerést kivívott KSH
Könyvtár ma több mint 850 ezer dokumentu-
mot ôriz. Nem is csoda tehát, hogy a helyhi-
ány alapos okot adott a könyvtár vezetésének
arra, hogy csatlakozzon a II. kerületi önkor-
mányzat bel-budai városrészközpontot átala-
kító programjához, amelynek keretében dísz-
burkolatot kapott a könyvtár elôtti járda,
megújult az épület elôtti tér és a szomszédos
Mechwart liget parkja.

— Könyvtárunk számára a legfontosabb
fejlesztés az új olvasóterem kialakítása volt,
mert kinôttük a teret, és az olvasókat is a
XXI. század elvárásainak megfelelô körülmé-
nyek között szerettük volna fogadni — emelte
ki Nemes Erzsébet. — A beruházásért köszö-

net illet mindenkit, aki részese volt a munká-
nak, mert egy régi raktárból modern, színvo-
nalas olvasótermet építettek. A légkondicio-
nált helyiség mintegy tizenkétezer kötetnek
és számtalan folyóiratnak ad helyet, és a köl-
csönzés is itt zajlik.

A könyvtár vezetôje szerint nagyon fontos
elôrelépés, hogy az átépítéssel nemcsak több
helyet nyertek a könyveknek, hanem valódi
közösségi tér alakult ki. Ez kényelmesebbé
és kellemesebbé teszi a könyvtárban töltött
idôt. — Amennyiben másik, jelenleg is folya-
matban lévô pályázatunk sikeres lesz, egy
gyermeksarkot alakítunk ki a különbözô ren-
dezvényekre is alkalmas teremben.

Az önkormányzattal közösen elnyert pályá-
zati forrásból kialakított terem Bibó István
nevét viseli. A nagy formátumú jog- és politi-
kaelméleti tudós az 1956-os forradalomban
betöltött szerepe miatt kapott börtönbünteté-
sét követôen nyolc éven át, egészen nyugdíja-
zásáig a könyvtárban dolgozott.

A fôigazgató emlékeztetett arra, hogy az in-
tézmény a belsô emigráció egyik menedéke-
ként is szolgált. Bibó István mellett többek
között olyan nagy formátumú személyeknek
adott munkalehetôséget és egyben menedé-

ket az államhatalom fürkészô tekintete elôl,
mint Andorka Rudolf szociológus, aki ké-
sôbb haláláig a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem rektora volt, vagy a Széche-
nyi-díjas szociológus Szelényi Iván, a Yale
Egyetem tanszékvezetôje.

— Aki a beiratkozás mellett dönt, ingyene-
sen igénybe veheti a KSH Könyvtár szolgálta-
tásait, hazaviheti a kölcsönözhetô könyveket,
használhatja az olvasótermet és az internetet
— hívta fel a ªgyelmet Nemes Erzsébet. — A
színes és hagyományos fénymásolási lehetô-
séget kedvezô áron biztosítják. Egy évre
2500 forint az egyszeri beiratkozási díj, diá-
koknak és nyugdíjasoknak 1200 forint, 70 év
felett ingyenes. A napijegy 600 forint.

Más könyvtárakhoz képest elsô alkalom-
mal talán szokatlan, hogy biztonsági szolgá-
lat lépteti be a látogatókat, de a statisztikai hi-
vatal elôírásai miatt a személyi okmányokat
is mindig vigyünk magunkkal. Szabó G.

KSH KÖNYVTÁR: 1024 Keleti Károly ut-
ca 5., telefon: 345-6036, 345-6390,
http://konyvtar.ksh.hu

„A tudomány izgalmas kaland”
Az Európai Bizottság támogatásával rendez-
ték meg immár ötödik alkalommal a Kutatók
Éjszakáját, a kontinensszerte népszerû tudo-
mányos fesztivált. Nem unalmas, álomba rin-
gató elôadásokra várták az érdeklôdôket.
Ezen az estén és éjszakán kutatók a tudomá-
nyos elôképzettséggel nem rendelkezôk szá-
mára is érthetô és élvezhetô formában, inter-
aktív módon mutatták be területük eredmé-
nyeit vagy éppen megválaszolatlan kérdéseit.

Az eseménysorozat mind a programszerve-
zôk, mind pedig a látogatók körében egyre
népszerûbb: 2006-ban négy, 2007-ben már
11, 2008-ban pedig 14 együttmûködô part-
nerintézmény várta programjaival a látogató-
kat. 2009-ben 19 kutatóhely 18 városban ren-
dezett közel hatszáz izgalmas, interaktív prog-
ramot.

Idén szeptember 24-én délutántól késô éj-
szakába nyúlóan pedig már 26 településen
43 intézményben több tízezer látogatót fogad-
tak. Idén kerületünkben két helyszínen is
várták a tudósok az érdeklôdôket, hogy nép-
szerûsítsék az elmélyült gondolkodást, és
hogy elénk tárják a legkülönfélébb kutatási
módszereket.

Szeptember 24-én délután a Millenárison
vette kezdetét a Kutatók éjszakájának magyar-
országi programsorozata, amelyhez a Klebels-
berg Kultúrkúria is csatlakozott. Az izgalmas
kísérletekkel és elôadásokkal teli rendez-
vény elején Láng Zsolt polgármester köszön-
tötte a résztvevôket. Mint megtudtuk, a pol-
gármestert iskolásként inkább a humán tár-

gyak vonzották, de a technikai fejlôdés cso-
dái és a kísérletek mindig lenyûgözték:

— Az ember egyik legalapvetôbb tulajdon-
sága a kíváncsiság, hogy utánajár a dolgok-
nak, hogy meg akarja ismerni a világ mûködé-
sét. „A tudomány izgalmas kaland. Ajtókat
nyitogatunk, keressük az igazságot, s egyszer-
re ott van elôttünk, mint mesebeli kincs, a
maga kézzelfogható, tündöklô valóságában”
— idézte Kosztolányi szavait a polgármester,
aki az Európai Bizottság kezdeményezését el-
sôsorban a kutatók és tudományos területük
népszerûsítése miatt tartja fontosnak.

A Kultúrkúriában az érdeklôdôk az egyre
népszerûbb Szertár-blog szerzôjének, Zsíros

László Róbertnek (képünkön) otthon is elvé-
gezhetô kísérleteit izgulhatták végig. Az ese-
ményen ezen kívül ªatal tudósok rövid elô-
adását is meghallgatták az arra kíváncsiak.
Megtapasztalhattuk ezen az estén azt is, hogy
kerületünk posztumusz díszpolgárának, Öve-
ges professzornak a kísérletei még évtizedek
múltán is lenyûgözik a kicsiket és a nagyokat
egyaránt.

Szintén a második kerület kitüntetettje, a
Kaláka együttes is hozzájárult — a hangszerké-
szítés és megszólaltatás tudományának is-
mertetésével színesített koncertjével — ah-
hoz, hogy a legifjabb nemzedékek se hidegül-
jenek el a tudománytól és mûvészettôl. ti
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Neki köszönhetjük Buda elsô kórházát is
Fürdô, kórház, templomok, létesítmények fû-
zôdnek az önzetlen adakozó nevéhez. Kétszáz
esztendeje, ötvennyolc évesen hunyt el Mar-
czibányi István, aki végrendeletében a ma ró-
la elnevezett tér és környékének tulajdonjo-
gát azzal a kikötéssel ruházta a fôvárosra,
hogy az ottani létesítmények a gyermekeket
kell szolgálják.

Szeptember 24-én Láng Zsolt polgármester
leplezte le az adományait örökül hagyó Mar-
czibányi István emléktábláját a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központ falán. Ezen kívül
pedig támogatja a róla megjelenô monog-
ráªa megjelenését.

A nagylelkû mecénás életének fejezeteit a
mûvelôdési központban mûködô Kaktusz
színjátszócsoport tagjai elevenítették fel. Öt-
vös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetôje idézte
fel az egykori mágnás alakját. Megtudhattuk,

hogy Marczibányi gróf életének utolsó évtize-
dét töltötte Budán. Saját gyermeke nem szüle-
tett, felesége révén azonban Madách Imre
nagybátyja volt. A nagylelkû mecénás egész
nemzetének biztosított nem csekély anyagi
forrást a legkülönbözôbb nemes célok megva-
lósítására.

— Nem szabad megfeledkeznünk mind-
azokról — fogalmazott a táblaavatót követôen
Láng Zsolt —, akik valaha jót cselekedtek,
azon fáradoztak, hogy elviselhetôbbé tegyék
rászoruló embertársaik életét. Az emlékeket
megôrizni, átadni az utókornak szép és ne-
mes feladat még akkor is, ha a világ megválto-
zott, s vele együtt az emberi értékrend is. A
hála mindig ugyanaz és örökérvényû — tette
hozzá a polgármester, aki Németh Katalinnal,
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ igaz-
gatójával közösen avatta fel az emléktáblát.

„Mikor nemzetünk, történelmünk nagyjainak halálára emlékezünk,
nem a gyász, a fájdalom hangján szólunk, hiszen az elcsendesült az év-
századok során. Sokkal inkább a büszkeség, mely elénk idézi hajdan-
volt alakjuk, csatamezôn szerzett dicsôségük, tudományos felfedezésük
vagy éppen máig olvasott regényük szállóigévé vált néhány sorát.

Marczibányi István esetében azonban mégis a részvét és a keserûség
furakszik gondolataink közé, mert kénytelenek vagyunk úgy leróni tisz-
teletünk elôtte, hogy márvány szarkofágja összetörve és kifosztva áll an-
nak a budai kolostor-templomnak a kriptájában, amit nem is oly rég
szenespincének használtak.

Mert Marczibányi István — aki a Ludovika felállítására ötvenezer fo-
rintot adott, aki felépítette Buda elsô kórházát, akit szinte a magyaror-

szági Irgalmas Rend megalapítójaként tartanak számon, aki megvette,
és nekik ajándékozta a Császár fürdôt, aki a magyar nyelv ápolására
és kimûvelésére Fundátiót és díjat hozott létre, aki a Nemzeti Múzeum-
ra hagyta kincsestárának legszebb darabjait, aki elsôként adományo-
zott ötvenezer ezüst forintot a majdani Akadémia felállítására, kinek
nevét gróf Széchényi Ferenc és a legnagyobb mecénások között kellene
emlegetnünk —, szomorú tény, de a XXI. század embere elôtt szinte is-
meretlen.”

Verrasztó Gábor
(Verrasztó Gábor a közeljövôben monográªát jelentet meg Marczibá-
nyi Istvánról, ami a Budai Polgár Nonproªt Kft. kiadásában novem-
berben jelenik meg.)
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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. Vas- és acélöntészetünk története. A múzeum elôtti
parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból ki-
alakított panteon látható. Formázási és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes beje-
lentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (1027 Budapest,
Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
� VÍZIVÁROSI GALÉRIA: OKTÓBER 7–26.: Húsz éves a Budapest Art Expo Alapítvány. Mûvek, dokumentu-
mok. Megnyitó: OKTÓBER 7., 18.00. Megnyitja: Beke László mûvészettörténész.
� M GALÉRIA: OKTÓBER 7–20.: Az Orczy Kastély és kertjének revitalizációja. Megnyitó: OKTÓBER 7.,
17.30. Építésztervezôk: Grafit 37 Építész Iroda Kft, MKFT Építésziroda. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
színházi elôtere)

ZENE BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 3., 18.00: A Bartók Vonósnégyes fiatal szólistákkal.
Közremûködik: Szakács Domonkos (klarinét). Beethoven: F-dúr vonósnégyes, Mozart: A-dúr klarinétötös. OK-
TÓBER 7., 18.00: Különleges kamaraestek. Prunyi Ilona zongorázik. Hegedûn közremûködik Banda Ádám.
Dohnányi-mûvek. OKTÓBER 16., 11.00: Átváltozások. Beszélgetôs hangverseny autentikus népzenei dalla-
mokból és azok mûzenei változataiból. Mûsorvezetô: Eckhardt Gábor. OKTÓBER 17., 11.00: Legyen a zongo-
rázás öröme mindenkié. Michel Sogny tanítási módszere. Bemutató és hangverseny. Vezetô tanár: Szentpé-
teri Gabriella. OKTÓBER 17., 18.00: A Bartók Vonósnégyes fiatal szólistákkal. Közremûködik: Fülei Balázs
(zongora). Bartók: I. Vonósnégyes. Schumann: Esz-dúr zongoraötös.

GYEREKEKNEK Német nyelv kicsiknek. Játékos, mondókás, zenés német nyelvû foglalkozás az
aprónép számára minden kedden 9.30–10.15-ig egy éves kortól; 16.30–17.15-ig óvodásoknak.
� PIKLER MÛHELY SZÜLÔKNEK: OKTÓBER 13., 17.00: A szobatisztaságról — a gyerek szemszögébôl. Ho-
gyan támogathatja a szülô gyermekét ebben a fontos önállósodási folyamatban? Bevezetôt tart: Dr. Majoros
Mária gyerekorvos. Belépô: 2 500 Ft. Érdeklôdni és jelentkezni az info@pikler.hu címen, illetve a 06 20 474-
3317 vagy 326-5262 telefonszámokon lehet. (Pikler Intézet II. épülete, 1022 Budapest, Gábor Áron u. 39.)
� DIRIDONGÓ: Hétfôn 9.00, 9.40, 10.15, 10.50, 11.30, valamint kedden és csütörtökön 9.00, 9.40, 10.15,
10.50 órától zenés foglalkozás apróságoknak (6 hónapostól 2,5 évesig) és cseperedôknek (2,5 éves kortól) a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban. Gyermekdalok, rigmusok, mondókák, közös játék és muzsikálás Do-
náth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével. Jelentkezés: Donáth Zsuzsanna, 06 20 546-5757; dzsuzsi@chel-
lo.hu.
� GUBANC: Új színjátszócsoport 9–10 éveseknek minden szerdán 16–18-ig a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központban. Van hetente két órád az önfeledt játékra és egy jó társaságra? Van elég merszed játszani és lát-
szani? Itt megismerhetsz egy csomó jó játékot, és kitalálhatsz egy csomó izgalmas történetet. Néha megbo-
nyolítjuk, néha leegyszerûsítjük a dolgokat. Összegabalyodunk és kibogozódunk. Egy biztos: ha gubanc van,
a Gubancban mindent megoldunk! Jelentkezés: Sallai Ferenc, 06 70 977-5688; sallai.ferenc@marczi.hu
� ANGYALHANG: Zenés baba-mama-foglalkozás 0–4 éveseknek hegedûszóval, örömteli, családias hangulat-
ban, szerdán és csütörtökön 10.30-tól a Keleti Károly u. 8. III. emeletén. A foglalkozásokat Takács-Tóth Katalin
hegedûmûvész és tanár tartja. Elôzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 06 70 948-4595.
� ZENEDOBOZ: Zenei fejlesztés és játék a Mazsola Játszóházban szerdán 10.30–11.30-ig. Részvétel szülôvel
1–3 éves korig. Második Kerület Kártya elfogadóhely. Bôvebb információ és bejelentkezés: www.mazsolajat-
szohaz.eu. Tel.: 200-1907, 06 30 982-0386, info@mazsolajatszohaz.eu (1026 Krecsányi u. 1.)

NYUGDÍJASOKNAK A MARCZIBÁNYI
TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA:
OKTÓBER 1., 15–17-ig: Trükkös tolvajok és egyéb
veszélyek… Kármán Gábor, a II. kerületi Rendôrkapi-
tányság bûnmegelôzési referense tart elôadást a
bûnmegelôzésrôl. OKTÓBER 8.: A magyar televízió
új székházának megtekintése vezetôvel, találkozás
11.30-kor a Moszkva téren, az óra alatt. OKTÓBER
15., 15–17-ig: Pest-Budából Budapest — Szabó Ju-
dit építészeti elôadása. A Duna által kettéválasztott
tájon, a révátkelônél két város fejlôdött évszázado-

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

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

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

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

22 LÖVÉS. Az elôbb még azt láttuk, hogy az örmény Malakian klán irányítja Dél-Francia-
ország alvilágát, s a legfôbb Malakiant Jean Reno adja, na de mit látnak szemeink? Most
meg azt látjuk, hogy békés visszavonultságban éldegél a hírhedt marseille-i gengszter, bi-
zonyos Charly Mattei — ugyancsak Jean Reno. Úgy tûnik, a Jean Renók egymásnak adják
a kilincset a moziban, Reno az elôbb még A belsô kör címû maffiózósdiban gengszterke-
dett, s adta a családfôt, most meg a 22 lövés címû dörgedelemben teszi ugyanezt — biz-
tos valami államközi egyezmény alpontja, hogy minden hétre egy Renót a magyar mozik-
ba. Aminél persze egy sor rosszabb dolgot is el tudunk képzelni, például, hogy valakinek
eszébe jut Channing Tatummal újraforgatni A Keresztapát, de ez most mellékszál. A fô-
szálon viszont Renót láthatjuk, amint a 22 lövés elején boldogan furikázza mosolygós kis-
fiát és mosolygós kisfia mosolygós kiskutyáját a marseille-i hetivásárra, de jajj, gaz
bérgyilkosok törnek életére, és a címben szereplô 22 golyót mind egy szálig beléje
eresztik. De nem Reno lenne, ha hôsünk már a film elején el találna halálozni; nem,
az ilyesmi a statiszták dolga, hullanak is szépen a játékidô során, mert Reno feltá-
madt halottaiból, és kicsit szomorkásan (mert egyrészt nem élvezheti jól megérde-
melt nyugdíját, másrészt, mert ez már nem az erkölcsös gyilkosoknak való vidék),
szép sorban és egyáltalán nem szép eszközökkel tisztítja meg a várost az életére tö-
rô söpredékféléktôl. Szép, szép, de az egész akkor sem több egy indokolatlanul
hosszúra nyújtott, igyekvô gengsztergiccsnél; a kötelezô manírok elsajátításán túl,
de messze egy valamirevaló don-avatástól.

E. K.
Rendezte: Richard Berry, fôszereplôk: Jean Reno, Kad Merad.

ZENEI DESSZERT A MILLENÁRISON. Ok-
tóber 17-én 11 órától a Millenáris Fogadó-
ban komolyzenei koncertre hívják a gyereke-
ket. A Csoki koncertek programsorozat idén
Erkel Ferenc, Gustav Mahler és Frédéric Cho-
pin mûveivel és korával ismerkedteti meg a
kis közönséget.

A kifejezetten gyermekeknek szóló koncer-
tek során lehetôség nyílik arra, hogy a mûve-
ken keresztül megismerkedjünk a nemzeti ro-
mantika korával és a klasszikus zene csodála-
tos világával.

Ezen az októberi vasárnapon Seleljo Erzsé-
bet (szaxofon) New Orleans és a dzsessz hang-
szerén szólaltat meg klasszikus dallamokat
testvére, Seleljo Irén zongorakíséretével. A be-
lépés díjtalan. (www.klassz.org)
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Az idô fogságában
Benkô Sándor gyönyörû reklám- és divatfotóit bizonyára sokan látták már, hiszen többek
között az Elite, a Nôk Lapja Évszakok, a Hölgyvilág, az Esküvô Magazin oldalain is meg-
csodálhatjuk mûvészi kivitelezésû, technikailag tökéletes felvételeit.

— Az emberi sors érdekel, az egyén, a család életének fizikai nyoma, kommunikációké-
pessége, otthona, környezete. Az ember által alkotott épületek, tárgyak lakott és lakat-
lan élettere — vallja a képzô- és fotómûvész, akinek életmûvével most közelebbrôl is
megismerkedhetnek a fotográfia szerelmesei. Szeptemberben a Társalgó Galériában
nyílt kiállítás munkáiból Az idô fogságában címmel, és ugyanekkor, ugyanezen a címen
igényes kivitelezésû albumot is kiadtak.

Benkô Sándor gyermek- és fiatal éveit Németországban töltötte, ott végezte alap- és
középiskoláit, majd a mainzi Képzômûvészeti Akadémián folytatta tanulmányait. A né-
met és magyar kultúrában egyaránt otthon van, sokat tesz ezek megismertetéséért és a
két ország kulturális együttmûködéséért. Ezt hangsúlyozta a kiállítás megnyitóján kö-
szöntô beszédében a Német Nagykövetség munkatársa, Martina Litterst-Gabela is. Elis-
merô szavakkal méltatta a mûvészt, aki „szokatlan ötleteit különleges hatásokkal juttatja
érvényre alkotásaiban”.

A tárlatot, amelyen a fotográfiák mellett Benkô grafikái is láthatók, Nagy Gábor festô-
mûvész nyitotta meg.

— A hangsúlyos képzômûvészeti tanulmányok és ismeretek birtoklása munkásságá-
nak karakterét a fotográfia területén sajátos hangzással ruházta fel — mondta Benkô
egykori tanára. — A festôi érzékenység, az empatikus figyelem és a technikai korrektség
együttes jelenléte biztosítja a fotográfus sikerét. A régi mesterek megfontolt nyugalma
árad ezekbôl a munkákból, legyen az divat-, reklám- vagy portréfotó, illetve az idô fogsá-
gába rekedt, elhagyott, ipari környezet. Benkô fotográfusként magára vállalja a doku-
mentátor konzerváló, értékmentô szerepét, valamint az ismeretek átadásának, közvetíté-
sének, gondozásának magasztos feladatát — elemezte az életmûvet a Magyar Képzômû-
vészeti Egyetem docense.

A kiállítás képi anyagát is tartalmazó könyvet a tárlat rendezôje, egyben a kötet szer-
kesztôje, Borsos Mihály ajánlotta a nagy számban összegyûlt látogatók figyelmébe:

— Az idô filozófiai kérdésköre a mindennapunk része. Még ha nem is fogalmazzuk
meg: érint mindannyiunkat a múlandóság okán és a viszonyrendszere okán. A képek az

örök emberi alapkérdéseket boncolgat-
ják: honnan jöttünk és hová megyünk,
milyen nyomot hagyunk magunk után a
világban.

Az album megjelentetésével nem a
mûveket szándékoztak megmagyarázni
az alkotók, sokkal inkább találkozási le-
hetôséget igyekeznek biztosítani mû-
vész és közönsége között.
A kiállítás október 7-ig, hétköznap 10–16 órá-
ig látogatható (1024 Keleti Károly utca 22.).

kon át, hogy aztán a Lánchíd megépültével egy testté kovácsolódjon, és világvárossá fejlôdjön. Szeretettel
várjuk a közösségre, érdekes, értékes programokra, kirándulásra vágyó nyugdíjasokat. Klubvezetõ: Kilián Má-
ria, tel.: 212-2820.
� BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. OKTÓBER 5.: Autóbu-
szos kirándulás Ipolytarnócra és Szécsénybe. OKTÓBER 12.: Mindszentek hava, októberi jeles napok. OK-
TÓBER 19.: Beszélgetôs klubnap. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a ha-
gyományôrzô nyugdíjas klubba. (1026 Szilágyi Erzsébet fasor 73.)
� TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Infor-
máció: Küzdy Lászlóné, 376-8773.
� ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Szônyi István festômûvész halálának 50. évfordulója al-
kalmából kiállítás nyílt Szentendrén. A mûvész képei által a Dunakanyar és Zebegény csodálatos tájaiban gyö-
nyörködtünk. A vetített film során megismertük a festészet érdekes technikáit és Szônyi István munkásságát.
OKTÓBER 20-án a Kisfogháznál emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire.
(1024 Keleti Károly u. 13/b)
� BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 6–8.: Kirándulás Harkányba és környékére. OKTÓBER
13.: Látogatás a klosterneuburgi apátságba. OKTÓBER 21.: Pilisi túra. További felvilágosítás a keddi klub-
napokon vagy a 326-7830-as telefonszámon, ill. a tothbuda@chello. hu címen. (Keleti Károly u. 26.)
� DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Legközelebbi összejövetelünket OKTÓBER 13-án tartjuk. (1024 Kele-
ti Károly u. 13/b; tel.: 394-4424)

KIRÁNDULÁS BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: OKTÓBER 3.: Börzsöny, Ki-
rályrét. Találkozó: Nyugati pu., 6.45-kor. Túravezetô: Mészáros Lajos, tel.: 06 30 217-3416. OKTÓBER 10.: Pi-
lis, Tündér-szakadék. Találkozó: Batthyány tér, HÉV végállomás, 8.15. Túravezetô: Mészáros Lajos, tel.: 06 30

� SZÍNHÁZ: OKTÓBER 5., 19.00: Üdv, Széche-
nyi! Megemlékezés a 150 évvel ezelôtt elhunyt
Széchenyi István grófról. Rubold Ödön, Sudár
Annamária és Török Máté (Misztrál együttes)
mûsora. Jegyár: 1500 Ft. OKTÓBER 16., 19.00:
Müller Péter—Seress Rezsô: Szomorú vasár-
nap. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós társulatának vendégjátéka. OKTÓBER
28., 18.30: Bibliai rögtönzések, avagy a Biblia
szubjektív szemmel. A 10 éves jubileumát ün-
neplô Meglepetés Színház társulatának interak-
tív elôadása.
� ZENE: OKTÓBER 2., 19.30: Mesterkoncertek
— Érdi Tamás Chopin-koncertje. Jegyár: 2000
Ft. OKTÓBER 10., 15.00: Az operairodalom
gyöngyszemei — Csajkovszkij: A pikk dáma.
Operafilm. A Szentpétervári Operaház elôadása.
OKTÓBER 10., 19.00: Dalnokklub. Versek, dalla-
mok, gondolatok. Házigazda a Radványi—Ba-
log—Borzsák trió. Vendég: a Strófa együttes, va-
lamint Tóbisz Tamás, a Misztrál együttes tagja.
A Strófa trió 2006 áprilisában alakult, megzené-
sített verseket játszik. OKTÓBER 15., 19.00:
Orosz Zoltán Klub — „Ezerarcú harmonika…”
— Közismert dallamok harmonikán virtuóz elô-
adásban. Jegyár: 2500 Ft.
� KIÁLLÍTÁS: OKTÓBER 2–17-ig: Dió — Vido-
vics István fotómûvész kiállítása. OKTÓBER
17-ig: Páratlan páros — üvegmûvészeti kiállí-
tás. Borbás Dorka, Lukácsi László, Szôke Barba-
ra, Polyák János Ferenczy-díjas üvegmûvészek ki-
állítása. OKTÓBER 12-ig: A Duna aznap — fotó-
kiállítás. A Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesülete fotómûvészeti tagozatának kiállítása
a Duna egy napjáról Budapest partjainál.
� IRODALOM: OKTÓBER 19., 19.00: Borospin-
ce estek — Számûzött magyar irodalom. Taka-
ró Mihály elôadásában ezúttal Nyírô József
munkásságát és életét ismerjük meg közelebb-
rôl. A jegyhez egy pohár bor és egy szelet zsíros-
kenyér jár. Diákoknak dupla adag zsíroskenyér.
� FILM: OKTÓBER 7., 18.00: FilmMúzeum —
Fábri Zoltán-sorozat — Magyarok (1978).
1943. Dúl a II. világháború. Vendégmunkások
kis csoportja megy ki Németországba, hogy a ka-
tonáskodó német parasztok helyett dolgozzon.
A belépés díjtalan.
� GYEREKEKNEK: OKTÓBER 2., 15.00: Csiribiri
családi délután. Mese a két kicsi borzról — a
Mimikri Bábszínház elôadása. Madárijesztô —
a Gágogó zenekar mûsora. Kézmûves játszóház.
OKTÓBER 7., 18.00: Magyar táncház gyerekek-
nek. Táncház és népi játékok óvodáskorú és kis-
iskolás gyerekeknek és szüleiknek. Vezeti: Csatai
László — Csidu.
� TUDÁSTÁR: OKTÓBER 12., 18.30: Gauguin -
Ludmann Mihály mûvészettörténész sorozata.
Jegyár: 600 Ft. OKTÓBER 16., 15.00: Kincsestár
kézmûves mûhely. Újrahasznosítás kicsiknek és
nagyoknak. OKTÓBER 17., 17.00: Portré + —
Kondor Katalin beszélgetômûsora. Vendég a
Semmelweis vonósnégyes.
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� ELÔADÁS: OKTÓBER 7., 19.00: Róma vála-
sza a III. évezredre. Börcsök László építész zené-
vel kísért vetítettképes elôadása.
� SZÍNHÁZ ÉS IRODALOM: OKTÓBER 1.,
18.00: Diákszínházi estek. A mezôk fehér lo-
vagja — A Nemes Nagy Ágnes Humán Szakkö-
zépiskola színészképzôs növendékeinek elôadá-
sa. OKTÓBER 5., 18.30: Kex és Tea — (B)Est of
Momentán. Kortárs irodalmi est a Momentán
Társulattal. OKTÓBER 11., 18.00: Mindenki
színháza. Repülési lecke kezdôknek. Az ESZ-
ME produkció elôadása.
� ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Min-
den csütörtökön 20 órától gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fan-
fara Complexa zenekarokkal. A Calcutta Trió In-
diai Zeneklubja. Elôadások minden hónap elsô
hétfôjén 19 órai kezdettel.
� MATINÉ: Kôketánc. 1–7 éves gyerekeknek
szóló, élô moldvai és gyimesi muzsikával kísért
gyermektáncház, ahol a népi gyermekjátékok so-
kaságával is megismerkedhetünk. Minden vasár-
nap 10-tôl 12-ig. OKTÓBER 2., 16.00: :)Sziamar-
czi! Családi játszószombatok. A Makám együt-
tes Csillagváró címû új gyerekalbumának lemez-
bemutató koncertje. OKTÓBER 9., 10.30–12.00:
:)Sziamarczi! Motolla játszóház. Nyomdáz-
zunk — sokféle vidám nyomat készítése. Kézmû-
ves délelôttökre várjuk a kisgyerekes családokat.
OKTÓBER 11., 10.00 és 14.30: Repülési lecke
kezdôknek. Az ESZME produkció elôadása. OK-
TÓBER 16., 16.00: :)Sziamarczi! Családi játszó-
szombatok. Apró színház: Mostohák — mese
a képzelet és a hatalom harcáról.
� MÛHELYFOGLALKOZÁSOK 10–18 éveseknek:
OKTÓBER 2., 15.00–18.00: Titánok. Tábori talál-
kozó. OKTÓBER 9., 14.00–18.00: Denevér va-
rázslóiskola. Mozgóképszínház.
� TANFOLYAMOK: Radírpók. Játékos-kreatív al-
kotómûhely 5–10 éveseknek szerdán 16–17.30-
ig. Vezeti: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689. Gra-
fitmûhely. Kreatív alkotómûhely 10–14 évesek-
nek pénteken 16–18-ig. Információ, jelentkezés:
06 70 977-5689. Indigó. Rajz, grafika, kreatív
technikák 12–14 éveseknek kedden 16.30–18
óráig. Információ: Szûcs Kriszta, 06 70 930-
0943. Agyagosmûhely kisiskolásoknak hétfôn
15.30–17-ig. Agyagozás, korongozás, mintázás.
Felnôtteknek szerdán 16–19 óráig. Információ:
Urbán Krisztina, 06 70 317-5767. Kerámiamû-
hely pénteken 15–18 óráig 14 éves kortól. Infor-
máció: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689. Kosár-
fonómûhely kedden 18–20.30 óráig. Hagyomá-
nyos vesszôfonás fûzfavesszôbôl. Információ: Fa-
ragó Krisztina, 06 30 350-5588. Kézimunkamû-
hely 14 éves kortól. Információ: Stein Éva, 06
30 200-1290. Selyemfestômûhely kétheten-
ként csütörtökön 17–20 óráig. Információ: Vadá-
szy Eszter, 06 70 977-5689. Tûzzománckészítô
mûhely szombaton 10–13 óráig felnôtteknek
és gyerekeknek 8 éves kortól. Információ: Vadá-
szy Eszter, 06 70 977-5689.

PÁRATLAN PÁROS. Ezzel a címmel nyílt üvegmûvészeti kiállítás a Klebelsberg Kultúrkúria kü-
lönleges helyiségében, a Vinotékában. De nemcsak a helyszín páratlan, az ott bemutatott cso-
dálatos üvegtárgyak is azok, ahogy azt a tárlat címe is ígéri. S hogy mitôl páros? Két mûvészhá-
zaspár, Szôke Barbara és Polyák János, valamint Borbás Dorka és Lukácsi László, mindnyájan Fe-
renczy-díjas üvegmûvészek engednek bepillantást alkotómûhelyükbe. A négy alkotó az üveg-
mûvészet minden területérôl és technikájából ad ízelítôt, ahogy ezt D. Udvary Ildikó mûvészet-
történész megnyitójában megállapította. Borbás Dorka finomságát, könnyed játékosságát és
kísérletezô kedvét, Szôke Barbara egyéni, saját kidolgozású technikával létrehozott mandala-

szerû formáit dicsérte a mûvészettörténész.
Polyák János közel megy a természethez;
munkáiban a követ a maga organikus világá-
ban párosítja az üveggel, és ezzel szinte meg-
szelidíti a kemény, durva anyagot. Lukácsi
László sajátos világot teremtô alkotásaiban a
sík és tér lép kölcsönhatásba egymással. Mes-
terien csiszolt munkái a fények és színek játé-
kán túl egyfajta ritmust és zeneiséget is
hordoznak.
A kiállítás október 17-ig tekinthetô meg, a belépés
díjtalan.

217-3416. OKTÓBER 17.: Budai-hegység. Mátyás-hegy — Remete-hegy — Hármashatár-hegy — Csúcs-hegy
— Bécsi út. Találkozó: Kolosy tér, 65-ös busz vá., 9.00. Túravezetô: Czirbik Sándor, tel.: 06 30 570-9904.

KLUBOK AFÁZIÁSOK KLUBJA: Beszélgetô klub afáziával élôk számára minden hónap második pénte-
kén 10–12 óráig. Korhatár nincs. Jelentkezés: 06 30 430-5399. Vezeti: Juhász-Vedres Edit logopédus.
� BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Októbertôl — szilveszterig: megjelent legújabb programajánla-
tunk. Érdeklôdjön telefonon, e-mailen vagy csütörtöki klubnapjainkon. Szeretettel várjuk a kultúra barátait.
Izelítô kínálatunkból: OKTÓBER 5.: Fertô-tó (madárvonulás), Hanság-Hidegség (Árpád-kori templomok), bor-
kóstoló. OKTÓBER 12.: Gödöllô (Grassalkovich kastély), Máriabesnyô (búcsújáróhely), orgonál: Zsdánszky
Bence kántor. Minden héten klubnap csütörtökön délután 3-tól 6-ig, nemcsak tagoknak. OKTÓBER 19.: A
Bódva völgye, autóbuszos kirándulás. OKTÓBER 26.: Pécs Európa kulturális fôvárosa, kirándulás vonattal.
Vannak még szabad helyeink, várjuk a kedves jelentkezôket. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), 06 20 42-42-180, 06
20 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu, II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla alatti ajtón
a fôbejárat mellett balra.
� NAPKÖZI — PEDAGÓGUSKLUB: OKTÓBER 6., 9.00–12.00: Évnyitó foglalkozás. Dramatikus játékok a nap-
köziben. Foglalkozásvezetô: Szakall Judit drámapedagógus. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)

Októbertôl újra :)SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
Egy lemezbemutatóval és egy gyermekszínhá-
zi elôadással indítja a Marczibányi Téri Mûve-
lôdési Központ az új évadot. Továbbra is min-
den alkalommal lesz kézmûves foglalkozás,
ahol kedvére alkothat együtt anya, apa és a
gyerekek.

OKTÓBER 2., 16.00: A Makám együttes
Csillagváró címû új gyerekalbumának lemez-
bemutató koncertje.

„Csillagváró lemezünkön újabb vándorlás-
ra hívjuk barátainkat. Segítôtársunk egy va-
rázsgömb, egy csillogó szappanbuborék, s ha
valaki hosszan belenéz, megláthatja benne a
kerek világot…”

A koncert után kreatív foglalkozás a Csi-
pesz Alkotómûhely tagjaival.

OKTÓBER 16., 16.00: Apró színház: Mos-
tohák.

A történet alapötletét a Grimm testvérek
Hamupipôke címû meséje adta. Az árván ma-
radt kislány, a mostoha és annak édeslánya

életét a nézôk képzeletét megragadva meséli
el az Apró Színház. A mesét varázslatos ké-
pek, gyönyörû zene és nyelv szövi át, a gyere-
kek nagy örömére. Az egyedi formanyelv fog-
va tartja a nézôk ªgyelmét a játék során. A
mese végén talán megérkezik a boldogság is,
a herceg hajóján.

Lukácsi László: Kagyló
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SZÉCHENYI ALKOTÁSAI. Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkalmából a Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár és a Nyék-Kurucles Egyesület megemlékezést tart a könyvtár Hûvösvölgyi
úti ªókjában október 12-én kedden 17 órai kezdettel. A rendezvényen Gazda István tudo-
mánytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója tart elôadást Széchenyi alko-
tásai címmel. A belépés ingyenes. (1021 Hûvösvölgyi út 85. Telefon: 200-1098)
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Ünnepek
AVILAI SZENT TERÉZ, a spanyol szerzetes-
nôvér (1515–1582), a sarutlan karmelita
rend alapítója, misztikus gondolkodó és egy-
háztanító ünnepe van október 15-én. 1622-
ben XV. Gergely pápa emelte az egyház szent-
jeinek sorába, 1970-ben pedig VI. Pál pápa
egyháztanítónak nyilvánította. Önéletrajzá-
ból nemcsak a ªzikai, de lelki történésekrôl
is képet kapunk. Számos kiváló vers, bibliai
kommentár, levél is maradt utána. Teréz a
spanyol katolikus írók, a spanyol hadsereg
és hadbiztosság, valamint a fejfájástól szenve-
dôk védôszentje.

SZILÉZIAI SZENT HEDVIG Bajorország-
ban, Burg Andechs-ben született 1174 körül,
nôvére volt II. Endre király feleségének,
Gertrúdnak. Anyai nagynénje volt Szent Er-

zsébetnek. Ötéves korától kezdve a kitzinge-
ni bencés nôvéreknél tanult, hogy minden
szempontból alkalmas lehessen fejedelem-
asszonyi feladatai ellátására. 1186 tájékán, 12
éves korában kikerült a zárdából és házassá-
got kötött. Henrik sziléziai herceggel hét
gyermekük született. Sokakat segített, beteg-
otthonokat épített. Nôi ciszterci kolostoro-
kat hozott létre férje segítségével. 1238-ban,
amikor a tatárok támadásakor férje elesett a
csatában, belépett a trebnitzi kolostorba, de
nem tett fogadalmat.

Itt halt meg 1243. október 15-én. A kolos-
tor templomába temették. Szentté avatási el-
járása közvetlenül halála után megindult.
1267-ben emelte IV. Kelemen pápa a szentek
sorába.

A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN október 3-án 17.30 órakor ünnepi
zsolozsma, 18 órakor szentmise, majd Szent Ferenc boldog halálának (Tranzitus) ünnepe. Október 13-án
11.30 órakor rózsafüzérima, 12 órakor szentmise a Fatimai Szûzanya tiszteletére.
A KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZBAN október 10-én 16 órakor „Jézusért!”
címmel Nyilas Tünde Mária dalkoncertje lesz, közremûködik fr. Szoliva Gábriel (zongora), Váry Domonkos
(gordonka), P. Hidász Ferenc (elmélkedések). Október 11-én 19 órakor „Milyen a mi Istenünk? A ke-
reszténység Istenképe” címmel Nemeshegyi Péter jezsuita tart elôadást.
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN október 1-jén és 2-án a 18 órai szentmisén
Szent Ferenc ünnepére való felkészülésként P. Bécser Róbert tart lelkigyakorlatos szentbeszédet. Október
4-én Szent Ferenc boldog halálának (Tranzitus) ünnepe a 18 órai szentmisén, a elôtte 17.30 órától zsolozs-
ma. A szentmisét követôen agapé a kolostor kertjében, amelyre örömmel fogadnak süteményt és üdítôt.
Ezen a napon a 19.30 órai szentmise elmarad. Október 9-én 17 órakor a Szent Angéla Gimnázium öreg-
diákkórusa ad koncertet és énekel a 18 órai szentmisén. Vezényel: Menus Gabrialla. Október 10-én a 11
órakor kezdôdô szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel. Ezen a napon 8 órától tekinthetô meg a kórus fenn-
állásának 65 éves jubileumára válogatott kórustörténeti kiállítás a rendház földszinti nagy társalgójában.
Október 17-én 16. 30-kor a Kapisztrán Kórus jubileumi hangversenye.
A TÖVIS UTCAI KAPISZTRÁN JÁNOS TEMPLOMBAN október 3-án, a 18 órakor kezdôdô
szentmise után lesz a Szent Ferenc haláláról történô megemlékezô szertartás, a Tranzitus.
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOMBAN október 3-án és 10-én 9, 11 és 18 óra-
kor, hétköznapokon pedig este 18 órakor lesznek Szent Liturgiák. Az egyházközség elérhetôsége: Buda-
pest, Fô utca 88. Tel: 201-9294, sürgôs esetben 06 30 4030-210. Irodai fogadóóra: hétköznapokon 16.30–
17.45. Honlap: www.gorogkatbuda.hu
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN október 3-án 16.30 órától Szentségimádás. Október 7-én,
Rózsafüzér Királynôjének ünnepén és október 8-án, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén 7.00 és 10.30
órakor lesz szentmise, október 9-én szentségimádás 7.00 órától, 9.30–10.30 óra között szentóra dr. Pas-
kai László bíboros, ny. esztergomi érsek vezetésével, 10.30 órától szentmise, majd a sekrestye megáldása.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN október 10-én 9.30 órakor családi is-
tentisztelet lesz. A Gyülekezeti teremben (Zsíroshegyi út 47.) október 2-án 15 órakor olvasótábori sze-
retetvendégség. Minden új érdeklôdôt szeretettel várnak. Október 10-én 11.15 órakor a gyülekezeti nap
alkalmából dr. Bódi Emese tart elôadást Vallásszabadság Erdélyben és hatása királyi Magyarorszá-
gon, illetve hódoltsági területen címmel.
A TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN szeptember 30-án 18 órakor Dr. Pálhe-
gyi Ferenc pszichológus, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskola nyugalmazott tanára Keresztyén ne-
velés: maradandó értékek közvetítése címmel tart elôadást szülôknek, pedagógusoknak.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN október 3-án
9.30 órakor megemlékezô istentisztelet lesz az aradi tizenhárom vértanú emlékére. Október 10-én és
17-én 9.30-kor istentisztelet és ezzel egyidôben gyermek-istentisztelet. Szerdánként 18 órakor gyülekeze-
ti bibliaóra, csütörtökönként 18 órakor ifjúsági bibliaóra. Hittanórák a gyülekezetben: szerdán 16.30 óra-
kor konfirmációs óra, felsôs hittan csütörtökön 16.30 órakor. Iskolai hittanórák: Pitypang utcai iskola:
hétfô 15.00–15.45; Újlaki iskola: kedden 15–15.45; Törökvész úti iskola: kedden 16.00–16.45; Áldás utcai
iskola: csütörtökön 15–16 óra között. A Cimbalom utcai Református Egyházközség „Nefelejcs” címmel
rajzversenyt hirdet, tisztelegve Benkô József erdélyi református lelkész, botanikus, nyelvész és történet-
író munkássága elôtt halálának 270. évfordulóján. Október 17-ig várnak bármilyen technikával elkészí-
tett növény−, virágábrázolásokat. Méretbeli megkötés és részvételi korhatár nincs. A beküldött mûvekbôl
kiállítást rendeznek, és díjak átadására is sor kerül. Beküldési cím: 1025 Cimbalom u. 22–24.
MICVE KLUB a Frankel Zsinagógában: Október 9., 19 óra: Popper Tanár Úr. Vendégünk: Popper Pé-
ter felesége, Zolnay Laczkó Katalin, aki a programot összeállította. Házigazda: Garai Péter.

A rózsafüzér
királynéja

A jámbor lelkek ájtatosságra mentek Ol-
vasós Boldogasszonykor (október 7.). A
szent olvasó, a rózsafüzért alkotó
gyöngyszemek morzsolgatásával tartot-
ták számon az egymást követôen el-
mondott imádságokat. Az olvasóimád-
ság elôször az apácáknak írt Czech- és
Gömöry-kódexben tûnt föl. Az utóbbi-
ban az örvendetes olvasónak fehér ró-
zsakoszorú, a fájdalmasnak veres rózsa-
koszorú, a dicsôségesnek aranyszínû ró-
zsakoszorú volt a neve. A hívek oltárt
emeltek sok templomban a Rózsafüzér
Királynéjának tiszteletére. Miként déd-
anyáink szerte az országban, a budai fal-
vakban is bizonyosan hittek benne,
hogy aki végigperget egy rózsafüzért a
szíve választottjáért, annak kedvesét
megóvja Szûz Mária, a Rózsafüzér Király-
néja a hûtlenségtôl.

Dénes vértanú, a tizennégy segítô-
szent egyikének emléknapján (október
9.) nagy élet volt sok szôlôhegyen. Szü-
retkor szünetelt a tanítás, és a gyerekek
is kivették részüket a munkából. A szom-
szédok kalákában dolgoztak, segítettek
egymásnak. A gazda juhhúsos kásával,
borral vendégelte meg a szedôket, akik
annyi „szüreti morzsával” (ennivaló, szô-
lô) térhettek haza, amennyi a kosaruk-
ba fért. Nagy mulatozás kezdôdött, ami-
kor „lefogyott” a szôlô a hegyrôl. Egy
krónikás szerint: „A szedés végeztével a
tarkabarka néptömeg közepén a vincel-
lér áll cifra kalapban, jobb karján külön-
féle szôlôbôl takarosan összefont koszo-
rú függ, bal kezében szôlôvel kirakott
botot tart, és a csapat kíséretében dalol-
va indul a borházhoz, ahol mulatság
van készülôben. A birkagulyás elfo-
gyasztása után a táncra perdülôk rakják
a csárdást hajnalig…” Némelyik boros-
gazda kiment pirkadatkor a szôlôbe, és
szép fürtöket kötözött egy tôkére a kö-
vetkezô évi gazdag termés reményé-
ben.

Pintér Csilla
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Simogató szeretet
Idén ünnepelte fennállásának
59. évfordulóját a Budai Sarepta
Evangélikus Szeretetotthon.
A szeptember harmadik hétvégéjén
tartott eseményen számos
elôadómûvész és társulat — többek
között akrobaták, zsonglôrök, a Bihari
Táncegyüttes — szórakoztatta az
otthon lakóit. A változatos kulturális és
szakmai programok mellett a
gondozottak és a meghívott vendégek
részt vehettek egy különleges,
állatasszisztált terápiás foglalkozáson is.

A péntek délutáni simogatáson, szeretgeté-
sen néhány jól felkészített kutyus vitte a fô-
szerepet. Rendkívül nyugodtan, láthatólag
nagyon is szívesen vették a rájuk irányuló
ªgyelmet. A kutya igazi társa lehet az idôsek-
nek, vagy akár a sérülteknek: értelmi fogyaté-
kosoknak, mozgáskorlátozottaknak, mivel
nem tesz különbséget az emberek között —
fejtette ki a foglalkozás lényegét Hajdu Mária
terápiás kutyavezetô.

A Tetra 2002 Alapítvány munkatársa el-
mondta, hogy az állatsimogatásnak lényeges
ªzikai és pszichés hatásai vannak. Ellazít,
oldja a görcsös izomtónust. Kutatások igazol-
ták, hogy a selymes, puha bunda érintésekor
például csökken a pulzusszám, lassul a lég-
zés, normalizálódik a vérnyomás, nyugod-
tabb idegállapot alakul ki. A depresszió keze-
lésében és a stresszes állapotok feloldásában
is hatékony lehet. További lényeges szem-
pont a terápia szociális hatása: ugyanis az ál-
latok jelenlétében sokkal könnyebb a kapcso-

latlétesítés a sérült emberek között. Egy jól
képzett kutya társa, segítsége lehet a minden-
napokban, gondoljunk például csak a vakve-
zetô kutyára.

Az alapítvány munkatársai a Sarepta lakói-
hoz látogatói program keretében járnak ki. A
foglalkozás elején rögtönzött bemutatót tar-
tottak a kutyusok, aztán következett az igen-
csak zajosnak nevezhetô szeretgetés. Lát-
szott, hogy a közönség számára igazi ese-
ményszámba ment, valódi örömöt szerzett a
változatos színû és fajtájú, kisebb-nagyobb
méretû kutyusok mûsora, simogatása.

Másfelôl az állatterápiának gyakorlati hasz-
na is mutatkozik. Mint az intézmény egyik fej-
lesztô pedagógusa elmondta, a szeretetott-
hon lakóinak egy része rendszeresen — meg-

felelô kísérô segítségével — munkába jár. Az
intézménytôl nem messze végeznek kézimun-
kát, szônek-fonnak. Korábban komoly prob-
lémát okozott az átjutás, ha netán megjelent
egy-egy nagyobb testû kutya. Ez szerencsére
ma már nem így van.

Jegesi Zoltánné, a szeretetotthon vezetôje el-
mondta, hogy a háromnapos ünnepségsoro-
zat egyik legfontosabb eseménye, immár ha-
gyományosan, a vasárnap reggeli ünnepi is-
tentisztelet. Erre, többek között, egyházi ve-
zetôket, önkormányzati vendégeket, külföldi
társintézményi vezetôt, valamint a Johannita
Lovagrend egyik tagját is várták. Az istentisz-
teletet késôbb a pestszentlôrinci ifjúság ze-
nés mûsora, majd a Sarepta fogyatékkal élô
lakóinak mûsora követte. Szilágyi Enikô

Jótékonysági hangverseny

a Polcz Alaine Hospice-Palliatív Osztály javára
2010. október 16-án szombaton 19.30 órakor

a Pasaréti ferences templomban
(1026 Budapest, Pasaréti út 137.).

Mûsoron:

� Liszt: Weinen, Klagen — variációk.
Elôadja: Déri András (orgona)
� Vetítés az osztály életérôl
� Liszt: Missa Choralis — Kyrie

� Liszt: Ave Maria
� Halmos: Jubilate Deo
� Spirituálé-feldolgozások:

Deep River, Give me Jesus, Ride the Chariot
� Kodály: 121. genfi zsoltár

� Kodály: Esti dal

Közremûködik a Szent Antal kórus. Vezényel Déri András

„Néha gyógyítani, gyakran enyhíteni,
mindig vigasztalni.”

Az Országos Korányi TBC és Pulmonoló-
giai Intézetben 2007-ben kezdte meg
munkáját a Polcz Alaine Hospice-Pallia-
tív osztály. Az egész intézetben és így a
Hospice-Palliatív osztályon is a betegek
lelki gondozását a Pasaréten mûködô fe-
rences testvérek látják el nagy szeretet-
tel. Pasaréthez az osztályon dolgozó or-

vosokat, nôvéreket, önkéntes segítôket élô lelki kapcsolat köti.
A Hospice-Palliatív osztály nem utókezelô, nem elfekvô, hanem a

hospice szó jelentésének megfelelôen menedék az elôrehaladott ál-
lapotú daganatos betegek részére. Olyan otthon, ahol az emberek
lelkével, emberi méltóságával is törôdnek, és a palliatív (tüneti) terá-
pia révén segítik a személyes életvitel folytatását. Szeretettel, meg-
értéssel támogatják a beteget — a családtagokkal együttmûködve
— abban, hogy egészen haláluk pillanatáig teljes életet élhessenek.
A magyar hospice mozgalom Polcz Alaine pszichológus, tanatoló-
gus nevéhez fûzôdik.

Október elején van a Hospice mozgalom világnapja. Az ehhez
kapcsolódó jótékonysági hangverseny célja egyrészt figyelemfelhí-
vás, másrészt adományok gyûjtése az ellátás körülményeinek javítá-
sához és a nagy lelki és fizikai teher alatt dolgozó nôvérek munkájá-
nak megkönnyítéséhez.
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Hívja körzeti megbízottját!
A II. kerületi Rendôrkapitányság körzeti megbízottjai várják a lakossági bejelentéseket és a közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeket.

� I. körzet Gyarmati Tibor r. fôtörzsôrmester 06 20 329-9541
Dupcsák Viktor r. fôtörzszászlós 06 20 249-1362

� II. körzet Bagócsi Gábor r. zászlós 06 20 240-1248
� III. körzet Szondi Gergô r. ôrmester 06 20 243-6941
� IV. körzet Dollencz Gábor r. ôrmester 06 20 322-8635
� V. körzet Nagy Zsuzsanna r. ôrmester 06 20 298-8255
� VI. körzet Porcsin Csaba r. törzsôrmester 06 20 290-1611

� VII. körzet Nyul Péter r. ôrmester 06 20 325-6777
� VIII. körzet Jurcsisin Miklós r. ôrmester 06 20 241-9432
� IX. körzet Gombita Gergô r. ôrmester 06 20 279-3156
� X. körzet Csemer Tibor r. fôtörzsôrmester 06 20 273-9481
� XI. körzet Köntös Norbert r. fôtörzsôrmester 06 20 952-3838
� XII. körzet Homa Tibor r. törzsôrmester 06 20 276-0375

Ügyelet: 346-1800 vagy a 42-135-ös mellék. Körzeti megbízotti alosztályvezetô: 346-1825. A lakóhely szerinti körzetekrôl a rendôrség ad fel-
világosítást, illetve a www.masodikkerulet.hu oldalon található információ.

� A betörôk az elmúlt hetekben
többnyire ékszert, mûszaki cikket
és laptopot vittek el a kiszemelt in-
gatlanokból. 350 ezer forint érték-
ben mûszaki cikkeket és készpénzt
vitt magával az a betörô, aki szep-
tember 8-án járt hívatlanul egy Mar-
git körúti lakásban. Mûszaki cikkeket
vitt el a betörô szeptember 6–10. kö-
zötti idôben egy Lotz Károly utcai la-
kásból. Az Alsóvögy utcában szep-
tember 9-én a célpont egy pince
volt, ahonnan a betörô italokat lo-
pott. Az ablak befeszítése után éksze-
reket loptak egy Fillér utcai ingatlan-
ból szeptember 10. és 11. között.
Szintén ékszert és készpénzt loptak
el mintegy 750 ezer forint értékben
szeptember 14-én egy Ezredes utcai
lakásból. Aznap a Zöldmáli út egyik
lakásában az ékszerek mellett egy
laptopot is elvitt a betörô több mint
félmilliós kárt okozva. Festmények
tûntek el egy betörést követôen szep-
tember 15-én a Gábor Áron utca
egyik lakásából. Az Érmelléki utcá-
ban szeptember 15-én éjszaka járt a
betörô, és félmillió forint készpénzt
vitt magával az egyik lakásból. Lapto-
pot és ékszereket loptak el másfél
millió forint értékben a Zöldkô utcá-
ban szeptember 17-én.
� Autófeltörések. Ismeretlenek fel-
törtek a Házmán utcában egy gépko-
csit szeptember 6-án, ezzel 50 ezer
forintnyi kárt okoztak. A Muraközi ut-
cában szeptember 13-án feltört sze-
mélyautó tulajdonosának 70 ezer fo-
rint kárt okoztak a rongálással és a lo-
pással. Szeptember 14-én a Kitaibel
Pál utcában és a Heinrich István utcá-
ban is feltörtek egy-egy gépkocsit.
Iratokat loptak ki egy autóból szep-
tember 14-én a Völgy utcában.
� Elloptak egy 2,5 millió forintot
érô autót szeptember 9-én a délutá-
ni órákban a Pasaréti útról. Szep-
tember 10-én egy a Fenyves utcá-
ban hagyott robogót tulajdonítot-
tak el, két nap múlva pedig a Táro-
gató úton veszett nyoma egy mo-
torkerékpárnak.

Körözött személyek akadtak horogra
Négy elfogatóparancs is érvényben volt egy
60 év körüli férª ellen, akit a II. kerületi
rendôrök fogtak el szeptember 9-én a késô
éjszakai órákban a Kavics utca egyik társashá-
zának udvarán. Különbözô bûncselekmé-
nyek miatt körözte ôt a IX. és XI. kerületi
rendôrkapitányság, a Dabasi Városi Bíróság
és a BRFK Bûnügyi Fôosztályának Gépjármû
Bûnözés Elleni Osztálya is.

Két személyt igazoltattak a rendôrök szep-
tember 13-án a Budenz úton. Egyikük sem

tudta hitelt érdemlôen igazolni magát. Ruhá-
zatuk átvizsgálása során egyiküknél személy-
azonosításra alkalmas, fényképpel ellátott
okmányokat találtak. Ezekbôl kiderült, hogy
a korábban bemondott adat a testvéréé volt.
A súlyos testi sértés miatt is körözött 57 éves
férª nem véletlenül akarta titkolni kilétét.
Korábban a szolnoki városi, valamint a buda-
pesti II. és III. kerületi bíróság is elfogatópa-
rancsot adott ki ellene.

II. KERÜLETI RENDÔRKAPITÁNYSÁG: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 10., tel.:
346-1800 (ügyelet is), e-mail: 02rk@budapest.police.hu

Gépkocsivezetôket keresnek a tûzoltók

A Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság a sofôrhi-
ány enyhítésére pályázatot írt ki, hogy a fele-
lôsségteljes gépjármûvezetôi munkakör be-
töltésére rátermett munkatársakat találjon.

A beosztás betöltésének feltételei: 18–35
év közötti életkor, érettségi bizonyítvány (en-
nek hiányában mûszaki jellegû szakmunkás
iskolai végzettség), bejelentett belföldi lakó-
hely Budapesten vagy Budapesttôl maximum
80 km távolságra, legalább „C” kategóriás, ér-
vényes gépjármûvezetôi engedély, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen elôélet, egészség-
ügyi, pszichológiai és ªzikai alkalmasság. A
PAV-I vizsga elônyt jelent.

Munkarend: 24/48 órás (váltásos) szolgála-
ti idôrend. Bérezés a 1996. évi XLIII. törvény
alapján. Jelentkezni felvételi tájékoztató elô-
adás keretein belül lehet. A felvételi tájékoz-
tatók idôpontjai: október 6-án 9.00 és 13.00
óra, valamint október 14-én 9.00 és 13.00
óra. Helyszín: 1081 Dologház u. 1. A felvételi
tájékoztatóra elôzetes regisztráció szükséges.
Bôvebb információ a www.tuzoltosagbp.hu in-
ternetes oldalon.

Gyorsan elfogták a rablót
Kiraboltak fényes nappal egy járókelôt a Szi-
lágyi Erzsébet fasor és a Küküllô utca keresz-
tezôdésében szeptember 16-án. Egy fekete
tréningruhát viselô férª megtámadott egy
hölgyet, és letépte nyakláncát. A sértett
gyors bejelentésére a rendôrök azonnal meg-
kezdték a férª keresését. A tettest a személy-
leírás alapján elfogták, ráadásul a ruházatá-

nak átkutatásakor megtalálták nála az ello-
pott ékszert. A II. kerületi rendôrség átvizs-
gálta a hasonló jellegû esetek nyomozati anya-
gait, amelyekbôl kiderült, hogy az elfogott
személy más bûncselekményekkel is megala-
pozottan gyanúsítható. Az elkövetô jelenleg
elôzetes letartóztatásban van, tettéért akár
három év börtönbüntetésre is számíthat.



2010/20 MOZAIK 19. OLDAL

Ôszi nyereményesô a Mammutban!
Te is minden reggel úgy ébredsz, hogy még vissza-visszaidézed az
elmúlt nyár legszebb pillanatait? Még érzed a forró júliusi nap me-
legét az arcodon, a tengerparti homok csiklandozását a talpad
alatt? Még hallod a sirályok kiáltozását és a balatoni vonatfüttyöt?
Még érzed a nyíló virágok illatát az orrodban és a mediterrán kony-
ha remekeinek ínycsiklandozó zamatát a szádban? Te is bent ülsz
az irodában, és borzongva gondolsz az elôtted tornyosuló elintézen-
dôkre? Pont úgy, mint mi!

Hát ébresztô! Itt az ôsz, és lassan nyakunkon egy újabb hûvös,
esôs, szürke november.

De mi kitaláltuk, hogy hogyan dobjuk fel egy ki-
csit a hangulatodat, hogyan szerezzünk neked örö-
met! A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Köz-
pont idén októberben a 2010-es ôsz újdonságai-
val vár, így segít felkészíteni gardróbodat a télre!
Sôt! Nyereményjátékunk segítségével nemcsak a
vásárlás élményével gazdagítunk, hanem esélyt is
kapsz rá, hogy hó végén egy vadonatúj Audival furikázd haza családo-
dat a Mammutból, vagy 1 000 000 Ft-tal feltöltött Citibank 0 Ft-os
bankkártyával vásárolhasd meg a szezon újdonságait nálunk, esetleg

újra becsempészd életedbe
kicsit a nyarat, és elutazz
másodmagaddal egy hétre
a mesés Thaiföldre a Best
Reisen jóvoltából.

Ehhez nem kell mást ten-
ned, mint gyûjtened a pe-
cséteket a kuponfüzeted-
be. Minden 5000 Ft feletti
vásárlásért kapsz egy pecsé-
tet. A füzetet 5 pecséttel te-
heted érvényessé a sorsolá-
son való részvételre.

Ugye, jól hangzik?

Várunk szeretettel ôsszel
is a Mammut üzleteiben!

www.mammut.hu

Nem irtják a kullancsokat
Jogszabályi elôírások szerint a kullancsokat 2010 januárjától tilos vegyszerrel
irtani. Jelen pillanatban nincs olyan hatóanyag forgalomban, mely alkalmas
lenne a többféle betegséget terjesztô kullancs irtására.

A gyermekintézményekben, a közparkokban ezután a kullancsok elszapo-
rodását más módszerekkel kell akadályozni: ilyen lehet a terület biztonságos
kerítéssel való védelme, illetve a behurcolásért felelôs állatok távoltartása
vagy a rendszeres fûnyírás.

Nagyobb hangsúlyt kell helyezni az egyéni védekezés lehetôségeire is (zárt
ruházat, kullancsriasztó alkalmazása), és ami a kullancsok által terjesztett be-
tegségek szempontjából rendkívül fontos, a vérszívók idôben és szakszerûen
történô eltávolítására.

A kullancs-encephalitis megelôzésére a védôoltás is rendelkezésre áll.
Dr. Tóth Mária (ÁNTSZ I., II., XII. kerületi Intézet)

A Rodope-hegység házhoz jön
A II. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat október 9-én szombaton 15
órától nemzetiségi rendezvényt tart az Öntödei Múzeumban (1027 Bem Jó-
zsef u. 20.). Az Orfeusz szülôföldje — bemutatkozik a Rodope-hegység
címû eseményen elôadást tart Milkana Jordanova közgazdász, és fellép a Zor-
nica Hagyományôrzô Csoport.

Közlekedési hírek
� A Szentendrei HÉV vonalán pályakarbantartási munkákat végeznek
hétvégenként. Október 2–3-án, 9–10-én, 16–17-én, majd 30–31-én pótló-
buszok közlekednek Szentendre és Békásmegyer között. Kivéve a szombat
reggel 3.53-kor, 4.33-kor, illetve 5.03-kor Szentendrérôl induló, a vasár-
nap este 22.48-kor, 23.08-kor, 23.18-kor, illetve 23.48-kor a Batthyány tér-
rôl induló vonatokat, ugyanis ezekkel a teljes vonalhosszon lehet utazni.

� Hamarosan elkészül a Bimbó úton a Sövény utca és a Fenyves utca kö-
zötti útszakasz felújítása, melynek során felmarták az útburkolatot, átépí-
tették a szegélyeket, a járdákat akadálymentesítették, végül a fôút új bur-
kolatot kapott.

� A Fenyves utcában tart az útépítést megelôzô közmûépítés teljes lezá-
rás mellett a Bimbó út és az Orló utca között, a Pasaréti úttól az Orló utcá-
ig az útépítés miatt kell korlátozásokra számítani, így ide csak a célforga-
lom hajthat be.

� Az Aranka utca is új burkolatot kapott végig a Bimbó út és a Marczibá-
nyi tér között, valamint a jobb oldali járda végig megújult, a bal oldalit és
a lépcsôket kijavították, csakúgy, mint a szegélyeket.

� A Vend utcában a Törökvész út és a Pusztaszeri út közötti szakaszon
ugyancsak befejezôdött az útépítés, a járdajavítás és a sarkokon az aka-
dálymentesítés, valamint elkészült az Árpád utcában a Dózsa György ut-
ca és a Honvéd utca között az új útpálya.

� A Nagybányai úton vége felé közeledik a gázvezeték felújítása, a mun-
kák ideje alatt a Törökvész út felôl egyirányúsították az utcát, csak a Vörös-
torony utca felé lehet haladni.

� A Margit hidat a teljes átépítés miatt a közúti forgalom elôl továbbra
is zárva tartják. A híd északi útpályáján csak a BKV-jármûvek közlekedhet-
nek, de a járatok a Margitszigetnél nem állnak meg. A szigetet a gyalogo-
sok és a kerékpárjukat tolók a híd északi járdáján át közelíthetik meg, illet-
ve a szigetet az Árpád híd felôl a 26-os és a 134-es busszal lehet elérni. A
híd alatt a felsô rakparton sávelhúzásokra kell számítani, az alsó rakpar-
ton idôszakosan hétvégenkénti lezárásokra, korlátozásokra.

Rosta Mariann

Piac Máriaremetén
A pesthidegkúti termelôi piac szervezôi október 9-én és 30-án
szombaton 7.30–12 óráig várják a vásárlókat a Cserkészház kert-
jében (1029 Budapest, Hímes u. 3.).
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Vitello tonnato,
ahogyan mi készítjük
A családias Alessio étterem étlapján hagyo-
mányos olasz ételekkel találkoznak a vendé-
gek. Az olasz konyha kedvelôi jól ismerik a
Vitello tonnatót (majonézes tonhalszószban
pácolt borjúhús). Van, aki ezért jár vissza
hozzánk. Aki még nem ismeri, az Alessioban
megkóstolhatja, majd otthon kipróbálhatja.
Hozzávalók 4 személyre: 1 kg szép borjúkaraj, 2–3 db sárgarépa, 1 fej vöröshagy-
ma, 1 szál angol zeller, egész bors, 2 gerezd fokhagyma, 30 dkg tonhal, 2 dl majonéz, 1
kisebb üveg kapribogyó, 1 doboz szardella, só.
Elkészítése: A megmosott, letisztított borjúkarajt kb. 180 C fokon a zöldségekkel
együtt puhára pároljuk. A megpuhult húst a lében hagyjuk kihûlni, hogy minden íz
még jól átjárhassa. A natúr tonhaltörzseket egybe keverjük néhány szelet szardellával,
a majonézzel és egy evôkanál kapribogyóval. Botmixerrel krémesre keverjük. A kihûlt
húst vékony, 1–2 mm-es szeletekre vágjuk, tányérra terítjük, majd gazdagon megken-
jük a tonhalkrémmel. Tálaláskor koktélparadicsom-szeletekkel és kapribogyóval díszít-
jük.Az ízek jobban érvényesülnek, ha nem frissen fogyasztjuk, hanem a megfôtt hús-
nak és a krémnek egy napot hagyunk az elkészítéstôl a fogyasztásig.

Jó étvágyat!

A rejtvény fôsoraiban Szuvorov szavait rejtettük el. A 2010/18.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „Sosem gondolok a
jövôre, úgyis mindjárt itt van”. A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint ér-
tékben választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából:
Bakonyi Ferencné, Székely Sándor és Vég Pál. 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 2010. október 15-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Családokhoz közvetítünk leinformálha-
tó bébiszittereket, idôsgondozókat, ház-
vezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700,
243-8280, 06 20 359-5918
Idôsgondozást, takarítást vállal gyakorlattal
felelôsségteljes, kulturált hölgy délelôttön-
ként. Tel.: 06 20 587-6753
Teljes körû háztartási munkát vállalok ese-
tenként is. Tel.: 06 30 527-5091
Vidéki, megbízható asszony gyakorlattal ta-
karítási munkát keres hosszú távra. Tel.: 06
70 405-4401
VASALÁST, ABLAKMOSÁST VÁLLALOK. Tel.:
06 20 779-9741
Kedves, háromgyerekes anyuka gyermek-
felügyeletet vállal napközben. A házimun-
kába is szívesen besegítek. Tel.: 06 20 548-
4677

OKTATÁS
A GYEREKBIRODALOM BÖLCSÔDE 9 férô-
helyére csoportos vásárlási kedvezményt hir-
det meg: 3 fô együttes jelentkezése esetén
30% a havi alapítványi díjból. Szolgáltatása-
ink: angol nyelv, torna, ének-zene, lovaglás.
Tel.: 06 30 472-7495, www.gyerekbiroda-
lom.hu
HIDEGKÚTI CSALÁDI HÁZBAN BÖLCSÔ-
DÉS KORÚ GYERMEKEK EGÉSZ NAPOS
FOGLALKOZTATÁSÁT, FELÜGYELETÉT
VÁLLALOM. EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS, JÁT-
SZÓHÁZ, NÉMET NYELVOKTATÁS. EGÉSZ-
SÉGÜGYI DIPLOMÁVAL. NAGY NYITÁSI
AKCIÓK! TEL.: 06 30 646-9724, 06 30
824-9131
BÖLCSÔDÉNKBE ÉS ÓVODÁNKBA szere-
tettel várjuk gyermekét is. Szülôs beszokta-
tás, bioételek, intenzív angol, kiváló iskola-
elôkészítés és sok-sok sport. Életkor szerint
külön csoportok már bölcsôdében is.
www.pinocchio.hu
A HABAKUKK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSÔDE
félnapos csoportot indít. Heti két napos ellá-
tás 30 000 Ft/hó. Szeretettel várjuk a kicsi-
ket 18 hónapos kortól! Tel.: 06 30 958-
8629, www.habakukk.hu
Study photography with a native English
photographer. Groups or individuals. Tel.:
06 70 562-6585
Tánctanfolyam gyermekek részére 2010
októberétôl. Klasszikus balett és néptánc az
Operaház mesterei vezetésével 5–10 éves
korig. Minden kedden és cütörtökön 15–17
óra között az IBS-fitness termeiben, II., Táro-
gató út 2–4. Beiratkozás és érdeklôdés: 06
20 942-6226, 06 20 365-6175.
Logopédus magántanítványokat vállal.
Tel.: 06 30 588-8181
Iskola kezdése elôtt álló, kommunikációs,
beilleszkedési problémákkal küzdô gyere-
kek számára mûvészetterápiás csoport in-
dul. Vezeti: Juhász-Vedres Edit logopédus.
Elérhetôség: 06 30 430-5399, e-mail: vedre-
sedit@gmail.com
Német anyanyelvi konverzációt és korre-
petálást vállalok. 1500 Ft/óra. Tel.: 201-
8949
Németbôl korrepetál, érettségire, nyelvvizs-
gára felkészít középiskolai tanár. Tel.: 06 20
319-0414
NÉMET NYELVOKTATÁS Máriaremetén dip-
lomás nyelvtanárnál 2500 Ft/45 perc. Igény
szerint házhoz megyek. Tel.: 06 30 670-
3057, www.online-nemet.hu
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNÔ több éves
külföldi tapasztalattal NÉMET-, AN-
GOL−, FRANCIAOKTATÁST, nyelvvizsgára
felkészítést vállal felnôtteknek és tanu-
lóknak. Tel.: 06 30 373-8069

Franciatanulás tapasztalt, diplomás nyelv-
tanárral, kezdôtôl a nyelvvizsgáig. Tel.: 06
20 460-8665
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
Angol—német oktatást vállalok a Vérha-
lom térnél, házhoz is megyek. Tel.: 06 30
754-1991
ANGOL, NÉMET és SPANYOL nyelvtaní-
tást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok a
Bimbó út közelében. Tel.: 394-4423
HOSSZÚ IDEIG ANGLIÁBAN ÉLT TAPASZ-
TALT MAGÁNTANÁR ANGOLÓRÁKAT AD
A KERÜLETBEN AZ ÖN OTTHONÁBAN IS.
FELKÉSZÍTÉS NYELVVIZSGÁKRA. TEL.: 06
30 327-1104
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA EGYÉNILEG
FELKÉSZÍT. TEL.: 06 30 343-8351
ANGOLTANÍTÁS GYEREKEKNEK nagy gya-
korlattal rendelkezô diplomás tanártól. (Juni-
or nyelvvizsgákra elôkészítés és speciális an-
gol.) Tel.: 06 20 222-5325
ANGOL nyelvvizsgára, érettségire felkészí-
tés a Rákóczi gimnáziumnál (www.belbuda-
tanoda.hu). Tel.: 06 30 537-3138
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészí-
tés középiskolai tanárnônél Budalige-
ten. Tel.: 06 20 918-4315
GYAKORLÓ MATEMATIKATANÁR FELKÉSZÍ-
TÉST, KORREPETÁLÁST VÁLLAL MATEMATI-
KÁBÓL 5–12.-ES TANULÓK RÉSZÉRE. TEL.:
06 30 538-4044 DU. 15 ÓRA UTÁN.
MATEMATIKATANÍTÁST, KORREPETÁ-
LÁST VÁLLALOK NAGY GYAKORLATTAL.
HÁZHOZ MEGYEK. TEL.: 06 20 941-7907
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁ-
NOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
SZAKTANÁRTÓL! HÁZHOZ MEGYEK!
TEL.: 06 20 959-0134
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. KÖZÉP-
SZINTÛ ÉS EMELT SZINTÛ ÉRETTSÉGIRE,
FÔISKOLÁRA, EGYETEMRE FELKÉSZÍTÉS.
TÖBB MINT HÚSZ ÉVES GYAKORLAT.
TEL.: 213-7747, 06 20 518-2808
Garantált siker! Gimnazistáknak vagy általá-
nos iskolásoknak matematika, kémia, fizika
és magyar korrepetálást, felvételire-verseny-
re felkészítést vállalok. Helyszín: Lövôház ut-
ca. Tel.: 06 30 932-0920
MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészítés
felvételire, érettségire, egyetemre nagy gya-
korlattal, Moszkva térnél. Tel.: 316-8462, 06
20 927-6473
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIA-, STATIKATANÍTÁS középiskolai ta-
nártól. Videófilmkészítés, weblapkészítés.
Tel.: 06 30 709-2362, www.onlinelear-
ning.comze.com
MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, két-
szintû érettségire felkészítést vállal fiatal ta-
nár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak ma-
tek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy.
Tel.: 06 20 342-7667
KÉMIATANÍTÁS MINDEN SZINTEN (06
30 264-5648), BIOLÓGIA EMELT SZINTÛ
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS GYAKORLÓ
KÖZÉPISKOLAI TANÁRNÁL (06 30 853-
1153). TEL.: 06 30 264-5648

INGATLAN
JELZÁLOGHITEL, HITELKIVÁLTÁS AZ ERSTE
BANKTÓL KÖLTSÉGMENTESEN. TEL.: 06 30
931-5689
HÉVÍZEN a Napsugár Üdülôszövetkezetben
(Tavirózsa u. 5.) október 16–29-ig apart-
man 30 000-ért kiadó, örökösjog 270 000-
ért eladó. Tel.: 06 20 967-6723
Garázs kiadó a Törökvész lejtô elején. Tel.:
200-1559

Garázs eladó a II., Alsó Törökvész út—
Bimbó út végén. Ára 4,5 millió forint.
Tel.: 06 30 235-5444
Garázs kiadó a Felsô Zöldmáli úton, havi
bérleti díj 20 000 Ft. Tel.: 325-7736, 06 30
681-7574
25 m²-es garázs eladó a Zuhany utcában.
Tel.: 06 30 932-9006
GARÁZS KIADÓ a II., Ôzgida utcában. Tel.:
06 30 701-0351
GARÁZS KIADÓ/ELADÓ UDVARI BEJÁRAT-
TAL A FILLÉR UTCAI ISKOLÁNÁL. TEL.: 325-
8781, 06 30 619-7706
Tágas garázs hosszú távra kiadó. Endrô-
di—Gábor Áron u. sarkánál. Tel.: 06 30
984-8138
Üzlethelyiség kiadó! Budagyöngye bevá-
sárlóközpontban a Mc’Donald’s mellett 20
m²-es üzlethelyiség kiadó! Tel.: 06 70 947-
5710
35 m²-es, II., Tizedes utcai — Millenáris
parknál lévô — földszinti, berendezett ked-
ves lakás kiadó (csak fekvôhely szüksé-
ges), bérleti fíj 40 000 Ft + rezsi/hó. Tel.: 06
20 314-2825
Kiadó a II., Hûvösvölgyi úton 2 szoba (56
m²), bútorozatlan, 60 000 Ft + rezsi. Kaució:
100 000 Ft. Tel.: 06 70 277-9899
Kiadó a Pusztaszeri útnál raktározás céljára
65 m²-es félszuterén, 40 000 Ft/hó. Tel.: 06
30 231-1388
KIADÓ LAKÁS A PASARÉTI TÉRNÉL tulaj-
donostól hosszú távra, 50 m²-es kétszobás
földszinti, balkonos, egyedi fûtés, alacsony
rezsi. Bérleti díj 80 000 Ft + rezsi. Tel.: 06
20 952-9878
A PASARÉTI TÉREN POLGÁRI VILLÁBAN
ELADÓ VAGY KIADÓ EGY FELÚJÍTOTT
130 m²-ES LAKÁS. TEL.: 06 70 383-0383
A Mammut szomszédságában napfényes,
emeleti, zöld kertre nézô, rendezett Bauha-
us házban 47 m²-es lakás eladó vagy ki-
adó. Tel.: 06 20 386-2027
28 m²-es üzlethelyiség a Déli pályaudvarnál
a Greguss utcában kiadó (víz, villany, wc, te-
lefon) vagy eladó. Tel.: 06 20 942-6603
XV. kerületi 50 m²-es téglaépítésû la-
kást II. kerületi lakásra, ingatlanra cse-
rélnék, értékkülönbözettel. Tel.: 06 20
951-2608
Zöldövezetbe cserével! Beszámítom belváro-
si lakását piliscsabai családi, kertes háza-
mért. Ráfizetést is vállalok. Érdeklôdni: 06
20 934-4697
Idôs haszonélvezô által lakottan ingatlant
vásárolnék. Tel.: 06 30 304-3129
VÁSÁROLNÉK SAJÁT RÉSZRE TULAJDONOS-
TÓL KÉSZPÉNZÉRT 50–60 m² körüli emeleti,
erkélyes lakást. Tel.: 06 20 344-3179
BÉRBEADÓ vagy kiadó lakást keresek. Min-
den megoldás érdekel. Tel.: 06 30 729-7546
Az I., Szabó Ilonka utcában 46 m²-es kétszo-
bás, loggiás, felújított, kertre nézô lakás tá-
rolóval 18,9 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-
5691
Eladó a II., Rózsahegy u. 3/a sz. alatt
egy I. emeleti, utcára nézô 25 m²-es gar-
zonlakás 13 M Ft-ért, és egy alagsori,
utcára nézô 49 m²-es kétszobás lakás 8
m²-es tárolóval 16 M Ft-ért. Tel.: 316-
6901, 428-1406
Tulajdonostól eladó a II., Ganz utcában 63
m²-es legfelsô emeleti belsô kétszintes 1 +
2 félszobás jó állapotú, világos lakás. Irány-
ár: 24,3 M Ft. Tel.: 06 20 376-4969
A ZIVATAR UTCÁBAN EMELETI 32 m²-ES
FELÚJÍTOTT, ERKÉLYES GARZON HÔSZI-
GETELT, STÍLUSOS HÁZBAN 13,9 MILLIÓ.
Tel.: 06 70 523-1969, www.budaihe-
gyek.hu

A MARCZIBÁNYI TÉRNÉL egyszobás, 41
m²-es igényesen felújított elsô emeleti lakás
erkéllyel, tárolóval eladó. Irányár: 16,8 M
Ft. Tel.: 06 30 996-0032
Akciós Bauhaus! A Budai Körszállónál 2,5
szoba hallos, 99 m²-es csendes, I. emeleti,
kertre nézô lakás gyönyörû házban 33,9 M
Ft-ért tulajdonostól eladó. Tel.: 06 20 376-
3966
121 m²-es 3+2 félszobás lakás + 2 erkély el-
adó vagy két kisebbre cserélhetô. 32,5 M
Ft. Tel.: 06 30 265-6263
II., GYERGYÓ UTCAI 75 m²-ES KÉT ÉS
FÉL SZOBÁS, LOGGIÁS, KERTRE NÉZÔ,
HÁZKÖZPONTI FÛTÉSES ÖSSZKOMFOR-
TOS LAKÁS 31,5 M FT-ÉRT TULAJDONOS-
TÓL ELADÓ. TEL.: 06 30 385-0085
A II., Lepke utcában igényes társasházban I.
emeleti 53 m²-es kétszobás felújítandó la-
kás eladó. Irányár: 21,9 M Ft. Tel.: 06 20
320-5390
A CSALÁN UTCÁBAN 124 m²-ES PANO-
RÁMÁS, NAGY TERASZOS EMELETI LA-
KÁS GARÁZZSAL 57,2 M FT-ÉRT ELADÓ.
TEL.: 06 70 523-1969, www.budaihe-
gyek.hu
A Rózsadombon 57 m²-es amerikai rendsze-
rû lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 29 M
Ft. Tel.: 06 30 966-9630
A II., Nagybányai úton 38 m²-es másfél szo-
bás cirkófûtéses, igényesen felújított föld-
szinti lakás 15,9 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20
967-5691
Tulajdonostól a Csévi utcában egyszobás,
felújított, 41 m²-es félemeleti lakás magán-
személy részére eladó. Loggiás, tárolós, gép-
kocsibeállás. Irányár: 17.6 M Ft. Tel.: 06 20
946-0020
A II., Alsó Zöldmáli úton 58 m²-es kétszo-
bás, étkezôkonyhás, loggiás, cirkófûtéses la-
kás gépkocsibeállóval 21,8 M Ft-ért eladó.
Tel.: 06 20 967-5691
A II., Volkmann utcában kertes társasház
földszintjén 51 m²-es kétszobás, cirkófûté-
ses, felújított lakás kocsibeállóval 15,8 M
Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
A II., Rózsadombon, a Vend utcában 48 m²-
es 1+1 szobás jó állapotú II. emeleti cirkós,
napos, nagy erkélyes lakás eladó. Ára: 21,9
M Ft. Tel.: 06 30 385-1589
A II., Guyon közben eladó lakás, 35 m², fel-
újított, kertkapcsolatos erkéllyel 15 M Ft.
Tel.: 06 20 255-0970
Endrôdi Sándor utcai társasházban tulaj-
donostól eladó 127 m²-es dupla komfortos
négyszobás, 2 nagy teraszos örökpanorá-
más lakás nyeles telken. Irányár: 56,9 M Ft.
Tel.: 06 20 364-1787
A II/A kerületben az Elôd vezér utcában
összközmûves, 740 m²-es építési telek
eladó. Tel.: 06 30 385-0085
BUDALIGETEN ELADÓ 62 m²-ES LAKÁS
SAJÁT HASZNÁLATÚ KERTTEL, TE-
RASSZAL, TÁROLÓVAL, KOCSIBEÁLLÓ-
VAL. IRÁNYÁR: 28,5 M FT. TEL.: 06 30
906-3982
Törökvész úti csendes, napfényes kétszo-
bás lakás tulajdonostól eladó 19 M Ft-ért,
vagy kiadó. Tel.: 06 20 939-1602
Tulajdonostól eladó egy 50 m²-es két-
szobás, napfényes, kertre nézô lakás a
Szilágyi E. fasorban. Harmadik emelet,
lift nincs. Azonnal beköltözhetô. Irány-
ár: 18,9 M Ft. Tel.: 06 30 214-9651, dél-
után.
Nagykovácsiban az Arany János utcánál
480 m²-es telken 240 m²-es ötszobás, tera-
szos, két fürdôszobás, igényes családi ház
59 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
MÁRIAREMETÉN (Piszke u. 17.) családi
ház eladó. Tel.: 06 20 401-6038
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Az V., Régiposta utcában 82 m²-es két és fél
szoba hallos III. emeleti lakás Dunára nézô
erkéllyel 34 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-
5691

A XI., Holdvilág utcában három szoba
hallos, teraszos, 123 m²-es klasszikus
polgári lakás 10 m²-es garázzsal eladó.
Irányár: 36,5 M Ft. Tel.: 06 30 338-9604

A XII., Városmajor utcában négylakásos ker-
tes társasházban 106 m²-es három és fél
szoba hallos cirkófûtéses, erkélyes I. emeleti
lakás gépkocsibeállóval 33,7 M Ft-ért
eladó. Tel.: 06 20 967-5691

A XII., Zsolna utcában panorámás, ôsfás kör-
nyezetben 62 m²-es egy + félszobás lakás
eladó nagy terasszal, egyedi fûtéssel. Irány-
ár: 26,5 M Ft. Tel.: 06 70 333-4712

A XII. KERÜLETBEN, közel a MOM park-
hoz eladó egy kétszobás, gázfûtéses, erké-
lyes II. emeleti lakás liftes házban! Irányár:
19,7 M Ft. Tel.: 06 20 447-9813. Ingatlan-
ügynökök kíméljenek!

ELADÓ TÓALMÁSON 2264 m²-ES BEKE-
RÍTETT ÜRES TELEK. A TELKEN VÍZ, VIL-
LANY, A TELEKHATÁRON TELEFON, A FA-
LUBAN TERMÁLFÜRDÔ. IRÁNYÁR: 2 150
000 FT. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000

Erdôbénye mellett, nagyvadas terüle-
ten, Sima községben kétszobás családi
ház melléképületekkel, 8596 m²-es kert-
tel eladó. Irányár: 6,5 m illió forint. Tel.:
00 49 94317985552 vagy 06 30 250-
4557.

A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkert-
ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorá-
más telek eladó. Ára 5,5 M Ft. Tel.: 06
30 250-4557

A BUDAI NEW YORK INGATLANIRODA
KERES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT,
VILLÁKAT, ÜZLETI INGATLANOKAT PON-
TOS SZOLGÁLTATÁSSAL, KORREKT JUTA-
LÉKKAL. TEL.: 215-7336, 06 30 530-
5338, www.budainewyork.hu

KERESÜNK-KÍNÁLUNK ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT, VILLÁ-
KAT, TELKEKET. KEDVEZÔ FELTÉTELEK-
KEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.:
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
amadex.hu

A PIRAMIS A BUDAI CSALÁDI HÁZAK
SPECIALISTÁJA. 1000 CSALÁDI HÁZ,
100 IRODAHÁZBAN IRODÁK. www.pira-
misingatlan.hu. Tel.: 33-55-965

INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALAT-
TAL. TEL.: 06 70 523-1969, SCHMIDT PÉ-
TER, www.budaihegyek.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Komplex iskolaérettségi vizsgálat. Gyógytor-
na gyerekeknek és felnôtteknek. www.mac-
korendelo.hu, tel.: 06 30 282-5467.

Tapasztalt trénerrel önismereti és krea-
tivitásfejlesztési tréningek indulnak
egyénileg is. Bejelentkezés: 06 20 447-
5973, 06 20 772-3925.

A DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKTATÁS A VÖ-
RÖSVÁRI ÚTI SZTK-BÓL ÁTKÖLTÖZÖTT A
BÉCSI UDVAR GYÓGYCENTRUMBA, BÉ-
CSI ÚT 67. A KEZELÉS ÁRA 7000 FT. BE-
JELENTKEZÉS: 06 70 271-9867.

INGYENES FOGORVOSI KONZULTÁCIÓ a
II., Mechwart térnél. Kiemelkedô minôségû
tömések, gyökérkezelések, fogpótlások, fém-
mentes megoldások, protézisek, szájsebé-
szet, fogbeültetés, fogfehérítés. Bejelentke-
zés: 06 70 500-0447, www.lifedent.hu

Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.

FOGSOROK, HIDAK, KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁ-
SA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYOZÓ,
FOGFEHÉRÍTÔ. MOZGÁSKORLÁTOZOT-
TAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI
ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍ-
TOTT! TÓTHNÉ HÛVÖS KATALIN FOG-
TECHNIKUS MESTER, 1013 KRISZTINA
KRT. 51., FSZT. 1. MOBILTELEFON: 06 30
222-3016

Vérzik az ínye? A fogínysorvadás megelôz-
hetô, kezelhetô. Rendelônk a Nyugatinál ak-
ciós fogfehérítéssel is várja önt. Tel.: 33-23-
782, 06 20 216-5329

Gyermekortopédiai magánrendelés hétfô
délután, III., Szépvölgyi út 39., OXIVIT. Dr.
Balla Mária. Bejelentkezés: 346-0460.

A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSA-
DOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA KÖL-
TÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788, 06
20 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA,
dr.kertesz.maria@chello.hu, http://aku-
punktura.mimnet.hu

FRISSÍTÔ MASSZÁZSTANFOLYAMOK IN-
DULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
A II., PENGÔ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLI-
EK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉ-
SZESÜLNEK. ÉRDEKLÔDNI: DR. BINDER-
NÉ, TEL.: 06 30 921-1809.

DR. APOSTOL ÉVA BÔRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–18-
IG. TEL.: 06 30 972-6272

Prof. Dr. Halmos Tamás és dr. Grosz Andrea
fôorvos diabetológia-belgyógyászat magán-
rendelése: II., Bem József u. 7. (Oxivit rende-
lô). Bejelentkezés: 336-1111.

Csontkovács-akupresszôr rendel a Hû-
vösvölgyi út 54. alatt, a Videoton szék-
házban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porc-
korongsérvek, nyaki eredetû szédülé-
sek megszüntetése. Fülakupunktúrás fo-
gyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyó-
gyász, www.drgarzo.segitek.hu. Tel.: 06
30 945-8477

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 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, 06 30 921-0948

VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, 06 20 917-0697

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, WC-CSÉ-
SZÉK, WC-TARTÁLYOK cseréje, javítása. Mo-
só-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603

Átemelôszivattyúk javítása, szennyvízaknák
tisztítása, csôtörésjavítás, duguláselhárítás,
villanybojlerek tisztítása nonstop, 20 éves
szakmai múlttal rendelkezô szakemberek-
kel. Tel.: 06 30 606-6067

KISS ERNÔ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉS-,
KLÍMA-, GÁZ-, KÉMÉNYSZERELÉST TER-
VEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL, ENGEDÉ-
LYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS,
PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. ÁR
MEGEGYEZÉS SZERINT. TEL.: 06 20 923-
3109, 06 70 258-0000

Vízvezeték-szerelést, gázkészülékek javítá-
sát, gépi duguláselhárítást rövid határidô-
vel vállalok. Kovács Gyula. Tel.: 210-6295,
06 20 338-7176, www.kovacsgyula.uw.hu
A—Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS-
ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtés-
szerelés éjjel-nappal, csôtörések, fûtésrend-
szerek, wc-k, csaptelepek javítása HÉTVÉ-
GÉN is! Tel.: 06 20 341-5522
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, gázkészülékek
javítása, cseréje, gázvezeték tervezése,
gázmû engedélyezése. Fûtésrendszer ki-
építése. Nagy László épületgépész, tel.:
06 30 944-6513, e-mail: info@nl-gaz.hu,
web: www.nl-gaz.hu
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása ga-
ranciával. Tel.: 359-5033, 06 30 924-
8010
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszi-
várgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, 06 20 926-5362
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, 06 20 915-2678
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, MINÔSÉGI LA-
KÁSRIASZTÓK TELEPÍTÉSE GARANCIÁVAL,
KEDVEZÔ ÁRON. TEL.: 06 20 333-2323
Villany-, kaputelefon-, telefonszerelést, bôví-
tést, átalakítást vállalok. Tel.: 06 70 369-
9086

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KE-
RÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍ-
TÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421-
5959, 06 30 942-2946
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, 06 20 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20
9-618-618, www.mosogepszerelo.hu. IN-
GYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBA-
MEGÁLLAPÍTÁS.
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTO-
MATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, 06
30 942-2946

ELEKTRONIKA
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ-
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER,
GRUNDIG.) TEL.: 06 20 471-8871
TV ANTENNA — mûholdvevôk, antennák ja-
vítása, kábeltévé leosztása. TV, video, DVD
összehangolása, házimozi. VILLANYSZERE-
LÉS — csillárok javítása. NO-KO SAT Bt. Bp.
II., Fillér u. 2/b, tel.: 326-6935, 06 20 541-
5483.
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE, TV, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁL-
LÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: 06 20 546-6304
ANTENNASZERELÉS, javítás, DUNA, M2 átál-
lítása, mûholdas és földi telepítések. II/A
elônyben! Tel.: 201-5368, 06 20 537-6281
SZÍNES TÉVÉK, LCD, PLAZMATÉVÉK javí-
tása mindennap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-
1802, Paál.
ANTENNAJAVÍTÁS: bármilyen típusú an-
tennák szerelése, javítása 25 év tapasztalat-
tal, garanciával. Tel.: 06 20 934-4360

LAKÁS—SZERVIZ
Rezsimegtakarítás a fenntarthatósá-
gért. Gyakorlati energiamegtakarítási
módszerek tanácsadása, tervezése, kivi-
telezése épületgépész-környezetgazdál-
kodási mérnöktôl. Tel.: 06 20 561-7063
TÛZIFA eladó kiszállítással. Akác, kôris mé-
teres darabokban. 1300 Ft/mázsa. Ugyanitt:
favágás alpintechnikával. Tel.: 06 30 907-
5948
Mixerbeton, homok, kavics eladása. Tel.: 06
70 369-9086
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjaví-
tásokat vállal több szakmában, a kerü-
letben. Ha kicserélni, össze- vagy felsze-
relni kell bármit, akkor is hívhat. Tel.:
06 70 332-2276
BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET, BÁRMI-
LYEN SZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁT
VÁLLALOK. TEL.: 06 30 410-0007
Lapostetô-szigetelést vállalunk 10 év garan-
ciával, referenciákkal. 4 Pillér Kft. Tel.: 405-
4603, 06 30 931-5495
Lapostetôk szigetelése, bádogosmunkák ga-
ranciával. Tel.: 06 20 471-1870, 273-1857
Alpintechnikai szolgáltatásaink: homlokza-
tok felújítása, vakolás, veszélyelhárítás, fes-
tés és mázolás. Tel.: 06 20 471-1870, 273-
1857
Bádogos és tetôfedések, magas és lapos-
tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: 06 20 944-9015, 249-2664
ELMÛ MINÔSÍTÉSSEL MÉRÔHELYKIÉPÍ-
TÉST, VILLANYSZERELÉST, CSERÉPKÁLY-
HA, HÔTÁROLÓS KÁLYHA, VILLANYBOJ-
LER, GÁZ-EPH JAVÍTÁSOKAT VÁLLALOK.
TEL.: 06 20 530-0344, http://cserepkaly-
ha-kandallo.webs.com
ÉPÜLETEK KÜLSÔ-BELSÔ FELIRATOZÁSA
GYORSAN, PONTOSAN, OLCSÓN. PLAST-
FORM, 1064 IZABELLA U. 80., TEL.: 331-
5347, WWW.PLASTFORM.HU
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés. Tel.: 06 30 272-
3909
Festés, mázolás, kômûvesmunkák hideg-,
melegburkolással, közületeknek is. Tel.:
285-0570, 06 70 563-0293
Festés, tapétázás, mázolás, parkettacsiszo-
lás, laminált lerakás! Gyors kezdéssel, ga-
ranciával, referenciával! Tel.: 06 30 942-
4735, 360-2345, Pap Gábor.
Családi és társasházak, nyaralók faszerkeze-
tének mázolása. Tel.: 06 20 471-1870, 273-
1857
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KIS-
IPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÉZÉS, ablakok,
ajtók passzítása, légszigetelése, ablak-
tisztítás, burkolás, szônyegpadló-, par-
kettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb
javításokat is vállalunk, garanciával. Ri-
ener és Tsa, tel.: 276-1805, 06 20 410-
7695.
Riasztó, kaputelefon, síkmágnes kapuzár, tá-
virányítású kapugép szerelése. IG ELEKTRO-
NIKA. Tel.: 06 30 964-3538, 306-3516
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔ-
RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE-
TÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: 06 30 292-3247
ZÁRAK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA 0–24 ÓRÁ-
IG. TEL.: 06 30 863-7680
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 978-
7429
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Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
ASZTALOSMUNKÁK: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI ERZSÉ-
BET FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
Asztalos-, lakatosmunkák készítéstôl a leg-
kisebb javításig. Hívjon bizalommal. Min-
denre van megoldás. Tel.: 06 20 411-4349
ASZTALOS VÁLLAL AJTÓ-, ABLAKILLESZ-
TÉST, ZÁRSZERELÉST, KÜSZÖBKÉSZÍ-
TÉST, MÁZOLÁST, SZIGETELÉST, LAMBÉ-
RIÁZÁST, PÁNTOK, ZSANÉROK CSERÉ-
JÉT, BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELSZERELÉSÉT. GALÉRIA, KERÍTÉS KÉ-
SZÍTÉSE. TEL.: 251-9483, 06 20 381-
6703
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
30 341-3423
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôregyártva.
Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok, lép-
csôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolá-
sa. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: 06 30
387-2894
KÔMÛVES-, BURKOLÓ-, VILLANYSZERE-
LÔ-, VÍZ-FÛTÉSSZERELÉSI MUNKÁKAT,
TELJES KÖRÛ LAKÁSFELÚJÍTÁST, ÁTÉPÍ-
TÉST, LAKÁSSZERVIZT MINÔSÉGI KIVI-
TELBEN, REFERENCIÁKKAL VÁLLALUNK.
TEL.: 06 30 280-7257
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelé-
sét vállalom garanciával. A felmérés díjta-
lan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269
Kárpitos vállalja modern, stílbútorok áthú-
zását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, 06 20 433-
6289, www.riederkarpitos.hu

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI) JAVÍTÁSA, TELEPÍ-
TÉSE, ÁRNYÉKOLÓK KÉZI ÉS MOTOROS
KIVITELBEN, KÉSZÍTÉS. II., SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: 06 20 546-6304
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítá-
sa, motorizálása korrekt áron. Tel.: 06 70
268-9591

KERT
FAKIVÁGÁS. BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ, VE-
SZÉLYES FÁK ÁGANKÉNTI LEBONTÁS-
SAL VALÓ KIVÁGÁSA. TEL.: 06 20 485-
6547, KOVÁCS SÁNDOR.

FAVÁGÓ ALPINISTA MESTER 25 éves tapasz-
talattal favágást-gallyazást szállítással vál-
lal. Gond Ferenc. Tel.: 06 30 977-1745

PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉL-
TECHNIKÁVAL, IPARI ALPINISTA MUN-
KÁK, KERTÉPÍTÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT,
KORREKT ÁR. TEL.: 06 30 907-5948
ÖNTÖZÔRENDSZEREK TERVEZÉSÉT, tele-
pítését vállaljuk garanciával, 10 éves tapasz-
talattal, valamint már meglévô rendszerek
átépí tését , fo lyamatos szerv ize lést ,
téliesítést. Tel.: 06 30 203-4109

KERTGONDOZÁST, növényültetést, fûnyí-
rást, fakivágást, sövényvágást vállalok szak-
értelemmel, lélekkel. Tel.: 06 30 418-6663,
gold333@freemail.hu

Kertépítés, automata öntözôrendszerek,
kerti tavak tervezése, kivitelezése garanciá-
val. Tel.: 06 20 331-2965

FAVÁGÓ ALPINISTA MESTER 25 éves ta-
pasztalattal favágást-gallyazást, szállítással
bozótirtást, ereszcsatorna-tisztítás vállal.
Gond Ferenc. Tel.: 06 30 977-1745

KERTÉPÍTÉS, PARKFENNTARTÁS, AUTO-
MATA ÖNTÖZÔRENDSZEREK TELEPÍTÉ-
SE, FÛKASZÁLÁS, TÉRKÔBURKOLATOK
LÉTESÍTÉSE A LEGJOBB ÁRON. TEL.: 06
30 907-5948
Teljes körû kertépítés és kertápolás:
ôszi kerttakarítás, szakszerû metszés,
profi öntözôrendszerek tervezése, tele-
pítése, karbantartása, faveszélytelení-
tés, fakivágás alpintechnikával is ker-
tészmérnöktôl korrekt áron. Tel.: 06 20
561-7063

SZOLGÁLTATÁS
SOKAT DOLGOZIK A PÉNZÉÉRT? HOZZA KI
BELÔLE A LEGTÖBBET! PÉNZÜGYI TERVE-
ZÉS, BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS INGYENE-
SEN. Kretz Éva, tel.: 06 30 931-5689.

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés,
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06 30 857-2653

ÜGYVÉD, dr. Kósa Erzsébet (Margit krt. 50–
52.) vállal ingatlan-adásvételi, örökösödési,
bontóperi, cégalapítási ügyeket ÁFAMEN-
TES MUNKADÍJJAL. TEL.: 06 20 956-59-
17
Bérszámfejtést vállalok. Tel.: 200-4761,
06 30 941-2298
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔ, ADÓTANÁCS-
ADÓ VÁLLALJA KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁL-
LALKOZÓK TELJES KÖRÛ KÖNYVELÉSÉT.
TEL.: 200-9716, 06 20 524-6623

FUVAR
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
20 972-0347, 06 30 589-7542

20 éve... Kretz Kft. Konténeres sitt-, szemét-
és hulladékszállítás 4, 6, 8, 10 m³-es konté-
nerekkel. Gépi földmunka, tereprendezés.
Sóder, homok, termôföld szállítása. Tel.:
376-9926, 06 30 991-2739

TÁRSASHÁZAK
BUDAI TÁRSASHÁZAK, LÉPCSÔHÁZAK TA-
KARÍTÁSÁT, HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK SZÍNVO-
NALAS ELVÉGZÉSÉT VÁLLALOM. SZÁMLA-
KÉPES VAGYOK. TEL.: 06 20 994-3477
TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLA-
LUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 919-
1013, www.haztakaritas.hu
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, e-
mail: wamag@t-online.hu
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAK-
KÉPESÍTÉSSEL, REFERENCIÁVAL, MÛSZAKI
HÁTTÉRREL VÁLLALOM. GÁL ISTVÁNNÉ.
TEL.: 06 30 961-2087
TÁRSASHÁZAK teljes körû kezelését, kö-
zös képviseletét vállalom szakképesítés-
sel, több éves gyakorlattal, referenciával
nettó 1000 Ft-tól/albetét/hó. Kérjen ingye-
nes konzultációt, árajánlatot. Hívjon
bizalommal. Tel.: 06 20 206-6990
Társasházkezelés, közös képviselet — kor-
rekt, megbízható módon. FLOTT-HOME BT.
Tel.: 274-6135, 06 70 940-3865, czakoszil-
via@gmail.com
TÁRSASHÁZAK teljes körû képviseletét vál-
laljuk lelkiismeretes, precíz munkával, nagy
gyakorlattal. Tel.: 326-6177, 06 20 471-
2926

MÛGYÛJTÉS
Szocialista kitüntetéseket, forgalomból ki-
vont papír- és fémpénzeket, régi képeslapo-
kat, szocialista relikviákat vásárolok.
Gyûjtô. Tel.: 201-7769
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, búto-
rokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, ékszere-
ket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket). Teljes
hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 06 30
462-8883
KELETI SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTA-
LAN. TEL.: 06 30 456-3938
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó
út 12. Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543,
Gyulai Tamás.

VÉTEL, ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753

ARANY-, ezüst- és drágakô-felvásárlás napi
legmagasabb áron. Tel.: 209-4245

Megbízható, leinformálható mûtárgybe-
csüs készpénzért vásárol teljes hagyaté-
kot, gyûjteményeket, festményeket, ke-
leti szônyegeket, ezüsttárgyakat, aszta-
li és fali órákat stb. Tel.: 06 20 402-
2966, 06 20 402-3211

Trabant 1,1 kombi — 1990-es évjárat — le-
járt mûszakival, 53 000 km-rel olcsón el-
adó. Tel.: 326-1834

HAGYATÉK-, GYÛJTEMÉNY- (PÉNZ, BÉLYEG,
KÉPESLAP STB.), RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS.
HÉTVÉGÉN IS! MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: 06 20
947-3928

TÁRSKERESÉS

Keresem a párom, de nem találom! Buda-
pesti 50/172 barna,kék szemû férfi keresi
szolíd, házias társát. Tel.: 06 70 597-7888

ÉRZELMI INTELLIGENCIASZINT-FELMÉ-
RÉSSEL EGYBEKÖTÖTT REGISZTRÁCIÓ A
PUNCSHÁZ TÁRSKÖZVETÍTÔBEN. TEL.:
06 70 423-8747

Garantált randevúlehetôségek! Exkluzív is-
merkedés diplomásoknak! Duals Társkere-
sô, Bús Tímea. Tel.: 801-2526, www.duals.
hu

20 év tapasztalatával várom önt, amen-
nyiben társra vár. Az emberi sorsok segíté-
se, a társkeresés számomra hivatás. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim:
Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig és
20–22-ig, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu

CSAK HA KOMOLYAN GONDOLJA! Budai
társkeresô a Böszörményin, országos adat-
bázissal. Tel.: 06 30 555-8444

EGYÉB

SZÔRME. FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK GE-
NERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGREN-
DELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS.
HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MOBIL: 06
30 858-9499 . J. WIENNA BT. 1027
VARSÁNYI IRÉN U. 17.

KIEMELT KEDVEZMÉNY! VISEGRÁDI, BA-
LATONI NÉGYCSILLAGOS WELLNESSHO-
TEL FÉLPANZIÓVAL 2 FÔ/3 NAP 29 900
FT. TEL.: 06 70 770-9294

KÁVÉHÁZAK, VENDÉGLÔK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes gra-
fikai munkák. Deko-team Grafikai Stú-
dió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 375-
8696, 06 30 933-6221

Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ru-
hadarabok méretre, rendelésre nagy fonal-
választékkal, hozott fonalból is. Tel.: 356-
6009, www.kotode.hu

Hirdessen a Budai Polgárban!
APRÓHIRDETÉS, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig
szavanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
áfa; Apróhirdetés-felvétel: személyesen, készpénzªzetéssel rendezve, Ügy-
félszolgálati Központ, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-5625;
ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon a Lakosságszolgálati Csoportnál.

KERETES HIRDETÉS: színes: 1/1 old. = 280 000 Ft, 1/2 = 150 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft, 1/16 = 23 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 230 000 Ft, 1/2 = 125 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000 Ft,
1/16 = 19 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából,
valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A ked-
vezmények nem vonhatók össze. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tele-
fon/fax: 316-3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2010. október 6-án 11 óráig.
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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

Már 19 éve
a lakosság szolgálatában!
Építôanyag és gépi földmunka szállítással

Megrendelését telefonon is jelezheti
és szállításnál fizeti!

Cementakció!
Cement, mész, tégla, sóder, homok, zsalukô, betonacél,

szegélykô, térkô, vakolat, csemperagasztó.

CALX Kft.
1028 Budapest II. kerület, Pesthidegkút-Ófalu,
Patakhegyi út 83–85. (Rozmaring Benzinkútnál)

Tel.: 376-5853
Nyitva: Hétfô-péntek: 7–16, szombat: 7–12

Gyógymasszázs az Ön otthonában
Csipak Zoltán
gyógymasszôr

otthonában keresi fel
a regenerálódni,

relaxálni vágyókat.

Professzionális masszázs
gyógyhatású

készítményekkel,
irodákban is.

Kedvezmények.

Telefon:
06 20 595-3057

Homlokzatszigetelés:
— a legkorszerûbb anyagokkal, akciós
áron (REVCO, KINGSTONE)

Ablakcsere:
— Prémium kategóriás mûanyag ablakok
alapáron (pl. 120x150 bny, 5 kamrás,
U=1,0 W/m²K üveggel, argongázzal töl-
tött 25 750 Ft), 5 év garanciával
— a beépítés során az esetleges kô-
mûvesmunkát is elvégezzük
— a kibontott anyagokat elszállítjuk

Pályázatírás
Energiatanúsítvány kiállítása

Nagyszénás-Építô Kft.
Tel./fax: 06 26 355-481
Mobil: 06 30 655-6552

Állatorvosi rendelô
Budapest I., Batthyány u. 48.,

a Hattyúház mögött
— állatgyógyszertár,
felszerelési eszközök

— diétás és normál tápok
forgalmazása

— UH, RTG, lézerterápia
— kedvezményes mikrochipezés stb.

Nyitva:
Hétfôtôl szombatig 10–12-ig

Hétfôtôl péntekig 17–19-ig is.
Tel.: 213-6874,
06 30 933-1025
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ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.

Önálló épületek és helyiségek
bérbeadása tárolás, raktározás,

illetve irodai célra Pesthidegkúton.

Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722

E-mailben: rozszov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:

1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.
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Asztmás, allergiás, fél az influenzától,
gyakran beteg?

Hogyan készüljünk fel az influenzaszezonra vagy szabaduljunk meg a
kínzó asztmás, allergiás, kruppos tünetektôl, a gyenge immunrendszer
okozta állandó betegeskedéstôl, köhögéstôl, hurutos problémáktól? Ha-
tékony megoldás lehet az Indiso Speleo Terápia, amely erôsíti az im-
munrendszert és gyors, érezhetô javulást eredményez légúti betegségek
esetén.

A száraz speleo terápia évszázadok óta ismert és bevált mód-
szer Európában az alsó és felsô légutak megbetegedéseinek keze-
lése során. A tapasztalatok szerint preventív és rehabilitációs cél-
lal alkalmazzák nemcsak a légúti panaszok megelôzésére, hanem az
immunerôsítô faktornak köszönhetôen egyéb vírusos és bakteriális
fertôzések kivédésére, hiszen a terápiának köszönhetôen több ezer
páciens statisztikai adatai szerint a résztvevôknél negyedére csök-
ken a betegnapok száma éves szinten! A módszer lényege, hogy a
természetes gyógyító közeg reprodukcióját használják terápiás cél-
lal. Dr. Tóth László fül-orr-gégész fôorvost kérdeztük az INDISO
SPELEO TERÁPIA kapcsán.

Kedves doktor úr, hogyan mûködik a terápia?
A terápia gyógyhatása a speciális, NaCl-ban rendkívül gazdag,

száraz gyógyközegnek köszönhetô, amelyben a szemcsenagyság
apró, maximális a koncentráció, alacsony a nedvességtartalom, ál-
landó a hômérséklet, a levegôgázok összetétele és a légnyomás. A
páciens belélegzi a száraz hatóanyagot, amely azonnal eljut a leg-
kisebb hörgôcskékbe, légjáratokba. Ott feloldódik, magához
vonzza a szennyezôdéseket, amelyeket a beteg késôbb felköhög,
illetve a véráram metabolikus folyamatai során a szennyezôdés el-
hagyja a szervezetet. A mesterséges gyógyközeg mûködési mecha-
nizmusának legfontosabb tényezôje a légzôszervek nyálkahártyájára
és a hörgôk simaizom-szerkezetére kifejtett pozitív hatás.

Mibôl áll egy kúra?
A kúra megkezdése elôtt mindenki orvosi vizsgálaton esik át.

Ezt követôen egy teljes kúra 10 vagy 20 kezelési alkalomból áll,
a betegség krónikusságától, illetve a kezelés céljától függôen. A
kúra hatékonysága szempontjából célszerû rendszeresen megjelen-
ni. Gyermekeknek az alkalmankénti benntartózkodás 45, felnôttek-
nek 60 percet jelent. A kezelések csoportosan mûködnek.

Milyen elônyei vannak a kúrának?
Az INDISO SPELEO TERÁPIA az egyedüli olyan egészségügyi

fizioterápia, ami orvosi kontroll és szakasszisztencia mellett zajlik.
Egyedi, különlegesen tiszta, ezért maximális hatásfokú hatóanyag-
gal, illetve rendkívül finom szemcseméretet produkáló orvosi beren-
dezéssel dolgozik a megfelelô gyógyhatás érdekében. Teljes körû,
külsô szervek által tanúsított EU-s szabványoknak megfelelô ISO
minôsítésekkel rendelkezik.

Gyerekeknek játék, felnôtteknek relaxáció: A klinika relaxációs
központként mûködik, ahol a gyermekek és felnôttek külön terápi-
ás helyiségekben kúrálódnak. Gyerekek számára játszóház van be-
rendezve, ahol kedvükre szórakozhatnak, amíg zajlik a kezelés. A
felnôttek relaxálhatnak zenehallgatással, sakkozással, olvasással.

Milyen eredményeket várhatunk?
A hatékonyság a terápia alkalmazása során kimagasló: a kuta-

tások tapasztalatai szerint felnôttek körében mintegy 88–90%
ért el jelentôs javulást, a gyermekek körében ez a szám 90–
92%-ra tehetô. A terápia 100%-ban természetes, mellékhatások-
tól mentes és biztonságos hosszú távú megoldás a problémákra. A
Magyar Fül- Orr- Gégész és Tüdôgyógyász Szakmai Kollégiumok az
INDISO terápia kiegészítô kezelésként történô alkalmazását támo-
gatják!

Gyógyhatások tekintetében a legfontosabb a gyulladáscsökken-
tés, a túlérzékenység csökkentése, köpetoldó hatás, dezinfektáló,
antibakteriális hatás, az immunrendszerre való jó hatás.

Kiknek javasolják a kúrát?
Asztmásoknak, allergiásoknak, szénanátha, krupp, COPD légcsô-

hurut, hörghurut, arcüreggyulladás, légúti gyulladásos betegségek
esetén, dohányosoknak, teljesen egészséges városlakóknak preven-
tív immunerôsítésnek, teherbíró-képesség fokozónak. Ellenjavallt
állapotok is vannak — errôl minden esetben a szakorvos dönt.

Személyes tapasztalat

Mivel párom sokunkhoz hasonlóan gyermekkora óta vissza-visszaté-
rô asztmás rohamokkal és allergiával küzd, úgy döntöttem, elvi-
szem a terápiára, és vele együtt kipróbálom a kúrát. A rendelô
elôtt izgatottan toporogtunk mindketten. — Nem fogja csípni a
szemem? Mi lesz, ha rosszul érzem magam? — kérdeztem felnôtt-
höz nem túl méltó módon, de Ádámék csak mosolyogtak.

— Nagyon jól fogod magad érezni! — mondták, és megpróbál-
tam hinni nekik.

A kezelôhelyiségben fehér — leginkább ködre emlékeztetô — só-
felhô várt. Mindannyian leültünk, és a számban, torkomban, nyelô-
csövemben éreztem a sós levegôt. Valóban nagyon kellemes érzés
volt. Nem csípte a szemem, sem a bôröm. Pár perc alatt annyira
megszoktam a levegôt, hogy már bántam, hogy hamarosan letelik
az egy óra. A kúra végén elköszöntünk, és csak másnap találkoz-
tunk ugyanitt. Majd harmadnap, negyednap és így tovább.

A párom a kúra megkezdése óta nem volt rosszul, nem használja
azokat a szteroidokat, amelyeket elvileg naponta szednie kellene.
Mindketten köhécselünk és olykor orrot fújunk, s a szervezetünk
folyamatosan tisztul. A terápia valóban mûködik, mellékhatások
nélkül, és végre napok, hetek és remélhetôleg majd évek telnek el
úgy, hogy páromnak és a kúra jövendôbeli résztvevôinek nem kell
többé gyógyszerekhez nyúlnia.

Információ, idôpont: INDISO Kft.
INDISO SPELEO KÖZPONT:

Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház)
1123 Budapest, Alkotás u. 48.

Tel./fax: +36/1/789-8270, mobil: 06 70 317-6959
www.indiso.eu, info@indiso.eu

Csak 2010-ben kedvezményes árak!
További INDISO SPELEO KLINIKÁK

budapesti és megyei kórházakban,
valamint egészségügyi intézetekben: www.indiso.eu



28. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

Új állateledel és -felszerelési üzlet várja kedves vásárlóit!

BUDAGYÖNGYE BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT I. emelet. Telefon: 06 70 946-7007
Nyitva tartás: 10–19 óráig, Szombaton 10–15 óráig.

Art-Kelim Békésszentandrási Szônyegszövô Kft.

Modern Shaggy szônyeg-
és békésszentandrási perzsaszônyegakció!

20% árengedmény 2010. október hónapban.
1074 Budapest, Dohány u. 3. Tel.: 269-6597

Nyitva: Hétfô-péntek 9–17-ig.


