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Küzdelmes és nehéz év elé nézünk
Újévi beszélgetés Láng Zsolt polgármesterrel
meg kellett küzdenünk a kerület pénzügyi
egyensúlyáért. Mindent megtettünk azért,
hogy biztosítsuk mûködôképességünket, sôt
fejlesztésekre is módot találjunk.
A forráshiány azonban fôképp’ olyan típusú beruházásokra nyújtott lehetôséget, amelyek az itt élôk alapvetô igényeinek jobb kielégítését biztosítják. Ilyen a bölcsôdei, óvodai és iskolai férôhelyek jelentôs mértékû növelése, vagy az egészségügyi ellátás színvonalának emelése a Rét utcai egészségház átadásával.
Megépítettük és hamarosan megnyitjuk a
hidegkúti mentôállomást, és méltó körülmények között mûködhet a Családsegítô és Gyermekjóléti Központ is.
Mindemellett kisebb ráfordítást igénylô intézkedésekkel törekedtünk szebbé, rendezettebbé tenni a kerületet, hiszen környezetünk
jelentôs mértékben befolyásolja mindennapjaink közérzetét. Összességében tehát nehéz,
de a lehetôségekhez mérten sikeres esztendôt zártunk.
(Folytatás a 3. oldalon)

Az elmúlt évben sok várt és váratlan
esemény nehezítette munkánkat, így
keményen meg kellett küzdenünk
a kerület pénzügyi egyensúlyáért —
nyilatkozta lapunknak Láng Zsolt
polgármester. A II. kerület vezetôje úgy
véli, az idei esztendôben is számos
megpróbáltatás vár az önkormányzatra,
de mindent elkövetnek annak
érdekében, hogy a legfontosabb
ellátások színvonala ne csorbuljon
ezután sem. Az önkormányzat vezetése
— ahogyan eddig — továbbra is tartja
magát ahhoz, hogy nem adósítja el
a kerületet.

A tavalyi év elején úgy fogalmazott, hogy
gazdasági tekintetben rendkívül nehéz idôszak vár az önkormányzatokra. Mennyire
vált ez valóra 2009-ben, és mire számít a
2010-es esztendôben?
Az elmúlt évben sok várt és váratlan esemény nehezítette munkánkat, így keményen

Ingyenes barlangtúra
kerületieknek

Január végén kezdôdnek
a középiskolai felvételik

A II. Kerületi Önkormányzat és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága együttmûködési megállapodást kötött, amely szerint a II.
kerületben állandó bejelentett lakcímmel rendelkezô polgárok,
valamint az iskolák tanulócsoportjai részére 660 fôs keretben a
Pál-völgyi- és a Szemlô-hegyi-barlangban hétköznapokon ingyenes belépôjegyet biztosítanak 2010 januárjában és februárjában. Egyéni látogatók az ingyenes belépôjegyre való jogosultságot a barlangok pénztárában a lakcímkártya felmutatásával igazolhatják. Egy személy csak egy alkalommal jogosult ingyenes
belépésre. Pál-völgyi-barlang: 1025 Budapest, Szépvölgyi út
162., tel.: 325-9505. Szemlô-hegyi-barlang: 1025 Budapest,
Pusztaszeri út 35., tel.: 325-6001.

A középiskolában továbbtanulni szándékozó diákok január 22én 14 órától tesznek egységes írásbeli felvételi vizsgát az érintett
6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, január 23-án 10 órától pedig a kilencedik évfolyamos általános tantervû képzésekre. A pótló írásbeli vizsgákat február 28-án tartják. Az eljárás során központilag kiadott, egységes kompetencia alapú feladatlapokkal
megszervezett vizsga zajlik.
Az írásbeli eredmények megtekintésére a vizsgát követô
nyolc napon belül kell egy munkanapot biztosítani. A vizsgát
szervezô intézmények február 11-ig értesítik a tanulókat az
eredményrôl.
(Részletek a 8. oldalon)

AZ ÚJ PARKOLÁSI ENGEDÉLYEKET JANUÁR 18-TÓL LEHET ÁTVENNI. A parkolási engedélyeket a Városrendészet Buday László u.
5/c alatti irodájában adják ki február 12-ig,
hétfôtôl csütörtökig 8.30-tól 17.30-ig (12.30tól 13.30-ig technikai szünet) és pénteken
8.30-tól 11.30-ig. A 2009-re szóló engedélyek
4. OLDAL
2010. február 12-ig érvényesek.

LAKTANYÁBÓL AKADÉMIA PARK. Hamarosan megkezdôdik a pasaréti, hajdani katonai akadémia megújulása. A 12 hektáros terület fejlesztését a tulajdonos SCD Group Zrt. a
környéken élôk bevonásával kívánja megvalósítani. A kerületiekhez most eljuttatott kérdôívben arra kíváncsiak, milyen funkciókat látnáMELLÉKLET
nak ott szívesen.

A VILÁGHÍRÛ KODÁLY-PORTRÉ ALKOTÓJA. Plakátjaival, grafikáival beírta nevét a magyar, sôt a világ rajzmûvészetébe is, számos
nemzetközi díj birtokosa. Az évtizedek óta kerületünkben élô nyolcvanéves, ma is aktív Varga Gyôzô képeivel kezdôdik január 12-én a Kapás utcai Vízivárosi Galériában az idei kiállítási szezon.
11. OLDAL

2. OLDAL

KÖZÉRDEKÛ

HIVATALI NYITVA TARTÁS

FOGADÓÓRÁK

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.
Anyakönyvi Csoport

346-5400, központi fax: 346-5592
Internet: www.masodikkerulet.hu
e-mail: info@masodikkerulet.hu
Földszint 5–6. Telefon: 346-5631,
346-5632, 346-5633, 346-5634;
Fax: 346-5635

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
Okmányügyintézôi Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Adócsoport

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Tel.: 346-5602

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
az óránkénti idôpontra
szerda: 8.00–16.30
elôjegyzett ügyfelek
csütörtök: 8.00–16.00*
a sorszámmal érkezôkkel
ebédidô: 12.15–13.00
szemben elônyt élveznek
péntek: 8.00–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
Tel.: 346-5601
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
Tel.: 346-5400
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
* hétfôn délelôtt és pénteken, szerda: 8.00–16.30
valamint gépjármûügyekben csütörtök: 8.00–16.00
csak elôre bejelentkezett
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak
péntek: 8.00–13.00
A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás
Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5730
Keleti Károly utca 15.
(bejárat a Kitaibel Pál utca felôl)
Tel.: 346-5724, fax.: 346-5791

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5750
Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
06 80 204-965

Városrendészet

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

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Felelôs kiadó:

Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
06 70 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
06 20 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve 06 20 9288699

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

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Fekete László
Fidesz—KDNP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
06 30 670-6688

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

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve 06 20 3364337

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Káplán Tibor
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
06 30 957-5682

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Kollár György
SZDSZ, 15. vk.

hónap 1. csütörtöke, 18–20 óra

SZDSZ II. ker. Iroda
Margit krt. 48., I. emelet

Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
06 30 931-1379

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
06 30 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978 (hívható munkanapokon 12–18-ig)

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

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

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

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

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
06 30 560-5596

Dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978, 06 20 466-8418,
zsolt.molnar@mszp.hu

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

minden hónap elsô szerdáján 17–
MSZP II. ker. Iroda,
18-ig, elôzetes idôpont-egyezteFazekas u. 19–23.
tés 06 20 420-4031

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

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

hónap 1. hétfôje, 14–16.30-ig

Pesthidegkúti Közösségi Ház, Máriaremetei út 37., 376-8678

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

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

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

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Skublicsné
Manninger Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
06 20 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház, Máriaremetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

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

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

Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban
Budai Polgár Nonprofit Kft.,
ügyvezetô igazgató: Balaton Balázs
(balaton.balazs@masodikkerulet.hu)

Takács Beáta
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
06 30 406-0845

Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)

Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
06 20 934-1534

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Dr. Zagyvai Péter
SZDSZ, listás

hónap 1. hétfôje, 17–19 óra

SZDSZ II. ker. Iroda
Margit krt. 48., I. emelet

Dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

Dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

Bejelentkezés: 06 20 349-7997

Dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

január 21-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet
mindennap: 24 órás ügyelet
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Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)
Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu)
Eisenmann József (eisenmann.jozsef@masodikkerulet.hu)

Szerkesztôség:

1022 Bimbó út 1., (telefon/fax: 316-3410),
e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tramontána (356-6009)
Ringier Kiadó Kft. Nyomda, felelôs vez.: Bertalan László ig.
Göncruszka Kft.

A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következô megjelenés:
Hirdetésfelvétel:

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

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

Fotók:

Tördelés:
Nyomda:
Terjesztés:

Dankó Virág
alpolgármester

Rataj János
MSZP, listás

1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 301-6969, 104, 212-5979
1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370

BUDAI POLGÁR

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

ÜGYELETEK:

Felnôttorvosi ügyelet

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Póta Gyula
SZDSZ, listás

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

Gyermekorvosi ügyelet

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

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

BUDAI POLGÁR

2010. január 22., lapzárta: 2010. január 13.
2010. január 14-én 11 óráig (lásd a 19. oldalon)

Dr. Varga Elôd Bendegúz elôzetes idôpont-egyeztetés:
06 30 560-3905
MSZP, listás

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

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

2010/1 — január 11.

ÖNKORMÁNYZAT

3. OLDAL

„Tartjuk magunkat ahhoz, hogy nem adósítjuk el a kerületet”
(Folytatás az elsô oldalról)
A 2010-es év azonban sok aggodalmat támaszt bennem. Az elmúlt három évben számos olyan intézkedést hoztunk, amely segített gazdálkodásunk kiegyensúlyozásában, a
források felhasználásának ésszerûsítésében.
Valamennyi a takarékosságot szolgálta, de
nem rontott a szolgáltatások színvonalán,
nem járt nagy arányú leépítésekkel, és nem
változtatta meg alapvetôen az ellátórendszer
mûködését. E lehetôségek azonban kimerültek, és egyre kisebb az esélye annak, hogy
megszorítások nélkül ellensúlyozni tudjuk a
mind drasztikusabb kormányzati elvonásokat.
Jelentôs átszervezésekre kell tehát számítani?
Az idei költségvetés tervezésének utolsó
szakaszánál tartunk, így konkrétumokról
még nem beszélhetek. Az a legfôbb célunk,
hogy a lehetô legkevesebbet kelljen változtatni az ellátórendszer színvonalas mûködésén,
és ne kerüljön sor visszafordíthatatlan folyamatok elindítására. Következésképp fôleg a
tervezett fejlesztések elhalasztására, végsô
esetben a megkezdett beruházások megtorpanására lehet számítani. Ahhoz azonban a végsôkig tartjuk magunkat, hogy nem adósítjuk
el a kerületet.
Miképp befolyásolja a kerületi terveket,
hogy a költségvetési törvény jelentôsen
csökkentette a szociális és oktatási ágazat
támogatását?
Jelentôs eredménynek tartottuk 2009ben, hogy — hosszú évek után — a kerület
már nem vagyontárgyai felélésével biztosította intézményrendszerének mûködését. A
költségvetési törvény átgondolatlan intézkedései nyomán most ismét csapdába kerülünk, így az egyetlen megoldás gondjaink

„A

z a legfôbb
célunk, hogy
a lehetô legkevesebbet
kelljen változtatni
az ellátórendszer
színvonalas mûködésén,
és ne kerüljön sor
visszafordíthatatlan
folyamatok elindítására.”

Környezetünk szépítését szolgálta öt kerületi
játszótér felújítása is

enyhítésére a szükséges fejlesztések fent említett visszafogása. Középtávon azonban ez is
károkat fog okozni, hisz’ például egy iskola
korszerûsítése olyan megtakarításokkal jár,
mint a közüzemi díjak vagy a karbantartási kiadások csökkenése.
Melyek azok a beruházások, amelyekbe
biztosan belevágnak?
Mindenekelôtt a pályázati támogatással
megvalósuló fejlesztéseket sorolnám ide, hiszen azok esetében nincs mód átütemezésre.
A jelenlegi helyzetben nem engedhetjük meg
magunknak, hogy bármilyen forrást elveszítsünk.
2010 az Ön számára nemcsak munkával
teli esztendô, hanem a számadás éve is
lesz. Sikerült minden elemében megvalósítani a Realitás programját, amellyel megnyerte a 2006-os választásokat?
Három hónappal ezelôtt a harmadik alkalommal adtam számot a Budai Napló hasábjain arról, hol is tartunk a 2006-os program
terveivel. Az áttekintésbôl kitûnhetett, hogy
a programpontok zömét már sikerült teljesíteni. A fennmaradó teendôk vagy folyamatban vannak, vagy megvalósításukat az idôvel
bekövetkezett objektív okok akadályozták
meg.
Nem tart attól, hogy a választások évében
a mindennapok munkáját erôsen befolyásolja majd a konstruktív párbeszédet gyakran nélkülözô politikai küzdelem?
A II. kerület — üdítô kivételként — hosszú
ideje bizonyítja, hogy lehet tartalmas szakmai vitákat folytatni mindennapi politikai
acsarkodás nélkül. Bízom benne, hogy városrészünk gyarapításában, szépítésében továbbra is ez a hagyomány lesz a meghatározó,
de nem titkolom: szívesen túl lennék már a
kampányidôszakon.
G. Á. R.

A Vérhalom u.–Eszter u.–Törökvész út csomópontját
biztonságosabbá teszi az új körforgalom

Jelentôsen javult az egészségügyi ellátás is. A rendkívül rossz állapotú és elhanyagolt rendelôkbôl a felújított,
Rét utcai egészségházba költöztek az orvosok és a védônôk.

Budapest egyik legszebb sportpályája készült el
a Kolozsvári Tamás utcában
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Az új parkolási engedélyeket január 18-tól lehet átvenni
szerint 30, 50 és 70 százalékos kedvezmény adható (lásd a táblázatot). A Városrendészet ez
esetben is a legnagyobb kedvezménnyel adja
ki az éves várakozási engedélyeket.

A tavalyi évre kiadott matricák
február12-ig maradnak érvényben,
addig kell beszerezni az újakat. Az
ügyintézés egyszerûsítése érdekében
nem kell külön kérelmet kitölteni, a
költségtérítés, illetve a második
gépjármû utáni díj a Városrendészet
irodájában helyben fizethetô be. A
Városrendészet a fizetôövezetekben
lakókat levélben is értesítette a
változásokról, amelyeket érdemes
alaposan áttanulmányozni, hogy
elkerüljük a késôbbi bonyodalmakat.

Fél évre fele árat kell fizetni

Fizetni kell a második autó után
A II. kerület idén tavasszal számos esetben jelezte, hogy nem ért egyet a fôváros készülô parkolási rendeletével, amely most számos ponton átírja a parkolási engedélyek kiadásának
eddig megszokott rendjét. A jogszabály szerint a ªzetôzónákban már egy-egy lakcímre
bejelentett elsô autó után sem jár közvetlenül
térítésmentes kedvezmény. A kerület azonban az elôzô évekhez hasonlóan továbbra is
biztosítja azt. A fôvárosi jogszabályok alapján
a második autónál a gépkocsi (forgalmi engedélyben jelzett) környezetvédelmi besorolása

Fontos változás az is, hogy az ingyenes várakozást biztosító engedély lakcímenként csak
egy gépjármûre adható. Az engedélyek az
adott zónában, és nem a kerületi ªzetôövezet
egészében érvényesek. Szigorodtak a matricák kiadásának feltételei. Gépjármûadó,
vagy a parkolási díj elmulasztása miatt kirótt, harminc napon túli, nem vitatott pótdíjtartozás esetén nem adható ki engedély.
Mivel a fôvárosi rendelet idén június 30ig él, a II. kerület úgy döntött, hogy a kerületben az éves matricát az elsô autóra 500 forintos költségtérítési díjért, az egész éves összeg
feléért adja ki. Az 50 százalékos ár a második
gépjármûre szóló engedélyre is vonatkozik,
ám mindkét esetben az érvényességi határidô is csak június 30. (lásd a táblázatot).
A polgármester kezdeményezésére a képviselô-testület úgy döntött, hogy a II. kerületben reggel 8 óra helyett csak 8.30-tól kell
ªzetni a parkolásért, ezzel is segítve a gyermeküket iskolába, óvodába, bölcsôdébe szállító szülôket.

A második gépjármû 2010. június 30-ig érvényes kedvezményes várakozási engedélye
árának meghatározása (az egységesen 500 Ft elôállítási költségen kívül):
Teljes ár
egy évre

Zóna

Környezetvédelmi kategóriától függô,
önkormányzat által
biztosított kedvezmény (Ft)
Euro I–II Euro III

Víziváros (1. zóna)
Rózsadomb I. (2. zóna)
Rózsadomb II. (3. zóna)

100 000 Ft
80 000 Ft
40 000 Ft

–
–
–

30 000
24 000
12 000

Euro IV
50 000
40 000
20 000

Euro V
70 000
56 000
28 000

2010. június 30-ig
fizetendô (Ft)
Euro I–II

Euro III

Euro IV

Euro V

41 700
33 300
16 700

29 200
23 300
11 700

20 800
16 700
8 300

12 500
10 000
5 000

A környezetvédelmi kategóriától (a forgalmi engedély V9-es kódja) függôen:
0–5
6–8
9–11
12–

EURO I–II
EURO III
EURO IV
EURO V

Nem támogatott
30% támogatás
50% támogatás
70% támogatás

Február 12-ig érvényesek
a tavalyi matricák
A parkolási engedélyeket a Városrendészet
Buday László u. 5/c alatti irodájában adják ki
2010. január 18. és 2010. február 12. között hétfôtôl csütörtökig 8.30-tól 17.30-ig
(12.30-tól 13.30-ig technikai szünet) és pénteken 8.30-tól 11.30-ig.
A 2009-re szóló engedélyek 2010. február 12-ig érvényesek!
Az ügyintézés egyszerûsítése érdekében
nem kell külön kérelmet kitölteni. A költségtérítés, illetve a második gépjármû díja helyben ªzethetô. Az adatok felvételekor az igénylônek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik gépjármûadóval vagy parkolási pótdíjjal.
Az engedélyt az igénylô személyesen, vagy
írásban meghatalmazott megbízottja útján veheti át. Be kell mutatni az igénylô személyi
igazolványát és lakcímkártyáját (meghatalmazott esetén az igénylô okmányainak másolatát), valamint a gépjármû forgalmi engedélyét (másolatát).
2010. február 12. után a Városrendészetnél
a szokott ügyfélszolgálati idôben (hétfô
13.30–18.00, szerda 8.00–16.30, péntek
8.00–11.30) intézhetôk az engedélyezés
ügyei. A változásokról a Városrendészet a ªzetôövezetben lakókat levélben értesítette,
amelyet sokan nem olvastak el alaposan, és
feleslegesen fáradtak be engedélyt intézni
már január elsô napjaiban. A kiküldött tájékoztatóban a vonatkozó jogszabályok kivonatai is megjelentek. A Városrendészet munkatársai igyekeznek rugalmasan intézni a matricák kiadását, de a fôvárosi rendelet paragrafusait az ügyintézôknek be kell tartaniuk, ha
az a korábbi évekhez képest jelentôs hátrányt okoz is a parkolási övezeten belül lakóknak. További felvilágosítás a 346-5678-as telefonszámon kérhetô.
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A zónák térképe és a határoló utak listája

n 1. zóna: Víziváros
n 2. zóna: Rózsadomb I.
n 3. zóna: Rózsadomb II.
n 1. A Margit körút—Széna tér—Csalogány utca—Bem rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a
Moszkva tér.
n 2. A Margit körút—Moszkva tér—Szilágyi Erzsébet fasor—Trombitás út—Garas utca—Marczibányi tér—Ribáry utca—Bimbó út—Ady
Endre utca—Szemlôhegy utca—Rómer Flóris utca—Margit utca által határolt terület, beleértve — a Margit körút, a Moszkva tér és a
Marczibányi tér kivételével — a határoló utakat és tereket, valamint a Mecset utca.
n 3. A Szilágyi Erzsébet fasor—Gábor Áron utca—Pasaréti út—Radna utca—Herman Ottó út—Lorántffy Zsuzsanna út—Fillér utca—Lévay
utca—Alvinci út—Bimbó út—Alsó Törökvész út—Eszter utca—Áldás utca—Szemlôhegy utca —Ady Endre utca—Bimbó út—Ribáry utca—Marczibányi tér—Garas utca—Trombitás út által határolt terület, beleértve — a Szemlôhegy utca, az Ady Endre utca, a Bimbó út, a
Ribáry utca, a Garas utca és a Trombitás út kivételével — a határoló utakat és tereket.

Legyen szép a búcsú a fenyôktôl!
A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. minden
évben szervezetten elszállítja a kidobott fenyôfákat. A vállalat kéri a lakosságot, hogy az
ünnepeket követôen segítsék a fenyôfák kulturált elszállítását, és a kukák mellé tegyék,
vagy az erre a célra kijelölt gyûjtôpontok egyikénél helyezzék el a fákat. Fontos tudni, hogy
a kijelölt helyek nem azonosak a szelektívhulladék-gyûjtô szigetekkel, így a színes konténerek mellé semmit se tegyenek. A II. kerü-

letben tizenegy gyûjtôponton lehet letenni a
fenyôfákat: a Ganz utca és Medve utca sarkán, a Zsigmond tér 5–7. elôtt, a Rét lépcsô
alsó végén, a Hidász utca és a Pasaréti út sarkán a parkolóban, a Csatárka utcai parkolóban a gyógyszertár alatt, a Nagybányai út és a
Kapy utca sarkán, a Torockó tér 1. elôtt, a
Radna u. 1. elôtt, a Cserje utca és a Fajd utca
sarkán, a Bolyai utca 2. elôtt és a Kuruclesi út
11. elôtt.

Kertbarát klub alakul

Változó ügyfélfogadás

Az újonnan alakuló Kertbarát Klub január
29-én pénteken 16 órától tart összejövetelt a
Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom
utca 2–10.). A szervezôk elsôként azok jelentkezésére számítanak, akik részt vettek a Komposztáló kerület programban, de természetesen minden érdeklôdôt várnak. További információ: Ládi Károly, tel.: 339-6735.

Január 11-tôl az APEH fôvárosi központi ügyfélszolgálata (1139 Petneházy u. 6–8., tel.:
412-7400) és ügyfélszolgálati kirendeltsége
(1024 Margit krt. 43–45., IV em. 6., tel.:
316-2622) nyitva tartása megváltozott. Hétfôn 8.15–18-ig, kedden, csütörtökön és pénteken 8.15–12-ig, szerdán 8.15–16-ig tartanak nyitva.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös képviselôknek (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, 06 30 560-3928 minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
telefonszám: 315-1366, e-mail: jover.
gyorgy@masodikkerulet.hu.

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

6. OLDAL
A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

ÖNKORMÁNYZAT

Isten éltesse Ilonka nénit!
Születésének századik évfordulóját
ünnepelte Suba Lajosné december
17-én. Az ózdi születésû Ilonka néni védônôként dolgozott. Mint
mondta, a sors ªatalon vezérelte a
II. kerületbe, de nem bánta meg,
hogy itt állapodott meg. Ilonka néni
három gyermeket nevelt fel és egy
unokája van. Az ünnepeltet családtagjai körében december 22-én az
önkormányzat képviseletében Bándy Péter, az Egészségügyi, Szociális
és Lakásügyi Bizottság elnöke köszöntötte fel.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez a Fidesz második kerületi szervezete
szerdánként 16–18-ig (1024 Keleti Károly u.
13/b). Idôpont-egyeztetés az aktuális hét
keddjéig a 212-5030-as számon.

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

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA (1022
Bimbó út 63.) kedden és csütörtökön 16–
19 óra között tart nyitva.
INGYENES TANÁCSADÁST szervez az
MDF (1022 Bimbó út 63.) csütörtökönként
16–18-ig. Idôpont-egyeztetés munkanapokon 11–14 óra között: 06 20 941-5116.

BUDAI POLGÁR

Munkálatok az Ügyfélközpontban
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy akadálymentesítés kialakítása
miatt építési munkálatok lesznek az Ügyfélszolgálati Központban (Margit körút 47–49.).
A két pénteki napot érintô munkák miatt az Okmányiroda, a Lakosságszolgálati és az
Adócsoport január 15-én és január 22-én zárva tart. A munkálatok során a padlózatban
vezetôsávokat alakítanak ki, hogy segítsék a mozgásukban korlátozottak tájékozódását.

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

Havas járdák, csúszós utak

A Városrendészet kéri a kerület lakóit, hogy a balesetek megelôzése érdekében a havas, hi(1024 Margit körút 48., I. emelet) hétfôtôl
deg idôben gondoskodjanak a
csütörtökig 17–19 óráig tart nyitva, telefonjárdák takarításáról. A Városszám: 201-0453; www. szdszbp02.hu.
rendészet közterület-felügyelôi folyamatosan járják a kerüA JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
let utcáit, és ahol szükséges, felFô u. 63–65., III/3.) hétköznap 10–18-ig tart
hívják az érintett házak lakóinyitva. Tel.: 785-7808, 06 70 379-9705;
nak ªgyelmét a járdatakarítás
www.jobbik02. hu, info@jobbik02.hu.
fontosságára. A szervezetnél elmondták, hogy már idén is törJOBBIK INGYENES JOGI TANÁCSténtek gyalogosbalesetek az elADÁS: minden hónap elsô hétfôjén 18–
takarítatlan hó miatt. A jár20-ig. Idôpont-egyeztetés: 785-7808, 06
ôrök többnyire szóbeli ªgyelmeztetést alkal70 379-9705.
maznak, a kirívó esetekben a visszatérô ellenôrzéskor azonban bírságolnak is.
A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024 KeA Fôvárosi Közgyûlés rendelete — 48/
leti K. u. 8.) szerdánként 17–18-ig tart nyitva.
1994. (VIII. 1.) — alapján a házak elôtti járda
(a kijelölt kerékpárút is), a járda és a kocsiút
VÁLTOZTAK A FÖLDHIVATALI ILLETÉKEK. közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gonA Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a tisztelt dozásáról és tisztántartásáról, szemét-, porügyfeleket, hogy az illetékekrôl szóló törvény és gyommentesítésérôl, a hóeltakarításról és
szerint a földhivatalok tulajdoni lap és térkép- síkosságmentesítésrôl az ingatlanok tulajdomásolat kiadásának szabályai január 1-jétôl nosai kötelesek gondoskodni. Hivatalosan az
AZ SZDSZ II. KERÜLETI IRODÁJA

megváltoztak. A földhivatalok csak hiteles tulajdoni lapokat és térképmásolatokat adnak
ki. A nem hiteles és mentes tulajdoni lapok
földhivatali kiadása megszûnt. Személyes díjmentességben csak a Magyar Állam, egyház,
egyházi szövetségek, egyházi intézmények részesülnek. A szolgáltatások díjai szintén változtak. Tulajdoni lap (a földhivataltól kért papíralapú hiteles másolat) az ország területén lévô
bármelyik ingatlanról: földhivatali szolgáltatási díj: 6250 Ft, szállítás díja: 1500 Ft. Térképmásolat: földhivatali szolgáltatási díj 3000 Ft,
budapesti ingatlannál szállítás díja 1500 Ft,
Pest megyei ingatlannál szállítási díj 2500 Ft,
egyéb vidéki ingatlannál szállítási díj 5000 Ft.

ingatlanok tulajdonosainak (kezelôjének, használójának) reggel nyolcig kellene végezni a
tisztítással, és ha szükséges,
napközben többször is meg
kell ismételniük a síkosságmentesítést. Egy esetleges balesetnek nemcsak egészségügyi,
de súlyos jogi következményei
is lehetnek. Az utak takarítása
a Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt., a busz- és villamosmegállóhelyek tisztítása a BKV
Zrt. feladata.
A járdatakarításhoz szükséges eszközök, síkosságmentesítô és szóróanyagok a Fôvárosi
Közterület-fenntartó Zrt-nél is beszerezhetôk. A vállalat hulladékgyûjtô udvaraiban környezetbarát síkosságmentesítô anyagok is vásárolhatók a járdák tisztán tartásához. Legközelebbi hulladékgyûjtô udvarok: III., Testvérhegyi út 10/a, tel.: 439-2351; XI., Bánk bán
u. 8–10., tel.: 464-5907; XIII., Tatai út 96.,
tel.: 329-8437. Nyitva tartás hétfôtôl péntekig 10–18, szombaton 8–14 óráig.

Köszönet a nagylelkû felajánlásért
A II. Kerületi Önkormányzat Családsegítô és Gyermekjóléti Központjának vezetôje, Horváth Ágnes ezúton szeretne munkatársai és a rászorulók nevében köszönetet mondani
annak a neve elhallgatását kérô nagylelkû felajánlónak, aki két háztartás gázszámlahátralékának kifizetését magára vállalta. A névtelen jótevônek a novemberi jótékonysági koncert hívta fel a figyelmét arra, hogy élnek olyanok kerületünkben, akiknek komoly gondot okoz a fûtés hiánya. A segítséggel egy korábban munkanélküli férfi rendezni tudta
adósságát, lakásába azóta visszakapcsolták a gázt. Rajta kívül egy a gyermekét egyedül
nevelô édesanyának sem kell már rettegnie a hideg téli hónapoktól. Horváth Ágnes az
Oázis Kertészetnek is szeretné megköszönni azt a gyönyörû karácsonyfát, amelynek végül egy nehéz anyagi körülmények között élô négygyerekes család örülhetett.
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Bemutatkoznak a kerület óvodái: a Pitypang Utcai Óvoda

„A szívünk mélyén egy kicsit magunk is
gyermekek maradunk”
Mintha már az utca elnevezésekor is tudták volna, hogy
egyszer itt óvoda fog állni. Pedig csak tíz éve, 1999. október
30-án adták át az újonnan készült épületet az addig a Gárdonyi
Géza úton mûködô intézménynek. A közvetlenül a Pitypang
Utcai Általános Iskola szomszédságában fekvô óvodában hat
gyönyörûen berendezett, tágas, világos, csupa déli fekvésû
csoportszoba, valamint egy nagy tornaterem kapott helyet. Kell
is hely, hiszen közel százhatvan óvodás tölti itt hétköznapjait.

nap friss zöldséget, gyümölcsöt ehessenek. A nagyobbak már a rágcsálnivaló elôkészítésében is segédkeznek, ôk tisztítják, darabolják
és kínálják társaiknak az almát, sárgarépát vagy banánt. Arra is volt
már példa, hogy nagycsoportosaink csalamádét tettek el télre, és azt
ették savanyúságként az ebédhez.
Bizonyára szívesebben is fogyasztották a saját készítésû ételt.
Büszkék voltak, és valóban nagy lelkesedéssel ették. Nagy dolog
egy kis embernek, hogy látja a keze munkájának eredményét és sikerességét. Ez persze más tevékenységre és a késôbbi életkorokra is
igaz.
Mi a legfontosabb az óvodai nevelésben?
A családias légkört nagyon fontosnak tartom, hiszen mi a családi
háttér kiegészítéseként végezzük nevelési feladatainkat. Legutóbb,
az advent idôszakában nagymamás délelôttöt szerveztünk, nagyon jól
sikerült. Az egész oviban süteményillat terjengett, ahogy a nagyik
unokáikkal együtt sütötték a mézes ªgurákat ajándékba és a fenyôfára. Meghatározó az óvónôk személye, az, hogy ôk hogyan állnak a gyerekekhez, hogyan bánnak, beszélnek velük, hogy nyitottak, természetesek, kedvesek legyenek. Mi, óvónôk a szívünk mélyén egy kicsit magunk is gyermekek maradunk. A gyerekek életében biztonságot jelent a napirend. Fontos tudniuk a napi ritmust, hogy mikor mi következik. Ez a biztonságérzet mellett segít bevésni a jó szokásokat. Mindezt játékosan és sok humorral, hiszen ennek a korosztálynak a legfôbb tevékenysége a játék, innen indul, és ide érkezik vissza minden
tanulási folyamat.
A szülôi visszajelzésekbôl és a gyerekek itteni jókedvébôl, vidámságából tudom, hogy szeretnek hozzánk járni az ovisok. Büszkén mondom, hogy nagyon sok kistestvért is hozzánk íratnak, van olyan családunk, amelybôl már a negyedik gyermek tölti itt óvodás éveit.
Péter Zsuzsa

Ottjártunkkor a gyerekek legnagyobb örömére éppen elkezdett szállingózni a hó. A kicsik boldog izgalommal öltöztek, és mentek ki az
udvarra.
— Nagyon várták már a hóesést — mosolyog Tiba Mónika intézményvezetô a gyerekek kipirult arca és csillogó szeme láttán. — Nagyon szeretnek egyébként is kint lenni a szabadban. Az udvarra mindennap kimennek, de ezen kívül is gyakran teszünk velünk kisebbnagyobb sétákat, és kipróbáljuk a közlekedési eszközöket is. Nyáron
egyhetes balatoni táborba visszük a búcsúzó ovisokat. Sokuk számára
ez az elsô alkalom, hogy néhány napot szüleik nélkül töltenek el. A
tornateremben nincs olyan perc, hogy ne történne valami. Délelôtt a
mindennapos tornafoglalkozásokat tarjuk ott, délután néhány órára
a fejlesztôpedagógusunké a tér, illetve a fakultatív programok is ott
zajlanak.
Az óvoda pedagógiai programjában kiemelt helyen szerepel az
egészséges életmódra nevelés.
Ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Mi magunk állítottuk össze azt
a programot, aminek alapján dolgozunk, és aminek fô elemei a mozgás, az egészséges táplálkozás és a preventív egészségvédô tudnivalók. Ez utóbbinak a mostani inºuenzás idôben ugyancsak nagy haszna van. Öröm látni, milyen alaposan mosnak kezet, zsebkendôbe köhögnek, tüsszentenek. Ha most jó alaposan begyakorolják és elraktározzák ezeket a hétköznapi, de lényeges dolgokat, akkor nagyobb korukban is automatikusan e szerint fognak cselekedni.
A szülôk is támogatják ezt a programot?
Az óvodának jó kapcsolata van a szülôkkel, mindenben együttmûködünk, így az egészséges táplálkozás megvalósításában is. Teszik ezt
úgy, hogy lehetôséget teremtenek ahhoz, hogy a gyerekek minden

PITYPANG UTCAI ÓVODA. Hat csoportban, köztük egy korosztály szerinti vegyesben nevelik a gyerekeket. Az óvoda vezetôje
Tiba Mónika. Címe: 1025 Pitypang u. 17. Telefon: 325-7830. Email: ovoda.pitypang@ecom.hu
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Nyílt napok
n Az Áldás Utcai Általános Iskolában
(1025 Áldás u. 1., 212-4258) január 19én 15–16 óráig irodalmi foglalkozás,
február 25-én 8–12-ig nyílt órák a leendô elsô osztályos gyerekek szüleinek, 12
órától beszélgetés a tanítónôkkel.
n A Budenz József Általános Iskola
és Gimnázium (1021 Budenz út 20–
22., 394-3177, e-mail: bederna@budenz.sulinet.hu) január 14-én 17 órakor
tájékoztató szülôi értekezletet tart a leendô elsôs osztályokról, január 21-én
17 órától: „Sulikezdés játékosan, könynyedén” tíz alkalmas foglalkozás.
n A Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnáziumban (1027 Medve utca 5–
7., 201-1137) a két leendô elsôs tanító
néni, Jaczkovits Miklósné és Tóth Ágnes
minden hónap második szerdáján 17
órától várja a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozásokra, legközelebb január 13-án és február 10-én.
n A Fillér Utcai Általános Iskolában
(1022 Fillér u. 70–76., 326-6616) az
emelt szintû angolos osztályokba jelentkezôknek január 20-án angol nyelvû foglalkozás, február 3-án magyar nyelvû
foglalkozás 16–16.45-ig. A német nemzetiségi tagozatra jelentkezôknek január 20-án és február 3-án 16–16.45-ig
magyar és német nyelvû foglalkozás.
n A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskolában (1022 Marczibányi tér 1., www.kodaly-bp.sulinet.hu, 212-5680) Zeneovi
minden csütörtökön 16.30–17-ig. Január 21-én: Hangszerek farsangja. Az elôadások 10 órakor kezdôdnek. Elôzetes
bejelentkezés a 212-5680-as számon.
Nyílt órák a leendô elsôs tanítókkal január 26-án és február 17-én 8 órától. Játszóház január 30-án 10–11.30-ig.
n A Pitypang Utcai Általános Iskolában (1025 Pitypang u. 17., 325-8827)
legközelebb január 12-én kedden délelôtt 8.20-tól nyílt órák. Január 12-én
16 órakor iskolakóstolgató foglalkozás.
n Remetekertvárosi Általános Iskola
(1028 Máriaremetei út 71., 275-8675).
Iskolanyitogató foglalkozások: január
14-én 16–17-ig ismerkedô, február 9-én
16–17-ig télbúcsúztató.
n A Szent Angéla Általános Iskola és
Gimnáziumban január 15-én 17–19-ig
családi táncház, január 22-én 9–11-ig
nyílt órák, február 12-én 17–18-ig farsangi kézmûves foglalkozás.
n A Törökvész Úti Általános Iskolában
(1025 Törökvész út 67–69., 325-6580,
www.torokvesz.hu, info@torokvesz.hu)
január 13-án 8–11 óráig nyílt órák a leendô elsôs tanítóknál.
n Az Újlaki Általános Iskolában (1023
Ürömi u. 64.): Játékos farsang kerületi
óvodásoknak az iskola tornatermében
január 23-án szombaton 9 órától.

ÓVODA—ISKOLA

BUDAI POLGÁR

Siker a fizikai diákolimpián
Kerületünk lakója, Vankó Péter, a BME Fizikai
Intézetének tanára hosszú évek óta készíti fel
két társával együtt a legjobb középiskolás diákokat a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiákra.
Gimnazista korában ô maga is két alkalommal szerzett bronzérmet az olimpián.
— Több fordulóban választjuk ki a ªzikai
diákolimpián résztvevô öt tanulót. A kiválasztásnál természetesen a hazai versenyeredmények jelentik az alapvetô szempontot. A válo-

gatásnál azonban ªgyelembe vesszük a jelöltek ªzikai és szellemi állóképességét is —
mondta Vankó Péter. — Nagyon fontos a gyorsaság, hiszen az olimpián a rendelkezésre álló öt óra alatt igen szerteágazó feladatokat
kell megoldani.
Az utóbbi években többször elôfordult,
hogy Magyarország szerepelt legjobban az Európai Unió tagállamai közül. Legutóbb is
csak Románia elôzött meg bennünket ebben
a vonatkozásban. Örvendetes, hogy a korábbi olimpiákhoz képest jelentôsen javult a magyar versenyzôk teljesítménye a kísérleti feladatok megoldásában, ebben nagy szerepet
játszottak a Mûegyetemen kéthetente tartott
mérési foglalkozások.
A legutóbbi mexikói ªzikai diákolimpián a
mieink közül Lovas Lia Izabella aranyérmet,
Balogh Máté, Farkas Márton Bence és Wang Daqian ezüstérmet, Varga Ádám pedig bronzérmet szerzett. Így a 68 résztvevô ország között
a magyar csapat összpontszáma alapján az
elôkelô tizenkettedik helyen végzett.
Takács Gábor

Óvodagaléria
A Törökvész Úti Kézmûves Óvodában (1025 Törökvész út 18.) január 19-én 15 órakor
gyerekrajzokból kiállítás nyílik, valamint bemutatkozik a Szabó Lôrinc Két Tannyelvû Általános Iskola és Gimnázium. A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû mesejátékot az iskola
IV. c osztályos tanulói adják elô. A kiállítást Zoltán László, az iskola igazgatója nyitja meg,
a gyermekrajzokat Pallai Márta rajztanár, keramikus értékeli. A kiállítás — amelynek Halmi Katalin a felelôs szervezôje — március 19-ig tekinthetô meg hétköznapokon 9-tôl 17
óráig. Az Óvodagaléria támogatója a II. Kerületi PSZK.

Írásbeli és szóbeli felvételik idôpontja
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium (1021 Budenz út 20–22.): központi írásbeli: január 23., 10 óra, pótnap: január 28.,
14 óra. Szóbeli: március 8–9-én 14 órától,
pótnap: március 10-én 14 órától.
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (1027 Medve u. 5–7.): központi írásbeli:
január 23., 10 óra, pótnap: január 28., 14 óra.
Szóbeli: március 2–5.
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnázium (1028 Szabadság u. 23.): központi írásbeli: január 23., 10 óra, pótnap: január
28., 14 óra. Szóbeli: március 2–3-án 13 órától, pótszóbeli március 10-én 14 órától.
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola (1022 Marczibányi tér 1.): központi írásbeli: január 23., 10
óra, pótnap: január 28., 14 óra. Szóbeli: február 24., 14.30, pótnap: március 9., 14.30.
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (1024 Keleti Károly u. 37.): 4 évfolyamos és 5 évfolyamos nyelvi elôkészítô: központi írásbeli: január 23., 10 óra, pótnap: január 28., 14 óra.
Iskolai írásbeli vizsga rajzból: március 1-jén
14–15.30-ig. Szóbeli: március 3–5., 14 óra,
pótfelvételi: március 10., 14 óra. 6 évfolyamos: központi írásbeli: január 22., 14 óra,
pótnap: január 28., 14 óra.

Móricz Zsigmond Gimnázium (1025 Törökvész út 48–54.): 4 évfolyamos és 5 évfolyamos nyelvi elôkészítô: központi írásbeli: január 23., 10 óra, pótnap: január 28., 14 óra.
Szóbeli: március 8-án. 6 évfolyamos: központi írásbeli: január 22., 14 óra, pótnap: január
28., 14 óra.
Szabó Lôrinc Általános Iskola és Gimnázium (1026 Pasaréti út 191–193.): központi írásbeli: január 23., 10 óra, pótnap: január 28., 14
óra. Szóbeli: március 1–2-án 14 órától.
*
A szóbeli eljárás nyilvános, akár a szülô is jelen lehet rajta. A középfokú iskolék március
16-ig hozzák nyilvánosságra az ideiglenes felvételi jegyzéket, a felvételrôl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezôknek és az
általános iskoláknak pedig április 26-ig küldik meg.
Az egységesített tanulói adatlap alapján a
Felvételi Központ állapítja meg, hogy a tanulót mely intézménybe vették fel. A jelentkezés elutasítása esetén a jogorvoslati kérelmet
annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló,
szülô nem ért egyet. A benyújtott kérelmek
alapján lefolytatott jogorvoslati eljárást
május 28-ig zárják le.

2010/1 — január 11.
GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

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

ÉRDI TAMÁS MOZARTOT JÁTSZIK. Csodálatos hangversenyre invitálja a Klebelsberg
Kultúrkúria a komolyzene szerelmeseit 2010.
január 29-én 19.30 órai kezdettel. A Mesterkoncertek elnevezésû sorozat kiemelkedô darabjaként a kerületünkben élô, páratlan tehetségû zongoramûvész, Érdi Tamás és a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara
ad közösen hangversenyt. Az esten Mozart
mûvei csendülnek majd fel: a D-dúr divertimento, az A-dúr zongoraverseny, valamint az
A-dúr szimfónia.
A Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekarának tiszteletbeli mûvészeti vezetôje Kocsis Zoltán. Jegyár: 2000 Ft.

AJÁNLÓ
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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. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 2014370)
n M GALÉRIA a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. JANUÁR 24-ig: A Víz, hangok, képek címû rajzverseny alkotásai a Két-Kedôk Egyesület szervezésében.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JANUÁR 12–február 4.: Budapest II. — Mûvészek a II. kerületben: Varga Gyôzô.
Megnyitó JANUÁR 12-én 18 órakor. Megnyitja Kratochwill Mimi mûvészettörténész.
n HAP GALÉRIA: JANUÁR 22-ig: Hertay Mária grafikusmûvész kiállítása. Megtekinthetô hétfô-péntek 14–
18 óra között. (1027 Margit krt. 24., földszint)
ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: JANUÁR 15., 18 óra: Koncert 33 — MVM Koncertek. Csáki András gitárestje. Junior Príma díjasok hangversenysorozata. Mûsoron Bach, Barrios, Giuliani, Granados, Albeniz és
Castelnuovo-Tedesco mûvei. JANUÁR 23., 11 óra: Koncert 33 — MVM Koncertek. A hangszerek világa. A fuvola története. Mûsorvezetô Drahos Béla, közremûködnek mûvészek és gyerekek.
GYEREKEKNEK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Diridongó. Ölbéli zenés foglalkozás apróságoknak és cseperedôknek (6 hónapostól 4 évesig) Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével.
Tel.: 06 20 546-5757; dzsuzsi@chello.hu
n MILLENÁRIS: JANUÁR 16., 10.00: Évnyitó gyerekprogram. Lépegetô — Élôzenés tündértáncház. Baba
Bú-Jó — Játszóház kicsiknek. Csiribiri kézmûvesmûhely — Üvegfestés, hangszerkészítés, agyagozás. 11.00–
12.00: Kolompos gyermektáncház. 13.00–14.00: Mesekör: A három kismalac — diafilmvetítés. 16.00–17.00
Róka Szabolcs elôadása: Jézus Krisztus Szent Péterrel a fôdön járt. Mikor Jézus Krisztus Szent Péterrel
együtt a fôdön járt, megvizsgálták, hogyan állanak a népek. Jártak északnak és jártak délnek, mentek keletnek, majd nyugatra tértek, mikor végül éppen ideértek! Kezdték fölmérni a ’zemberek jóságát, gonoszságát!
S hogy mire jutottak? Ezt már csak akkor tudjuk meg, hogyha eljönnek, és tôlük hallgatják meg! (Teátrum)
n PIKLER JÁTÉKTÉR: JANUÁR 11-tôl hétfôtôl péntekig 9.15-tôl, hétfôn és szerdán 10.45-tôl is tartjuk az
összejöveteleket 6 hónapos és 2 éves kor közötti gyerekeknek és szüleiknek. A JátékTérben a gyerekek koruknak megfelelô speciális mozgáseszközöket és kreativitásra ösztönzô játékokat próbálhatnak ki. További információk és jelentkezés: Telefon: 06 20 474-3317; 326-5262; pikler@t-online.hu (1022 Gábor Áron u. 39.;
www.pikler.hu)
n TESZVESZ JÁTSZÓSZOBA: Minden kedden 10 órakor Süni zenebölcsi. Minden csütürtökön 18 órakor Suzuki-féle hegedûtanulás. Minden páros hét szombatján 10–13 óra között kézmûves foglalkozás. Helen Doron Early English kedden 10-kor 1–2 éveseknek, csütörtökön 17 órakor 3–5 éveseknek. Helyszin: Budagyöngye, Teszvesz játszószoba, I. emelet.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: JANUÁR 22., 15.00–17.00:
A második kerületi Természetbarát Sportkör ismeretterjesztô elôadása. A sportkör elnökhelyettese, Mészáros Lajos tart vetítéssel egybekötött elôadást élményekben gazdag vártúráikról, várromokról. Klubvezetô:
Kilián Mária, tel.: 212-2820.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR 12.: Olvassunk verseket. JANUÁR 19.: Beszélgetôs klubnap. JANUÁR 26.: Farsang a klubban. Csak klubtagoknak. Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok
szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022
Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a legközelebbi klubnapunkat január 12-én tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 26., NyelvisWOODSTOCK A KERTEMBEN. Kissé kicsúsztunk ugyan a Woodstock-évbôl (a legendás fesztivál tavaly töltötte be a negyedik x-et, melynek örömére válogatott cd- és dvd-kikola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub JANUÁR 28adványok árasztották el a boltokat), de üsse kô, így utólag, kissé felmelegítve sem káros
ÁN délután 3 órától tartja következô összejövetelét.
az ünneplés. Annál is inkább, mert a mozgóképes ceremóniamester szerepét a precíziós

óramûként mûködô Ang Lee vállalta magára, és olyan még nem volt, hogy az Amerikába szakadt tajvani ne a régi nagy történetmesélôk alaposságával közelített volna
választott témájához. Lee most sem sieti el a dolgot, komótosan vezeti elô a fesztivál háttértörténetét, sorra mutatja be azokat a civileket, akik — kis túlzással persze
— egy szép augusztusi napon egy világraszóló kulturális eseményt találtak a hátsó
udvarukban. Lee-nél maga a fesztivál csupán szivárványos ürügy, ôt inkább az a sok
helybéli, szürkés kis ember érdekli, akiknek merô véletlenségbôl — a helyben lakók
jogán — jutott ki egy épp a lakóhelyük mentén elhaladó történelmi eseménybôl. Közülük is leginkább a helyi motel kényszerû üzemeltetôje tûnik ki a forgatagból: Ang
Lee Woodstock-filmje sokkal inkább ennek a kissé bágyatag fiatalembernek az eszméléstörténete, mintsem a fesztiválé. E vitatott húzásával Lee nemcsak a koncertprogram kötöttségei alól szabadította fel magát, de megspórolta, hogy Joan Baez,
Janis Joplin és Jimi Hendrix hasonmásokat kelljen felhajtania.

E. K.
Amerikai film. Rendezô: Ang Lee. Szereplôk: Demetri Martin, Imelda Staunton, Emile Hirsch.
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n ZENE: JANUÁR 15., 19.00: Mesterkoncertek
és Ifjú mesterek. Budapest Barokk Együttes.
Mûsor: J. S. Bach, Telemann, J. Haydn mûvei. JANUÁR 16., 19.00: Jazz Steps Brass New Orleans Jazz Klub. Dzsessztörténeti klubkoncert-sorozat. JANUÁR 17., 15.00: Az operairodalom
gyöngyszemei. Verdi: A végzet hatalma. A
New York-i Metropolitan elôadása. JANUÁR
17., 19.00: Dalnokklub. Vendég: Szikora József
és a Tonett zenekar. Házigazda a Radványi—Balog—Borzsák trió. JANUÁR 29., 19.00: Orosz
Zoltán Klub. Budapest Harmonika Trió. A harmonika komolyzenei lehetôségei Vivalditól Piazzolláig, a Tell Vilmos nyitánytól Bach d-moll toccátájáig. JANUÁR 29., 19.30: Mesterkoncertek. Érdi Tamás és a Nemzeti Filharmonikusok
Grazioso Kamarazenekar Mozart-hangversenye.
n KIÁLLÍTÁS: JANUÁR 24-ig: Budapest bélyegeken. Séták a városban, kalandozások a filatéliában. JANUÁR 16–FEBRUÁR 7.: Amit látok. Stiller-Luzsica Ágnes festômûvész kiállítása. Megnyitja K. Pintér Tamás építész, grafikus JANUÁR
16-ÁN 18 órakor.
n GYEREKEKNEK: JANUÁR 14., 18.00: Magyar
táncház gyerekeknek. Folytatódik a népszerû
táncház. Kéthetente csütörtökön magyar táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Vezeti:
Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és Nyíri
László. JANUÁR 16., 15.30: Diafilmek délutánja. A meséket, történeteket felolvassa Szalai
Kriszta színmûvész, Bakonyvári Ágnes drámapedagógus. JANUÁR 22., 10.00: Tádé-bérlet. A béka és a szegénylegény. A Harlekin Bábszínház
elôadása. JANUÁR 24., 11.00: Bonbon Matiné.
Família-bérlet: Nótás Mikulás. Gryllus Vilmos
elôadása. Mûsorvezetô: Lukácsházi Gyôzô. JANUÁR 29., 14:30: Mazsola-bérlet: Rigócsôr király. A Bóbita Bábszínház elôadása.
n TUDÁSTÁR JANUÁR 12., 18.30: A romantika
születése. Ludmann Mihály mûvészettörténész
sorozata. JANUÁR 18., 19.00: Borospince estek. „Egy hermina bor” Dr. Szigethy Gábor irodalmár, színháztörténész, rendezô és polihisztor
tart elôadást a szerzetesek és civilek borívó szokásairól. Az elôadás után a közönség Korom Péter bioborait kóstolhatja meg. Belépô 1100 Ft,
amely egy szelet zsíroskenyeret és egy pohár biobort is tartalmaz. JANUÁR 19., 18.00: Gyógynövényklub. Beszéljünk a reumás betegségekrôl!
Elôadó: Kökény Mária fitoterapeuta. JANUÁR
21., 18.00: Egyházi állásfoglalások környezetrôl, fenntarthatóságról, globalizációról. Ifj.
Zlinszky János egyetemi docens elôadása. Az elôadáson való részvétel ingyenes, és regisztráció
szükséges. Részvételi szándékát jelezze a zoldag@kulturkuria.hu e-mail címen vagy a 06 30
642-3208-as számon munkanapokon 11 és 16
óra között.
n SÍBÖRZE: JANUÁR 16., 9.00: Jó állapotú,
használt sífelszerelések vására. Asztalbérlés:
tel.: 392-0871, 06 30 642-3208, e-mail: laskovics.katalin@kulturkuria.hu.
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BUDAI POLGÁR

Mindenkit szeretettel várunk. A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit. (1028
Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Összejöveteleinket az új évben havonta egyszer tartjuk,
legközelebb JANUÁR 20-án. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Minden kedves nyugdíjas barátunknak boldog új évet, jó egészséget kívánunk a február végi találkozásig a klubban, amikor várjuk a jelentkezôket a húsvét elôtti hagyományos
Bruck—bécsi kirándulásra. Összejövetelek minden csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. (1027 Margit krt. 48., I.
em., 10. sz. kaputelefon, 06 20 921-6588)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR 27-én vendégünk dr. Balsai István országgyûlési képviselô. FEBRUÁR 10-én vendégünk dr. Iván László professzor, a FIDESZ Nyugdíjas Tagozatának elnöke. Ezen
alkalommal minden érdeklôdô nyugdíjas társunkat szívesen látjuk. Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4.
szerdáján tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JANUÁR 17.: Várbarlang, Sziklakórház, Telefónia Múzeum vezetéssel. Találkozó: 9.30 óra, Moszkva tér, metrókijárat. JANUÁR 23.: Budai-hegység. Találkozó: 9.00 óra, Moszkva tér, metrókijárat. JANUÁR 24.: Budai-hegység. Találkozó: 9.30 óra, Moszkva tér,
metrókijárat. Információ: 316-3053, 06 20 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)
KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Baba-mama-klub minden szerdán 10–12 óráig. Klubvezetô: dr. Rochlitz
Zsuzsa orvos, családterapeuta. Beszélgetô klub indul afáziával élôk számára minden hónap második péntekén 10–12 óráig. Korhatár nincs. Jelentkezés: 06 30 430-5399. Vezeti: Juhász-Vedres Edit logopédus. (1025
Szilfa u. 4.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A következô klubnapot JANUÁR 14-én tartjuk. Az I. félévi program ismertetése, tagdíjbefizetés és a Norvég fjordok c. film vetítése. 2010-re két nagy tervünk van: szeptemberben ellátogatni a müncheni Oberfestre, amit 200 évvel ezelôtt rendeztek meg elôször, november elsô felében pedig egy izraeli körutazáson részt venni netanyai barátaink meghívására. Januári programelôzetes:
19-én múzeumlátogatás, 21-én filmvetítés (Izraeli körutazás), 26-án disznótoros Etyeken, 28-án: Szíria
(vetítés) és Ipach Ildikó elôadása. Minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag új évet kívánunk! Tel.: 2169812 (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.
TANFOLYAMOK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Moldvai és gyimesi népzene- és
néptánckurzusok kezdôknek és haladóknak minden hónap 2. vasárnapján. A kurzusokat a csángó kultúra,
népzene és néptánc iránt mélyebben érdeklôdôknek, laikusoknak és szakembereknek egyaránt ajánljuk. Részvételi szándékukat jelezzék elôre Szeleczki Petránál, tel.: 212-2820, 06 70 335-6284, a kurzust megelôzôen
legalább 2 nappal. Kézmûvesmûhelyek: ékszerkészítô mûhely pénteken 16–19 óráig, selyemfestô mûhely
kéthetente csütörtökön 17–20 óráig, kerámiamûhely szerdán 16–19 óráig, kézimunkamûhely — kötés, horgolás szerdán 17.00–19.30-ig, tûzzománckészítô mûhely szombaton 10–13 óráig. A kézmûvesmûhelyekkel kapcsolatos felvilágosítás és jelentkezés: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689, vadaszy.eszter@marczi.hu Radírpók.
Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éveseknek minden kedden 16.00–17.30-ig. Képzômûvészek nyomában:
Térjátékok: JANUÁR 12.: Kádár Katalin, JANUÁR 19.: Bakos Tamás, JANUÁR 26.: Kôhalmi Ákos. A szakkör
vezetôje Vadászy Eszter, 06 70 977-5689.
A LEGJOBB TÁNCOSOK A MILLENÁRISON. A SzólóDuó Nemzetközi Táncfesztivált szervezô Orkesztika Alapítvány a magyar mozdulatmûvészet száz éves hagyományának megôrzésével és megújításával, értékeinek közvetítésével foglalkozik. Január 12-én 20 órától a
Millenáris Teátrumban a fesztivál legjobbjait láthatja a közönség —
egyrészt a szakmai zsûri döntése, másrészt a közönség szavazatai
alapján. Ezen az estén a versenyprogram díjazott bemutatói tekinthetôk meg. A produkciók premierek, hiszen minden résztvevô a fesztiválra készítette darabját. A SzólóDuó 2010 Gálaestjének díszvendége lesz Kovács Gerzson Péter és Lukács Miklós Fametszet címû elôadásukkal. Elôvételi jegyár: 1800 Ft, helyszíni jegyár: 2300 Ft.
AMATÔR HUMORISTÁK JELENTKEZZENEK. Szerzôi kategóriában írásban (legfeljebb két
nyomtatott oldal), elôadói kategóriában hanganyaggal (CD, MC, MP3, legfeljebb 5 perc) vagy
videó-, DVD-anyaggal (legfeljebb öt perc). A pályázaton minden esetben tüntessék fel, hogy
melyik kategóriában pályáznak. A mûveket postán, e-mailben vagy személyesen lehet eljuttatni. A beérkezett pályamûveket szakmai zsûri bírálja el. A pályázók meghívást kapnak a 2010.
február 27-i „Humorpercek” címû rendezvényünkre, melyen a legjobbak neves humoristákkal
együtt fel is léphetnek.
Beküldési határidô: 2010. január 25. Cím: Klebelsberg Mûvelôdési Központ, 1028 Budapest, Templom u. 2–10. www.kulturkuria.hu, tel.: 392-0860, fax: 392-0862, e-mail: tamasi.gabriella@kulturkuria.hu.
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A világhírû Kodály-portré alkotója

Otthonában alkot. Budai mûteremlakásában
sorakoznak legismertebb képei, amelyek annak idején bejárták a világot. Egyik leghíresebb talán a Kodály-portré, amely számos
könyvben jelent meg. Az eredetit a kecskeméti Kodály-intézetben ôrzik, de sok helyen,
ahol a Kodály-módszert alkalmazzák, levonatai megtalálhatók — így például Japánban is.
Zenei ihletésû alkotásai, lemezborítói a mûvész védjegyei. A Macskák címû musical szintén híres plakátjára maga a zeneszerzô mondta a magyarországi bemutató után, hogy ez a
világon az egyik legjobb plakát, amely mûvét
hirdeti. Andrew Lloyd Webber sajnálta, hogy
nem találkozott Varga Gyôzôvel korábban,
mert akkor Londonban, New Yorkban és
több nagyobb városban ezzel reklámozták
volna a darabot.
Igaz, már csaknem fél évszázada kivívta tehetségével a mûvészvilág elismerését, 1965ben az angliai Edinburghban a Nemzetközi
Graªkai Fesztivál elsô díjával — a graªkusok
Oscar-díjával — tüntették ki.
Idehaza annakidején bizonyára nagy
visszhangja volt hatalmas nemzetközi sikerének?
Hogyne, egy mínuszos hírben jelent meg a
lapokban. Akkoriban a Nyugaton elért sikereket idehaza nem igazán „díjazták”, népszerûsítették. Már az is nagy csoda volt, ha valaki,
illetve a mûve kijutott. A pályázati anyagom
is titokban jutott el az angol szervezôkhöz.
Milyen nemzetközi és hazai elismerést
sikerült még bezsebelnie az évtizedek
alatt?
Bonnban, Párizsban, Oslóban, Bécsben,
Brüsszelben, Lipcsében díjazták mûveimet.
Emellett persze itthon is értékelték törekvéseimet, különféle hazai kiállításokon szerepeltem eredményesen. Például megkaptam
az év legszebb színházplakátja és naptára díjat is. A szép magyar könyv díj szintén nagy
elismerés a számomra, ezen kívül lemezborítóim is rendszeresen sikert arattak. A Bartók-mûvek összkiadásáért például nívódíjat
kaptam. Kodály Háry Jánosához készített
graªkáim pedig bejárták a fél világot.
Ön is bejárta a világot annak idején, amikor ez még nem volt, nem is lehetett divat.
Sokba kerülhetett a hobbija, vagy ezek in-

FOTÓ: T. L.

Beírta nevét a magyar, sôt a világ
rajzmûvészetébe is, számos nemzetközi
díj birtokosa. Varga Gyôzô évtizedek óta
él kerületünkben, tavaly töltötte be a
nyolcvanadik életévét, de ma is aktívan
alkot. Beszélgetésünkkor újabb tárlatára
készül: az ô képeivel kezdôdik január
közepén a Vízivárosi Galériában az idei
kiállítási szezon.

kább tanulmányutak voltak, amelyeket
ªnanszíroztak?
Természetesen felfoghatók tanulmányutaknak is, hiszen bármerre jártam, mindenütt
rajzoltam, de szinte valamennyit én ªzettem. Valóban, költséges hobbim volt, de megérte, mert élményekben, szellemiekben gazdagodtam általa. A látottakat tollal, ceruzával
„rögzítettem”, és graªkáimból számos kiállítást rendeztem. Görög, indiai vagy párizsi képeimet mindenütt nagy tetszéssel fogadták.
Jártam Japánban, Vietnamban, Észak-Koreában, Indiában, Egyiptomban, az Egyesült Államokban. Vallom, egy mûvésznek nem árt
élôben is megismerkedni a helyi alkotókkal,
alkotásokkal, szokásokkal és a különféle karakterekkel. Nagy múzeumjáró voltam, sokat
tanultam ezekbôl a kirándulásokból.
Min dolgozik most, milyen kiállításra készül kerületünkben?
Színházi plakátjaimból rendezek retrókiállítást a Vízivárosi Galériában. Január 12-tôl
mintegy negyven munkám látható majd. A
meghívón éppen a Macskák plakátja szerepel, de más híres zenemûvet hirdetô rajzommal is találkozhatnak a tárlatlátogatók. Mindig is szerettem színházba, koncertre járni,
ha tehetem, ma is elmegyek a bemutatókra.
Idehaza pedig, ha éppen nem dolgozom, sokat olvasok, zenét hallgatok. Erre persze
most nem sok idôm jut, mert a januári kiállításon kívül egy újabbra is készülök — Csokonai Az özvegy Karnyóné címû komédiája ihletett meg.
Temesi László

(Január 12–február 4.: Budapest II. — Mûvészek
a II. kerületben: Varga Gyôzô. Megnyitó január
12-én 18 órakor. Megnyitja Kratochwill Mimi
mûvészettörténész. Vízivárosi Galéria: 1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925.)

KÖSZÖNET. A Nyék-Kurucles Egyesület köszönettel fogadta a részére felajánlott adó 1%-ot,
amelynek összege 10 709 forint. A kapott támogatást a szeptemberi, Kulturális Örökség Napjai rendezvény keretében megvalósított programja, az OPNI Lipót kápolnájának bemutatása érdekében használta fel. Ismételten köszönjük minden támogatónknak a felajánlását.

n SZIAMARCZI! JANUÁR 16., Motolla játszóház. 10.30–12.00: Tésztakép-sólisztgyurma díszítése magvakkal, termésekkel.
n KÔKETÁNC: Gyermektáncház minden vasárnap 10–12 óráig. 1–7 éves gyerekeknek szóló,
élô moldvai és gyimesi muzsikával kísért gyermektáncház, ahol a dalok és a táncok mellett a
magyar népi gyermekjátékok sokaságával ismerkedünk, körjátékokkal, mondókákkal, mesékkel,
kézmûvességgel és az ünnepek, népszokások
megtartásával vezetjük foglalkozásainkat.
n NÉPZENE: Csángó csütörtök: guzsalyas.
Minden csütörtökön 20 órától. Gyimesi és moldvai csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és
Fanfara Complexa zenekarokkal. JANUÁR 28.,
19.00–20.00: A szívben még megvan. Halmos
Béla—Szomjas György portréfilmje Zerkula János gyimesi prímásról.
n VERS ÉS ZENE: JANUÁR 22., 20.00: Nem múlik el a világ. Kiss Anna versei Gryllus Vilmos
megzenésítésében a Magyar Kultúra Napján. A
költônô titokzatos, különleges, semmihez nem
hasonlítható világa a zene szárnyain varázslatos
hangulatot teremt. Közremûködik Becze Gábor,
Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Radványi Balázs
és Szokolay Dongó Balázs.
n KEX ÉS TEA: JANUÁR 12., 18.30: Kex és tea
— Hang és fény. Kortárs magyar szerzôk a
könnyûzene bûvöletében II. Vendég: Poós
Zoltán író. Kortárs irodalmi est, nem csak középiskolásoknak. Az estek házigazdája a Momentán
Társulat, tagjai jókedvvel, tehetséggel, fogyasztható stílusban közvetítik a kortárs magyar irodalmat.
n SZÍNHÁZ: JANUÁR 15., 18.00: Diákszínházi
estek és mûhelyek. Zamárdi gyümölcsök: a
Pest megyei színjátszók nyári táborának termésébôl. A csinovnyik halála. Énnemtudom.
Játsszuk, amit játszanunk adatott. JANUÁR 26.,
19.00: Mesebolt Bábszínház: Amália. Gyerekszínház felnôtteknek és majdnem felnôtteknek.
Amália története gyerekeket és felnôtteket egyaránt megszólít. Költôi nyelve, bájos és intelligens humora tökéletes alapanyagként szolgál
egy olyan elôadáshoz, amely megnevetteti, és
magával ragadja a gyerekeket, míg felnôtt kísérôiknek lehetôséget ad arra, hogy elgondolkozzanak szerelemrôl, szabadságról, közhelyes vágyakról és hétköznapi varázslatról. Az elôadás elnyerte az V. Gyermekszínházi Szemle fôdíját. Boldizsár Ildikó meséi nyomán írta Gimesi Dóra. 20
órától, az elôadás után A szomorú boszorkány
esete az illúziókkal, avagy mit kezdhet egy királyfi egy boszorkánnyal? címmel beszélgetés
Boldizsár Ildikó íróval. A beszélgetést Sándor L.
István kritikus vezeti.
n KISISKOLÁSOKNAK, KAMASZOKNAK: Dominó színjátszócsoport 9–10 éves gyerekek részére minden szerdán 16–18 óráig. A csoport szeretettel várja olyan gyerekek jelentkezését, akiknek fontos a társaság, a jókedv és a közös alkotómunka.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA
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A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN
minden vasárnap a 7.30 órai szentmise
után rózsafüzér-imádkozás. A hittanórák január 13-án kezdôdnek a plébánián. Aki szeretné, hogy vízkereszt nyolcadában valamelyik atya megáldja házát,
lakását, jelezze, beszélje meg a sekrestyében.
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG közösségi helyiségében, a Görög Gödörben (a Káplár utca
és Pengô köz sarkán lévô pincehelyiség)
január 19-én 19.15 órától az 1984 címû, Orwell regényébôl készült film tekinthetô meg, január 21-én 19.15-tôl
Nagymihályi Géza tart elôadást Szendergés, álom, halál a Bibliában, a Liturgiában és az ikonok világában címmel.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL
TEMPLOMBAN december 28-tól január végéig hétköznapokon a reggeli zsolozsma 7 órakor kezdôdik, szentmisék
7.30 órakor és 18 órakor lesznek. Akik
2010-ben a templomban szeretnének
házasságot kötni, lehetôleg január végéig jelentkezzenek a plébánián. 2010-es
falinaptár és a pasaréti közösség történetérôl szóló DVD a szószék alatti asztalnál és a portán megvásárolható.
A KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZBAN január 17-én 16
órakor az Operaház mûvészei adnak
hangversenyt. Január 22-én 19 órakor
folytatódik Jelenits István piarista tanár
elôadássorozata: Pilinszky János pályája
a háború után. Január 29-én 19 órakor
Kaptárbontás: Berecz András ének- és
mesemondó mûsora. Jegyek (elôvételben 800, az elôadás napján 1000 forintért) kaphatók hétfôn, szerdán és pénteken 11–17 óra között az alapítványi irodában, tel.: 392-5464.
A MARGITSZIGETI SZENT MIHÁLY
KÁPOLNÁBAN vasár- és ünnepnapokon 11 órakor, minden hónapban 18-án
Szent Margit tiszteletére 17 órakor vannak szentmisék. Szent Margit tiszteletére a hagyományos margitszigeti ünnepi szabadtéri szentmisét Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatja be január 17-én vasárnap 11 órakor a domonkos apácakolostor romjainál.
A FRANKEL ZSINAGÓGA állandó istentiszteleteinek idôpontjai: hétfô és
csütörtök, reggel: 7:01; péntek este:
17:30, utána kb. 18:30-tól Kidus; szombat reggel 10:00, utána kb. 12:30-tól Kidus.
MICVE KLUB. Január 16., 19 órától
„Szabad egy táncra?” örökzöld dallamok. A zongoránál: Szírmai Zoltán. Január 23., 19 órától klubest: filmvetítés
(Életvonat, belga-holland-román film),
csevegés kávé és tea mellett. Január
30., 19 órától az Arctalan árnyak címû
dokumentumfilm bemutatása, beszélgetés a film alkotóival.
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Ünnepek
SZENT FÁBIÁN PÁPA ÉS VÉRTANÚ ÜNNE- és menj be Damaszkuszba, ott majd megmondPÉT, aki a római egyház nagy szervezôje volt, ják neked, mit kell tenned. Mivel azonban a ra-

január 20-án tartják. Rómát hét zónára osztotta, mindegyik élére egy diakónust állított.
Gondozta a római temetkezési helyeket, a katakombákat. Decius parancsára 250-ben lefejezték. A Calixtus katakombában van eltemetve.
SZENT ÁGNES ÜNNEPÉT kezdettôl fogva
január 21-én ülték. Ágnes ªatalon áldozta
életét keresztény hitéért. Származása és élete
felôl semmi biztos adatot sem ismerünk, de
vértanúságáról sok dokumentum tanúskodik. A szentek naptára szûznek és vértanúnak nevezi, halála évének 304-et számítják.
A mintegy ötven évvel késôbb összeállított
vértanújegyzék megemlíti a nevét. Damazusz pápa verses sírfelirattal dicsôítette Ágnest (366 és
384 közt).

gyogó fényesség miatt elvesztettem látásomat,
kísérôim kézen fogva vezettek, így értem be Damaszkuszba. Egy Ananiás nevû, törvényt tisztelô férª, akirôl az ottani zsidók mind jó véleménnyel voltak, fölkeresett, és elém állva azt
mondta nekem: Saul testvér, nézz rám! És abban a pillanatban visszanyertem látásomat. Ô
meg folytatta: Atyáink Istene eleve arra rendelt
téged, hogy megismerd az Ô akaratát, meglásd
az Igazat, az ô küldöttjét, és halld meg ajkának
igéit. Mert minden ember elôtt tanúskodnod
kell arról, amit láttál és hallottál. Most pedig
ne késlekedj! Kelj fel és keresztelkedjél meg, és
segítségül híva az ô nevét, mosd le bûneidet.

SZENT PÁL MEGTÉRÉSÉNEK EMLÉKNAPJA január 25.

A könyörtelen keresztényüldözôbôl Krisztus apostola lett,
megtérésének történetét saját
maga írja le az Apostolok cselekedeteiben (ApCsel 22.6–16).
Történt pedig, hogy útközben, amikor Damaszkuszhoz közeledtem,
déltájban, hirtelen nagy mennyei
fényesség vett körül. A földre zuhantam, majd egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám: Saul, Saul, miéÍrt üldözöl engem? Erre én megkérdeztem: Ki vagy te,
Uram? Ô azt mondta nekem: Én a
názáreti Jézus vagyok, akit üldözöl. Akik velem voltak, látták
ugyan a fényt, de nem hallották
annak hangját, aki hozzám szólt.
Megkérdeztem: Mit tegyek, Uram?
Az Úr azt mondta nekem: Kelj föl,

Ökumenikus imahét
Január 17. és 25. között rendezik Pesthidegkúton az ökumenikus imahetet. Lukács evangéliumának „Ti tanúi vagytok ezeknek" (Lk 24,48) mondata ihlette az imanyolcad témáját, melyet
a Keresztény Egység Elôsegítésének Pápai Tanácsa, valamint az Egyházak Ökumenikus Tanácsának Hit és Rend Bizottsága határozott meg. A keresztények egységéért meghirdetett imahét elôkészítô dokumentumát a skóciai keresztény egyházak vezetôire bízták, a száz évvel ezelôtt tartott edinburghi missziós konferencia emlékére.
Idôpont
Január 17., 16.30 óra
Január 18., 18 óra
Január 19., 18 óra
Január 20., 18 óra
Január 21., 17 és 18 óra
Január 22., 18 óra
Január 23., 18 óra
Január 24., 16.30 óra

Helyszín
Ökumenikus iskola, Községház u. 10.
Evangélikus templom, Ördögárok u. 9.
Zenés áhítat. Dicsôítô énekek ír, angol és magyar
nyelven. D. Kiss Ildikó és az Éri együttes
Széphalmi Jézus Szíve templom, Kossuth L. u. 13.
Máriaremetei Bazilika, Templomkert u.1.
Pesthidegkúti Református templom, Hidegkúti út
64–66. Gyermekek és családok közösségi alkalma
Ófalui Sarlós Boldogasszony templom (Templom u.
9.). Taizé-i énekek, beszélgetés Fekete Ágnes lelkésszel
Szociális Testvérek kápolnája, Ördögárok u. 9.
Ökumenikus Általános Iskola, Községház u. 10.

Szolgálattevôk
Kôszeghy Tamásné, Kovács Gergely, Varga János, Fodor Viktor
Esterházy László, vendéglátó: Fodor Viktor
Kovács Gergely, vendéglátó: Gyetván Gábor
Fodor Viktor, Vendéglátó: Esterházy László
Gyetván Gábor, vendéglátó: Kovács Gergely
Fekete Ágnes református lelkész, vendéglátó: Gyetván Gábor
Fodor Viktor, vendéglátó: Sztrilich Ágnes
Fodor Viktor, Gyetván Gábor, Pásztor Antal

További információ: Dobó György, telefon: 06 20 770-3089.

2010/1 — január 11.

Báli szezon
Budai egyházközségek bálja
A budai egyházközségek bálján Magyarország
nagycsaládosait szeretnék támogatni és segíteni a szervezôk. A bált idén kerületünkben
február 13-án szombaton rendezik meg a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban (1025 Törökvész út 48.). Díszvendég a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), részükre
adományokat is gyûjtenek. Boldvai József, a
bál világi szervezôje elmondta, belépôjegyeket a Szent Anna Plébániatemplomban (1011
Budapest, Batthyány tér 7.), a Városmajori Jézus Szíve Plébánián (1122 Csaba u. 5.) és a
Szent Imre Ciszterci Egyházközségnél (1118
Himfy u. 9.) lehet venni. A belépôjegy ára büfével együtt 3000 Ft és egy tálca sütemény.
Az adományokra elkülönített bankszámla száma: OTP 11705008-20477639.
Ferences bál
Az idén elôször a kerületi ferences plébániák
közösen tartják farsangi mulatságukat a Móricz Zsigmond Gimnáziumban február 5-én.
18 órakor kezdôdik a kicsik farsangja jelmezbállal és Kaláka-koncerttel, 20 órakor Láng
Zsolt polgármester és a plébánosok köszöntôjével veszi kezdetét a nagyok bálja. A talpalávalót hajnali 2 óráig a pasaréti ªatalokból álló, kiváló FKB (Felfokozott Közbiztonság) zenekar szolgáltatja. A kicsik farsangjára szívesen fogadnak a rendezôk egy tál süteményt. A
bál egész ideje alatt a büfében finom falatok
vásárolhatók. A nagyok bálja alatt lesz teaház,
„játékterem”, borkóstoló. A borkóstolóra
helyben lehet kupont vásárolni. Belépôjegyek kaphatók a Margit körúti és a pasaréti
plébánia portáján. Gyermekjegy (6–14) 500
Ft, ifjúsági jegy (14–18) 1000 Ft, felnôttjegy
1500 Ft, családi jegy (minimum egy felnôtt és
a 18 év alatti gyermekek) 3500 Ft.
Budabál
A Budapest-Budai Református Egyházközség
február 13-án szombaton 19 órától immár
hetedik alkalommal jótékonysági bált rendez
a Szabó Dezsô Színházban (1052 Szabadság
tér 2.). A jótékonysági cél idén a felvidéki magyar szórvány támogatása a Tabulatúra együttes felvidéki koncertsorozatához kapcsolódva. Az idei program sok különlegességet
ígér: bálnyitó keringô, reneszánsz és moldvai táncház, iª charleston, a Harrach-Mészáros házaspár koktélbárja, tombola, majd Rajkai Zoltán, a Katona József Színház tagjának
szuperdiszkója. Díszvendég a Tabulatúra régizene-együttes. A belépô ára adomány, vacsorával együtt a felnôtt jegy 5000 Ft, ifjúsági
jegy 2500 Ft. Jegyet a 1011 Szilágyi Dezsô tér
3. alatti lelkészi hivatalban lehet vásárolni
hétköznapokon, valamint vasárnap az istentiszteletek után, vagy e-mailben megrendelhetô az info@gyulekezet.hu címen. Érdeklôdni a 06 30 488-8254-es és a 457-0109-es telefonszámon lehet. Bôvebb információ:
www.gyulekezet.hu
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Bessenyei Ferenc emlékére
Alig több mint öt esztendôvel ezelôtt, 2004.
december 24-én reggel, az egyik kereskedelmi tévécsatorna reggeli mûsorában Törôcsik
Mari és Kállai Ferenc szerepelt vendégként.
Néhány perces diskurzus után a mûsorvezetô
titokzatos mosollyal konferálta fel a meglepetésnek szánt újabb érkezôt, Bessenyei Ferencet. A Nemzet Színészeinek megható beszélgetését Bessenyei a következô, különösen
szép szavakkal zárta: „Szépségesen szép volt az
életünk. Szép volt a gyerekkorunk, szép volt minden, a legborzalmasabb dolog is szép volt. Pancsolni a pocsolyában és onnan elindulni, gondolkodni, gondolkodni, megismerkedni mindennel, nótával, kottával, világgal, emberekkel. Az
olyan csodálatos. És ez a vége, hogy a legklasszabbakkal együtt még élünk, és kezet foghatunk még karácsonykor egymással — hát ennél
csodálatosabb nincs a világon. Mert mindent,
amit csináltunk, azt azért csináltuk, hogy ez a
nap szép legyen, hogy az emberekben szép legyen, hogy emberi méltóság legyen. Azt szolgáltuk egy életen keresztül, az emberi méltóságot.
És ezért érdemes volt élni, úgyhogy mennybôl az
angyal lejött hozzátok, komédiásokhoz.”
A beszélgetés rögzítésekor Bessenyei Ferenc egészségesnek tûnt, és ezért is volt megrázó, hogy december 27-én már halálhírérôl
értesülhettünk. Színjátszásunk egyik legnagyobb alakja távozott öt esztendeje az élôk sorából. Hat évtizedes mûvészi pályájából negyven évet kerületünkben élt, elôbb a Labanc
úton, majd a Turista utcában. Mûvészi pályá-

ját számos állami és egyéb kitüntetéssel ismerték el, 2000-ben pedig a Nemzet Színésze lett. A nagy formátumú mûvész felejthetetlen alakításait ôrzik a ªlm- és hangszalagok. Életének utolsó két évtizedében érthetetlenül egyre kevesebbet szerepelt. Lajosmizsérôl indult a nagy útra, végsô nyughelye a
Farkasréti temetôben van.
Zárjuk emlékezésünket azzal a mondattal,
melyet a mai színésznemzedéknek szánt szellemi végrendeletként a bevezetôben említett
tévémûsorban mondott:
„Gyerekek, éljetek szépen, nyugodtan —
de úgy, hogy tükörbe nézhessetek minden
nap. Mert ez nagyon fontos.”
Spangel Péter

Reviczky Gábor kapta a Ruttkai-gyûrût
A magunk mögött hagyott XX. század második felének legendás színésznôje, Ruttkai
Éva emlékére lánya, Gábor Júlia díjat alapított. Az általa 1989-ben létrehozott emlékszobát azonban — kellô támogatás híján —
meg kellett szüntetni, pedig ott a szeretett
élettárs, az 1976-ban tragikus körülmények
között elhunyt Latinovits Zoltán mellett a kor
A Ruttkai-gyûrût Gábor Júlia
adta át Revizcky Gábornak

legjelentôsebb mûvészeinek emlékei is fellelhetôk voltak. A Ruttkai Éva Színház 1994 óta
mûködik.
A Ruttkai-gyûrût a mûvésznô születésnapja elôestéjén, minden évben december 30án adják át a Vígszínház színpadán, a társulat
titkos szavazata alapján az abban az évben általuk legkiválóbbnak tartott pályatársnak. Az
elsô díjazott 1987-ben Tordy Géza volt, érdekességként említhetjük meg, hogy Börcsök
Enikô háromszor részesült az elismerésben.
Tavaly december 30-án a választás Reviczky
Gáborra esett. A népszerû mûvész, miután
Gábor Júliától átvette a díjat, meghatottan közölte: a gyûrût a bal kezén fogja viselni, mert
Ruttkai Éva utolsó színpadra lépésekor, Az
öreg hölgy látogatása címû darab elôadása végén azzal fogta felejthetetlen színésztársa kezét. Nem számított az elismerésre, de vélte, a
Ruttkai-gyûrûre Molnár Ferenc Ibolya címû
vígjátékában nyújtott alakítása miatt tartotta
érdemesnek ôt a társulat.
A hatvanéves díjazott 1991 óta tagja a Vígszínház társulatának. A fanyar humorú mûvész fôleg groteszk, ironikus karakterszerepekben arat sikereket, de hangi és mimikai
adottságai révén ellenszenves karakterek
megjelenítésében is jeleskedik. Számos játék- és tévéªlm is ôrzi nagyszerû alakításait.
Spangel
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Ne tiltsunk, beszéljük meg!
Alkohol, cigaretta, kábítószer. Sokaknak
már e szavak hallatára is összeszorul a
gyomra, fôleg, ha kamaszkorú gyermek
is van családjukban. A gyerekekre
leselkedô számos veszély közül ezekkel
találkozhatunk leggyakrabban. A téma
egyik legkiválóbb hazai szakértôje,
dr. Zacher Gábor toxikológus, a Péterfy
Sándor utcai kórház fôorvosa
decemberben a Törökvész iskolában
járt, hogy a hetedikes és nyolcadikos
tanulóknak beszéljen a tudatmódosító
szerek hatásáról, a függôség
kialakulásáról.

Az elôadásból megtudtuk, hogy a világon
mintegy huszonötmillió drogfüggô él. A magyar statisztikai adatok alapján a tizennyolc
éves ªatalok fele már kipróbált valamilyen
szert, az elsô fogyasztás általában tizennégy
éves kor körül következik be. És hogy miért
nyúlnak droghoz a ªatalok? Mert divat — magyarázza a toxikológus —, a gyerekek példaképei közül is sokan élnek vele. A legfontosabb
azonban a kortárs csoport mintája: ciki nemet mondani, ha a többiek kipróbálják.
A különbözô drogok hatását pókhálómintákon mutatta be az elôadó. A bevitt szertôl a
pók összekuszálja a pókfonalat, és képtelen
szabályos hálót fonni. A tudatmódosító szertôl az ember nem az, aki, tehát védtelenné,
kiszolgáltatottá válik.
Nemcsak a kábítószereknek van egészségkárosító hatásuk. A ma szintén divatos ener-

giaitalok vagy a kávé, kóla is ártalmasak. Minél ªatalabb korban találkozik a szervezet
ezekkel az anyagokkal, annál nagyobb valószínûséggel lép fel valamilyen ártalom, leggyakrabban szívizom-elfajulás. Vannak legális
anyagok is, például oldószerek, ragasztó, aceton, amelyekhez könnyû hozzájutni, de halálos veszedelmet jelent az ezekkel való visszaélés. Saját eseteirôl is beszámolt az orvos hallgatóságának, amelyekben hasonló korú gyerekeknek állt le a szívük legális szerek használatától, és haltak értelmetlen, korai halált.

Drogokról a helyi szakértôknek
A II. kerületi Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum (KEF) szervezett elôadást a szenvedélybetegségekkel gyakran szembesülô helyi szakemberek számára december 4-én. Nagyné Opre Tünde, az önkormányzat egészségügyi referense és a helyi KEF titkára lapunknak elmondta: a kerületi drogstratégia része a szakértôk folyamatos továbbképzése, hogy mindig a legfrissebb információval rendelkezzenek a ªatalokat érintô szenvedélybetegségekrôl. A visszajelzések alapján tervezik, hogy idén további, drog- és alkoholproblémát érintô elôadásokat tartanak a ªatalokkal foglalkozó helyi szakembereknek és maguknak a
diákoknak is.
A Rákóczi gimnáziumban dr. Zacher Gábor osztotta meg tapasztalatait a helyi oktatási, egészségügyi és szociális ágazat képviselôivel, a rendôrség, a Városrendészet, a polgárôrség munkatársaival. Az ismert toxikológus hangsúlyozta, hogy a drogprobléma világméretû gond. A kábítószerek gyakori használói nem csak elhagyatott épületekben tanyázó csövesek, gyakran a romló teljesítôképesség és a sikertelenség ördögi körébe kerülve jól szituált üzletemberek is élnek a szerekkel, nem beszélve az iskolás diákokról. A tiltott és a legálisan beszerezhetô kábítószerekhez hasonló bûvkört idéznek elô a számítógépes szerepjátékok, de sokan ugyanígy válnak a telefon rabjaivá sms-ek ezreit elküldve.
Itthon a túlzott alkoholfogyasztás is komoly probléma a ªatalok körében. Elmondta,
hogy a kábítószer-függôséget nem lehet gyógyítani, legfeljebb szermentességet elérni. A
szakorvos tapasztalata szerint itthon érdemi és átfogó drogprevencióról nem lehet beszélni, mert akik használják a szereket, gyakran többet tudnak az anyaghasználatról,
mint akiknek le kellene szoktatniuk ôket. A hazai tapasztalatokat említve jelezte: legtöbben csak a kíváncsiságtól hajtva egy-egy szál marihuánás cigarettáig jutnak, és nem tovább. A probléma megoldása a szakma szerint nem a paragrafusok szigorítása, hanem a
megfelelô értékrend és a biztos családi háttér kialakítása, és leginkább a szülôk mutathatnak olyan utat a ªataloknak, amely mellett nem érzik szükségét a droghasználatnak.

szg

Az elôadás után azt kérdeztem Zacher Gábortól, vajon a hallottak megváltoztatják-e a tizenéves ªatalok hozzáállását.
— Jelentôs mértékben bizonyára nem —
hangzik a nem túl optimista válasz. — Ha a jövôben egy bulin füves cigivel kínálnak a gyerekek közül valakit, nem hiszem, hogy beugrana neki az imént bemutatott pókos ábra.
Talán elhangzott néhány olyan mondat, ami
megmarad bennük, és ami hozzásegíti ôket
egy helyes értékrend kialakításához. Véleményem szerint igazi áttörést akkor remélhetünk, ha felnô az a generáció, amelyiknek
már személyes tapasztalata van a drogokról.
Ôk már, amikor szülôk és pedagógusok lesznek, egy más nyelven, hitelesebben tudnak
az akkori ªataloknak a kábítószerekrôl magyarázni. A mai magyar helyzetet tovább súlyosbítja egy általános gazdasági, politikai és
nem utolsósorban tekintélyválság.
Nincs túl sok eszköz a tizenéveseket nevelô
szülôk kezében, hogy elrettentsék gyermekeiket a tudatmódosító szerek használatától.
A radikális tiltás gyakorlatilag teljesen hatástalan. A legnagyobb problémát abban a bizonyos hét percben látom. Egy átlagos magyar szülô átlagosan hét percet foglalkozik naponta gyermekével: „Mi volt az iskolában? —
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Semmi.” Ennyire elég hét perc. Tudom, hogy
sokaknak se az idejébôl, se az energiájából
nem futja többre, pedig fontos tudnunk,
hogy mi van a gyerekekkel. Nemcsak az osztályzatait, hanem, hogy mi történt vele, mi
foglalkoztatja, mi bántja, minek örül, mitôl
szorong. Mindenkinek vannak problémái,
hogyne lennének egy gyereknek, aki ilyenkor igényli, hogy azokat anyjával vagy apjával
megbeszélhesse. Ha mindig az a válasz, hogy
most nem érek rá, kisªam, akkor legközelebb már egyedül próbálja megoldani vagy
feloldani szorongását. Esetleg iszik egy pohár alkoholt, és attól jobb lesz.
Ez azt jelenti, hogy kisebb valószínûséggel próbál ki különbözô szereket egy olyan
gyerek, akire odaªgyelnek?
Tudomásul kell venni, hogy a cigi, az alkohol, a drog jelen van a bulikban, a szórakozóhelyeken, sôt még az iskolákban is. Biztos,
hogy a tizenévesek találkoznak vele, mindegyikük ki van téve a kísértésnek. Meggyôzôdésem azonban, hogy inkább tud (és inkább
mer) nemet mondani egy olyan gyerek, akinek a szülei biztos lelki hátteret jelentenek,
akinek a családja igazi közösségként mûködik, mert nem szorul rá arra, hogy akár
örömszerzésnek, akár stresszoldónak tudatmódosító szereket használjon. Lehet, hogy
kíváncsiságból kipróbálja, hiszen alkalmi devianciák szinte mindannyiunk életében elôfordulnak, de sokkal kisebb eséllyel válik
függôvé.
A függôség is az elsô szál cigaretta elszívásával kezdôdik.
Így igaz, és a legtöbb szülô nem tud errôl a
bizonyos elsôrôl. Az is igaz azonban, hogy ha
valaki egyszer beleszippant egy marihuánás
cigarettába, annak nagy valószínûséggel semmilyen egészségkárosító hatása nem lesz,
csak egy kis idôre másként érzékeli a világot.
Kétségtelen, hogy ez az elsô lépés, amely viszont nem jelenti azt, hogy az illetô elindult
lefelé a lejtôn. Az esetek többségében itt meg
is állnak a ªatalok.
Az elôadáson kevesebb szó esett a dohányzásról és az alkoholfogyasztásról.
Ezekrôl is fontos beszélgetni gyerekeinkkel, különösen, mert a legtöbb családban jelen vannak, de egyszerre túl sok információ
lett volna számukra. Tény, hogy ezeket is kipróbálják. Talán a dohányzás kicsit visszaszorult, az utcán kevesebb füstölgô gyereket lehet látni. A „brutális piálásban” viszont élen
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járnak a magyar ªatalok. Statisztikai adatok
alapján a tizenhat évesek néhány százaléka
heti rendszerességgel jelentôs mennyiségû
alkoholt fogyaszt.
Sok szülô gondolja úgy, hogy ha megmutatja gyerekének a kulturált alkoholfogyasztást a legkiválóbb minôségû italokkal, akkor megkíméli ôt a „brutális
piálástól”.
Attól, hogy a gyerek egy kék címkés
Johnny Walker-tôl okádja össze a 160 négyzetméteres lakást, az még ugyanaz a kategória, mintha a nyolcadik kerület valamelyik
kocsmájából esne ki a legolcsóbb keverttôl.
Nem kell kínálni, nem kell kóstoltatni, megkóstolja magától is. Arra viszont ªgyelmeztetni kell, hogy ô még sokkal kevesebbet bír,
mint a szülô, akinek testi adottságaiból kifolyólag magasabb a toleranciamennyisége, fôleg, ha esténként megiszik egy pohár sört
vagy bort. A jó minôségû vörösborról ráadásul azt mondják, hogy egészséges (érelmeszesedést gátló hatása van), de ez nem jelenti
azt, hogy tizenévesen el kell kezdeni edzeni a
szervezetet, hogy pár év múlva már jól bírja
az italt. Attól a pohár bortól, ami esetleg jót
tesz a papának, a gyerek úgy be fog rúgni,
mint a csacsi.
Gyakran megkérdezik a szülôk, honnan
veszik észre, hogy kábítószerezik-e a
gyerekük.
Ha megfelelô kapcsolat van szülô és gyerek
között, akkor érezni kell, észre kell venni,
hogy valami nem stimmel vele. Lehet, hogy
csak kettest kapott matekból vagy szerelmi
bánata van, de azt is meg kell beszélni. Nem
vallatásra gondolok, hanem együttérzô meghallgatásra. Nem könnyû helyzet, ha a jól mûködô családban a tizenéves ifjú bejelenti,
hogy a hétvégi buliban bizony kipróbált egy
spanglit. Akkor meg kell kérdezni tôle, hogy
milyen volt, mit adott neki, mennyivel volt
jobb vagy más ettôl a buli, e nélkül nem érezte volna-e jól magát. Megint csak itt tartunk:
beszélgetni, felhívni a ªgyelmét a veszélyekre. A kamaszoknak még szükségük van a keretekre, de már szükségszerûen tágítani kell
azokat. Tudomásul kell venni, hogy a gyerekek lassan felnônek, kirepülnek, élik a maguk életét. De ha megmarad a jó kapcsolat,
az ôszinte párbeszéd, a stabil értékrend,
akkor nem lesz baj, akkor nem kell ôket
félteni, nyugodtan elengedhetjük a kezüket.
Péter Zsuzsa

Jótékonysági vásár
Kárpátalja megsegítésére jótékonysági vásárt rendez a Szent Benedek Polgári Kör január
15-én pénteken 10–18 óráig, 16-án szombaton 8–19-ig és 17-én vasárnap 9–15-ig a Máriaremetei Cserkészházban (1029 Hímes u. 3., a remetei bazilika mögött). A vásáron
Ausztriából származó jó minôségû használt ruhákat, cipôket, textíliákat, háztartási cikkeket, játékokat és apróságokat árulnak. A bevétel összegét az osztrák Marika és barátai
Alapítvány magyarországi képviselôjének, Várföldi Tamásnak adják át, aki az osztrák alapítvánnyal folyamatosan támogatja a Kárpátalján lévô magyar iskolák és óvodák mûködését. Ruhákat korlátozott számban tudnak csak fogadni, elôzetes megbeszélés alapján,
és ugyancsak egyeztetést követôen fogadnak eladásra szánt jó minôségû felesleges cikkeket. Érdeklôdni lehet Balássy Péternénél a 06 20 477-3900-es vagy Balássy Péternél a 06
20 416-3111-es számon. Az adományozónak adóigazolást is tudnak küldeni.

Búcsú Mitró Györgytôl

Életének nyolcvanadik évében, hosszú, egyre súlyosbodó betegség következtében január 4-én hétfôn elhunyt Mitró György olimpiai ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnok
úszó.
Az egykori kiválóság a nyíregyházi bányatavaktól indult és már 1947-ben Európa-bajnok lett az 1500 méteres gyorsúszásban. Hering Tibor látta meg benne a tehetséget, aki
1945-ben elvitte Debrecenbe. A következô
esztendôben már harmadik lett a felnôtt országos bajnokságon a 200 méteres gyorsúszásban, 1947-ben a Balkán-bajnokságon
pedig 400 gyorson és a 4x200-as gyorsváltóban egyaránt aranyérmet szerzett.
Az 1948-as, londoni olimpiát megelôzôen
akár három aranyérem megszerzésére is képesnek tartották Mitró Györgyöt, de csak
egy-egy ezüst-, illetve bronzérem jött össze,
meg egy ötödik hely. Különösen a 4x200 méteres gyorsváltót sajnálta, mert abban a számban egybehangzó vélemények szerint az amerikaiak elôbb váltottak, ám a magyar sportvezetés óvás helyett mély hallgatásba burkolózott.
Az ekkor még csak tizennyolc éves ªatalember további fényes sportkarrier elôtt állhatott volna, ám 1950 ôszén az uszodában egy
Sztálinról és az Állatkertrôl elmondott politikai vicc miatt harminchét napra börtönbe került, pályafutása pedig húszévesen befejezôdött. 1963-ig még útlevelet sem kapott ...
Mitró Györgynek kemény élete volt. Hetven éves koráig dolgoznia kellett, miközben
a sportéletben évtizedeken át még a nevét is
elfelejtették. Változást csak az utóbbi idôszak
hozott az életében, de ekkor is csak ritkán jelent meg a Magyar Olimpiai Bizottság rendezvényein. Utolsó beszélgetéseink egyikén —
immár mindennel megbékélve — mesélte,
hogy Nyíregyháza városvezetése 1949 óta
ígérte, díszpolgárává fogadja.
A kemény, egyenes jellemû, igaz ember
most végleg megpihent. Utolsó útjára január
22-én, pénteken 9.45-kor a Farkasréti temetô Makovecz termébôl kísérik ôt családtagjai,
rokonai, barátai, sporttársai és tisztelôi.
Jocha Károly

Elôadás
A Jobbik Magyarországért Mozgalom II. kerületi alapszervezete január 20-án 18 órától ifj.
Hegedûs Lóránt református lelkész elôadására
várja az érdeklôdôket a Klebelsberg Kuno
Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központba (1028 Budapest, Templom u. 2–10.).
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MOZGÁSBAN

BUDAI POLGÁR

Sportolási lehetôségek
n MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Színpadi mozgás.
Ritmikus gimnasztika és dzsesszbalett elemein alapuló mozgás 8–10
éveseknek minden kedden 18–19 óráig. Információ: Kilián Brigitta, 06
20 450-5822. Jóga szerdánként 8–9.45 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kun Ágnes, 06 20 250-0431. Jóga szerdánként 19–21 óráig.
Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, 06 20 941-8773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, 06 30 210-9597. Szülés utáni baba-mama torna pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, 06 30 210-9597. Táncos nôi torna. 40 perces koreografált bemelegítés után indul a tánc. Táncos elôképzettség
nem szükséges. Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilona, 06 30 922-5887.
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól függetlenül minden hölgynek. Részletes
információ a bérletekrôl, az órarendrôl és az aktuális akciókról:
www.budai-callanetics.hu, telefon: 201-1620, 06 70 286-3837, 06 30
539-3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)
n NORDIC WALKING: Oktatással
egybekötött foglalkozások. Bôvebb információ: Szelényi Anna
sportoktató és sportrekreációs
szakember, tel.: 06 30 384-8409.
n SIVANANDA JÓGA: Hatha jóga
alaptanfolyamok indulnak januárban 8x2 órában. Idôpontok: JANUÁR 11-TÔL hétfô délelôttönként 10–12-ig, JANUÁR 12-TÔL
keddenként 18.30–20.30-ig és JANUÁR 28-TÓL csütörtökönként
18.30–20.30-ig. Az alaptanfolyam
átfogó képet ad a jóga tudományáról, és segít megalapozni az egyéni
gyakorlást. Kapucsengô: JÓGA I.
Hatha jóga alaptanfolyam idôsebb korúaknak JANUÁR 13-TÓL
szerda délelôttönként 10–12 óráig, összesen 8 alkalommal. Kapucsengô: JÓGA I. Gondolat hatalma tanfolyam indul azok számára, akik
bôvebben szeretnék megismerni a gondolatok sorsformáló erejét, hatását életünkre, irányításuk módszereit. Idôpont: JANUÁR 12-TÔL minden kedden 19–21 óráig 8 alkalommal. Kapucsengô: JÓGA II. Ingyenes bemutató jógaóra JANUÁR 13-ÁN 17.00–18.30-ig és minden hónap második szerdáján azok számára, akik szeretnék kötelezettség nélkül kipróbálni a jógázást. Kapucsengô: JÓGA I. Egyórás csendes meditáció JANUÁR 20-ÁN szerdán 17.30–18.30-ig. A program a meditációban való elôrelépést szolgálja. A közös meditáció végén egy gondolatot értelmeznek valamely jógaírásmûbôl. A terem hátsó részében padon ülve is lehet meditálni. Bejelentkezés nélküli, ingyenes program.
Kapucsengô: JÓGA I. Pihentetô jógahétvége a Pilisben JANUÁR 23–
24-én. Távol a nagyváros zajától és stresszeitôl a résztvevôk belekóstolhatnak, milyen egy hétvégét eltölteni tiszta levegôn, csendes környezetben, jógagyakorlással, kirándulással, vegetáriánus táplálkozással.
Felfrissítô órák idôpontjai: kedden 10–12 óráig, szerdán 19–21 óráig,
csütörtökön 10–12 óráig; könnyített: pénteken 10–12 óráig és pénteken 18.30–20.30 óráig. Kapucsengô: JÓGA I. Információ: 397-5258,
06 30 689-9284, joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu (1026 Volkmann u. 10. Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti terem. Kapucsengô: JÓGA II. — földszinti terem.)
n FELDENKRAIS-MÓDSZER: Tanfolyamok Heimer István nemzetközi
diplomás oktató vezetésével. „Az egész szervezetem szinte megújult,
derékfájásom alig érezhetô, olyan mozdulatokra leszek figyelmes,
amelyeket egyszerûen évek óta nem tudtam megtenni, mintha megolajozódott volna az 55 éves szerkezet.” (Hubai Anna) Helyszín: IBS,
1021 Tárogató út 2–4, fszt. 1. Idôpontok: kedd 10–11 óráig, csütörtök
18–19 óráig. Érdeklôdés: 06 20 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu

n CURVES: Edzés csak nôknek. Minden hölgyet szeretettel várunk
egy ingyenes fittségi állapotfelmérésre és alakelemzésre egy olyan
helyre, ahol feltöltôdhet és kikapcsolódhat; fogyhat vagy erôsödhet,
mindössze 30 perc alatt alkalmanként. Várjuk jelentkezésüket: Curves,
Margit körút 43–45. Tel.: 315-0725, www.edzescsaknoknek.hu

n TENISZOKTATÁS: Hatéves kortól felsô korhatár nélkül csoportos és
egyéni rendszerben kezdô és haladó szinten a Külkerparkban. Információ: Ördög András, 06 20 983-4098, 06 30 579-2869, 06 70 5384509.
n AQUAFITNESS: Egészségmegôrzés, kondicionálás, rehabilitáció a
vízben. Úszástudás nélkül, nemtôl és kortól függetlenül, egészségesek
és épülni vágyók egyaránt végezhetik. Helyszín a Petneházy Klub Hotel
uszodája, II., Feketefej u. 2–4. Idôpontok: kedd, csütörtök 8–9-ig, 9–
10-ig, 18–19-ig, szombat 9–10-ig. Tel.: 06 30 946-6344.
n INDIAI KLASSZIKUS TÁNCTANFOLYAM indul februártól
kezdôknek a 1027 Bem rakpart 45. alatti próbateremben
(alagsori helyiség, bejárat az
utcáról) hétfônként 16.15-tôl
17.15-ig (elsô óra: február 1.),
illetve keddenként 15–16-ig
(elsô óra: február 2.), valamint csütörtökönként 9–10
óráig (elsô óra: február 4.). Bôvebb információ: tel.: 06 20
200-5828, e-mail: sivasaktikalananda@gmail.com, www.sivasaktikalananda.com.
n ÚJ KEZDÔ IFJÚSÁGI TÁRSASTÁNC-TANFOLYAM indul a Budai Táncklubban (1027 Kapás utca 55.) JANUÁR 24-ÉN vasárnap 9.30 órától
Juhászné Vágvölgyi Györgyi vezetésével. A nyolchetes kurzus díja
7500 Ft.

Karácsony a Statisztikában
December 21-én délután hagyományosan együtt karácsonyoztak a
Statisztika asztaliteniszezôi a Marczibányi téren. Köszöntôjében Ormai László dr. emlékeztetett arra, hogy az 1980-ban átadott csarnokban immár harmincadszor ünnepelt együtt a „Stat-család”. Sokan az
elsô évek ünnepeltjei közül most már gyerekeikkel érkeztek. A többszörös Európa-bajnok Lotaller Henriette vállalta a gyerekek mûsorának megszervezését. Fuvola- és furulyajátékkal, versmondással és kórusénekléssel bizonyították az ifjú tehetségek, hogy nem csak a pingpongasztalnál állják meg a helyüket.
Tóth Krisztina olimpiai negyedik helyezettünk vezetésével néhány
tréfás villámjelenetben elevenítették fel a régi idôk pingpongját, illetve az edzések mindennapjait.
Zárásképpen a Mikulás megajándékozta a statisztikás lányokat a
kezdôktôl az Európa-bajnokokig. A gyerekek és szüleik késô estig naTakács Gábor
gyon jó hangulatban játszottak, beszélgettek.
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Az újévi fogadalmakról
A szilveszteri fogadkozások között a leggyakoribbak az
életmódváltással, sportolással, káros szenvedélyekrôl való leszokással
kapcsolatos ígéretek. Kovács Krisztiánt, a Marczibányi téri City Fitness
Club szakmai vezetôjét kérdeztük, mit tanácsol azoknak, akik komolyan
gondolják, hogy új életet kezdenek.

— Elsôsorban kitartást és türelmet… A legtöbb elvárás nem jogos. Sokan
azt gondolják: máról holnapra jó formába tudok kerülni: leadok jó pár kilót,
vagy lefutom a maratoni távot. De tudomásul kell vennünk, a tartós eredményt csak hosszantartó, állhatatos munka hoz. A hirtelen fogyást többnyire
gyors visszahízás követi. A türelmetlen erôsítô edzések magukban rejtik a sérülésveszélyt. Egyéb edzéseknél is fennáll a túlterhelés lehetôsége és annak
káros hatásai.
Az új életet fokozatosan érdemes kezdeni. A rendszeresség — mint arról
elôzô cikkünkben beszámoltunk — igen fontos, a fokozatosság úgyszintén elengedhetetlen, s mindemellett a következetes hosszú távú tervezés.
A kezdôk és az újrakezdôk legyenek belátással: a test, amelyben élnek, érték, bízzák edzéstervezésüket szakemberre! Hozzáértô, képzett személy irányításával biztonságosan és nagyobb valószínûséggel érik el kitûzött céljaikat, mintha a saját fejük vagy mûkedvelô barátok után mennek.
Mindenkinek érdemes kipróbálnia az edzôtermi edzést… áldozni az egészség, az esztétika és az önmegvalósítás oltárán…

City Fitness Club,
Marczibányi tér 13.,
336-0408,
hétköznap 7–22,
hétvégén 8–20 óráig

Edzés csak nôknek

www.budai-callanetics.hu

Minden hölgyet szeretettel várunk egy ingyenes fittségi állapotfelmérésre és alakelemzésre
egy olyan helyre, ahol feltöltôdhet és kikapcsolódhat; fogyhat
vagy erôsödhet, mindössze
30 perc alatt alkalmanként.
Várjuk jelentkezésüket:
Curves, Margit körút 43–45.
Tel.: 315-0725,
www.edzescsaknoknek.hu

Tollasoznál
szélben és
sötétben is?
Újdonság!
Itt az évszázad
ütôs sportja!

www.speedminton.hu

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban
gazdag választékot
talál humán
tudományokból,
újdonságokból,
mûvészeti
könyvekbôl és
határon túli magyar
irodalomból.

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191
A rejtvény fôsoraiban Abraham Lincoln szavait rejtettük el. A
2009/25. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A fej gyönge percei a szív legszebb órái.”. A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld
Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap:
Mihályi Zsuzsanna, Stefuska Sándor és Mácsai Györgyné. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a
könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2010. január 22-ig.
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BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

di gázfûtés, D-DNY-i tájolás, erkély. Irányár:
23,9 M Ft. Tel.: 06 30 950-0884
A II., Ezredes utcai „Zöld udvar” lakóparkban 53 m²-es (+ 4,5 m² erkély) III. emeleti
(lift van) 1,5 szobás, kertre tájolt öröklakás
eladó nagy tárolóval, garázzsal. Ár: 22,8 M
Ft + 2 M Ft garázs. Tel.: 316-2052, 06 20
968-9465, 06 30 939-6783
TÖRÖKVÉSZI TORONYHÁZBAN panorámás, AMERIKAI KONYHÁS 60 m²-es reprezentatív, kedvezô rezsivel rendelkezô lakásom eladom. Tel.: 06 30 222-3018
ÓBUDÁN AZ EUROCENTER MÖGÖTT kétszobás, ablakos konyhás 48 m²-es lakásom
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL eladom. Tel.: 06
30 222-3018
A XII., MESE UTCÁNÁL 130 m²-ES ÖTSZOBÁS, CIRKÓS, NAGYTERASZOS
ÖRÖKLAKÁS GARÁZZSAL 49 M FT
IRÁNYÁRON ELADÓ. TEL.: 06 30 2990160
Solymáron eladó 20 m széles, sík felületû
csatornázott telek. Beépíthetô 156 m². Ára:
14,2 M Ft. Tel.: 274-2785
OKTATÁS
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkertben 1747 négyszögöl (6292 m²) panoráEGYÉNI MOTIVÁCIÓS MÓDSZEREKKEL más telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: 06
tanulásösztönzés általános iskolásoknak. 30 250-4557
Tel.: 06 20 775-1744
Kisiskolásoknak Hidegkúton szombat délEGÉSZSÉGÜGY
elôtt játékos francia nyelvoktatás csoportSZÍVVIZSGÁLAT.
Szív és érrendszeri szûrôban. Tel.: 06 20 574-8695
vizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv- az érelmeszesedés kimutatására, korhatár
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000 nélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértékeFt. Tel.: 06 30 302-7760
léssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: 06
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL 30 954-0886
nyelvtanítás és vizsgára felkészítés a Bimbó Családokhoz közvetítünk leinformálható béút közelében. Tel.: 394-4423
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetôANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TA- ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
PASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGA- 06 20 359-5918
CENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: 06 30 Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja343-8351
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôMATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészítés pont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
felvételire, érettségire, egyetemre nagy gya- 321-6819-es telefonszámon kérek.
korlattal, a Moszkva térnél. Tel.: 316-8462, Dr. Sineger Eleonóra pszichiáter rendelésére
06 20 927-6473
jelentkezés: 06 30 236-6290.
MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, két- Fájdalommentes allergia- és candidaszintû érettségire felkészítést vállal fiatal ta- vizsgálat. Biorezonanciás terápiával alnár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak ma- lergia, candida kioltása, bôrbetegségek,
tek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy. szenvedélybetegségek, légúti, nôgyógyászaTel.: 06 20 342-7667
ti, érrendszeri betegségek, emésztési-mozMATEMATIKATANÍTÁST, KORREPETÁ- gásszervi problémák, fejfájás kezelése,
LÁST VÁLLALOK NAGY GYAKORLATTAL. stresszoldás a Vivien talpai GyógycentrumHÁZHOZ MEGYEK. TEL.: 06 20 941-7907 ban. 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596,
FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-, www.vivientalpai.hu
nyelvoktatást alapoktól szigorlatig. www.fe- TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS),
jestanoda.atw.hu, tel.: 06 70 366-6445, TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁ250-2003.
ZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBEINGATLAN
TÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
GARÁZS KIADÓ A 1026 GÁBOR ÁRON „VIVIEN TALPAI” ORVOS, TERMÉSZETGYÓUTCA 22-BEN. TEL.: 06 70 313-4941
GYÁSZ. RENDELÔ: II., FILLÉR U. 10. www.vi2–3 SZOBÁS ELADÓ LAKÁST, CSALÁDI vientalpai.hu, tel.: 316-2596.
HÁZAT KERESÜNK ÜGYFELEINKNEK. GYÓGYTORNA! Betegek otthoni tornáztaÉBEN INGATLANIRODA, TEL.: 06 20 479- tását vállalja volt ORFI-s gyógytornász. Tel.:
9001
06 70 520-9361, 316-9822
KIADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK 40–100
EZER FORINT KÖZÖTT! LÔRINCZ PÉTER,
VÍZ—GÁZ—VILLANY
TEL.: 351-9578, 06 70 383-5004
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ120 m²-es + 70 m²-es rózsadombi teraszos TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Levillalakás, kertkapcsolatos, 2 fürdôszobával, folyók, csatornák gépi tisztítása azonpanorámás + garázs, bútorozottan vagy bú- nal, falbontás nélkül. Lefolyórendszetorozatlanul hosszú távra kiadó. Ár: 1600 rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
euró. Tel.: 06 30 302-7760
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948
Margit krt. 28–32. Lakás eladó, 60 m²-es, tu- DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁlajdonostól, gépkocsibeállási lehetôség. Ár: LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év19 M Ft. Tel.: 06 20 284-9521, 466-8208
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
A II., Hidász utcában 52 m²-es kétszobás Csatornák cseréje, bontása, vízvezetékfelújított szép lakás kertes társasházban el- szerelés. Tel.: 227-7210, 06 30 940adó. Kiváló közlekedés, csendes utca, egye- 0748
HIDEGKÚTI CSALÁDI HÁZBAN BÖLCSÔDÉS KORÚ GYERMEKEK EGÉSZNAPOS
FOGLALKOZTATÁSÁT, FELÜGYELETÉT
VÁLLALOM. EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS, JÁTSZÓHÁZ, NÉMET NYELVOKTATÁS. EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL ÉS LEINFORMÁLHATÓ TAPASZTALATTAL RENDELKEZEM.
TEL.: 06 30 646-9724, 06 30 824-9131
RENDSZERES ÉS ALKALMANKÉNTI TAKARÍTÁST VÁLLAL MEGBÍZHATÓ KÖZÉPKORÚ NÔ. TEL.: 06 30 232-7795
IDÔSEK GONDOZÁSÁT, HÁZTARTÁSI
MUNKÁT, TAKARÍTÁST, ÜGYINTÉZÉST
VÁLLAL KÖZÉPKORÚ GYÓGYPEDAGÓGUSNÔ. TEL.: 06 20 342-8698 farkasbobo@gmail.com
Megbízható középkorú érettségizett hölgy
vállal takarítást, háztartási munkát, gyermekfelügyeletet. Tel.: 06 70 262-3995
(Nagy)családoknál, házaspároknál napi 6–8
órára takarítást, vasalást vállalok gyakorlattal. Tel.: 06 30 569-6526

GYORSSZOLGÁLAT! Duguláselhárítás,
LAKÁS—SZERVIZ
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülék-javítás anyagbeszerzéssel, garan- LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990, 06 20 ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA334-3438
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMGYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa- PÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁtornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga- VAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505, 06
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal, 30 251-3800
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
0948
automatikák, zárszerelés, lakatosmunKiss Ernô és fia vállal víz-, gáz-, fûtés-, kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Urklíma-, gáz-kéményszerelést tervezés- banek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 978sel, kivitelezéssel, engedélyek, egyéb 7429
ügyintézések. Pontos, precíz kivitelezés
garanciával. Ár megegyezés szerint. Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
Tel.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok átVÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
húzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalosvíz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
Tel.: 06 30 447-3603
György kárpitos. Tel.: 256-8285, 06 20 433VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS 6289, www.riederkarpitos.hu
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. MINDENNE- Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítáMÛ JAVÍTÁSOK, SZERELÉSEK MÉG AZ- sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
NAP. TEL.: 2-150-250, www.vizszere- 30 341-3423
les.hu

REDÔNY
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK, CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSERÉ- RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2- DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
150-250, www.lakasszerviz.hu
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK, REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ- NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜGLER vízkôtelenítése, csapok javítása ga- GÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
ranciával. Tel.: 359-5033, 06 30 924- TEL.: 356-4840, 06 30 954-4894
8010
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL reVILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM- dônyök, redônykapu, napellenzôk, javítás,
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG- szerelés. Szénási László. Tel.: 06 20 985BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.: 1273
REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG
JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖVillanyszerelést, javítást, kapcsolók, lám- VID HATÁRIDÔVEL. TEL.: 06 20 310pák cseréjét precízen, alacsony áron, garan- 8325
ciával. Tel.: 06 20 333-2323
310-4018, 06 20 915-2678

KERT
VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁSOK
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2- PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉLTECHNIKÁVAL, IPARI ALPINISTA MUN150-250, www.lakasszerviz.hu
KÁK, KERTÉPÍTÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT,
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a KORREKT ÁR. TEL.: 06 30 907-5948
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021. ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍTÉS, fasebészet, favisszavágás, METELMÛ által minôsített vállalkozás.
SZÉS, kertápolás KERTÉSZMÉRNÖKTÔL
KORREKT ÁRON. Tel.: 06 20 561-7063
HÁZTARTÁSI GÉPEK

Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszéHÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha- lyes fák ágankénti lebontással való kizai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve, vágása. Tel.: 06 20 485-6547
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 2500921, 06 20 972-5032
SZOLGÁLTATÁS
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BUDÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l: 23 900 FT-TÓL)
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu

VEZESSEN HÁZTARTÁSI KÖNYVET GAZDÁLKODÁSI TANÁCSADÓVAL! Ésszerûsítse 2010-es kiadásait! Ha kész változtatni:
06 20 775-1744, Nagy Éva.

ÜGYVÉD, dr. Kósa Erzsébet (Margit krt. 50–
52.) vállal ingatlan-adásvételi, örökösödési,
bontóperi, cégalapítási ügyeket ÁFAMENTÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ- TES MUNKADÍJJAL. TEL.: 06 20 956-59VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA, 17
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER, DUSZÁMÍTÁSTECHNIKA
AL.) TEL.: 06 20 471-8871

ELEKTRONIKA

TV-ANTENNA — mûholdvevôk, antennák javítása, felszerelése, kábeltévé leosztása, TV, videó, DVD összehangolása, házimozi. VILLANYSZERELÉS — csillárok javítása. NO-KO SAT Bt. II., Fillér
u. 2/b. Tel.: 326-6935, 06 20 541-5483

SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installálás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
mentése. Vírusvédelem. Felnôttek, diákok korrepetálása informatikából. NOKO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 3266935, 06 20 541-5483, 06 30 595-2921

Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos
antennák szerelése, javítása, digitális átállás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jelerôsítés garanciával. Tel.: 06 20 934-4360

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

2010/1

HIRDETÉS

RÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 06 30 456-3938
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, TÖRÖK SZÔNYEGRESTAURÁTOR régi, új
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel- kézi csomózású szônyegét kitisztítja, szakmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 szerûen megjavítja. Régi és új keleti szônye20 972-0347, 06 30 589-7542
geket vesz és elad. Díjtalan kiszállás. Tel.:
312-0199, Keleti Károly u. 20/b, 06 20 246TÁRSASHÁZAK
5394. Üzlet: 315-2159.
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Társasházkezelés, közös képviselet — korEGYÉB
rekt, megbízható módon. FLOTT HOME Bt.
Tel.: 274-6135, 06 70 940-3865, czakoszil- A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat
via@gmail.com
Magyar Egyesület nevelôszülôséget válKeresünk budaligeti társasházunkba takarí- laló családokat, házaspárokat keres. Értást, fûnyírást, hólapátolást és kisebb javítá- deklôdés: gyermekmento2009@freemasokat vállaló helybéli vállalkozót vagy mun- il.hu, esetleg tel.: 06 30 520-5087.
kavállalót. Érdeklôdni a 06 20 569-0986-os SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK
telefonszámon lehet 8 és 18 óra között.
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGTÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAK- RENDELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍKÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCI- TÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MOBIL: 06 30 858-9499. J. WIENNA BT., 1027
ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: 06 30 977-6612
VARSÁNYI IRÉN U. 17.
VÉTEL, ELADÁS
VENDÉGLÔK, KÁVÉHÁZAK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé- KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes granyem kiegészítésére magas áron vásárolok. fikai munkák. Deko-team Grafikai StúTel.: 325-6753
dió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 375LOUIS GALÉRIA. Arany- és ezüstfelvásár- 8696, 06 30 933-6221
lás napi legmagasabb áron 2800–3600 Ft- Tramontána kötôszalon: Pilótasapka kiig. Tekintse meg a Louis Galériát az interne- csiknek 220 Ft. Egyedi kötött ruhadarabok
ten. Bútort, képeket, hagyatékot vásáro- méretre, rendelésre nagy fonalválasztékkal,
lunk. Cím: Margit krt. 51–53. Tel.: 316-3651 hozott fonalból is. Modelldarabok eladása.
A János kórházhoz közel, idôpont-egyezteMÛGYÛJTÉS
téssel. Tel.: 356-6009, www.kotode.hu
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bú- Clinique, Estée Lauder kozmetikumok, tástorokat, porcelánokat, álló fali díszórákat, kák eladók. Kérésre listát küldök. Tel.: 06 20
csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket, 9 6 7 - 9 7 4 8 , e - m a i l : f l o r a . k r i s t o f @
ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket), googlemail.com
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjta- Külföldi és belföldi üdülési jogok, adásvétel
lan kiszállás, Tel.: 281-3926, 06 30 462- és bérbeadás közvetítése. Eladná üdülési jo8883
gát? Hívja irodánkat. Tel.: 769-0114, 06 83
KELETI SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS 769-110, 06 30 460-5855, 06 70 776-0898,
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉ- www.udulesijoginfo.net

Munkavállalásra is alkalmas
oklevelet adó
masszôrtanfolyam indul
a II. kerületben január 23-án,
Érden január 22-én,
Monoron január 20-án.
Ára: 45 000 Ft (részletfizetés).
Érdeklôdni: 06 30 302-1487

Gyógyulás mellékhatások nélkül!
A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és
moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,
nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,
reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.
Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858
www.akupunktura-prof.hu

Masszázs az Ön otthonában!
Csipak Zoltán gyógymasszôr
— aki a Széchenyi Gyógyfürdôben dolgozik —

hordozható masszázsággyal
otthonában keresi fel
a lazulni, frissülni,
regenerálódni vágyókat.
Egyórás teljes testmasszázs: 8000 Ft.
Részmasszázs
több személy részére
(fél óra): 4000 Ft.

Tel.: 06 20 595-3057

Budapest II. kerületében

Pesthidegkúton,
a Hidegkúti út 172. szám alatt,
buszmegállóhoz közel a fôúton

két helyiségbôl álló

ÜZLET
KIADÓ.
(Alapterület összesen 73 m²)

Nyilv. szám: 14-0032-06

Jó hír!

Érdeklôdni
a 376-5722-es telefonszámon.

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: készpénzªzetéssel; Ügyfélszolgálati Központ Lakosságszolgálati Csoportja, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 3465625; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.
Keretes hirdetés: színes: 1 / 1 old. = 280 000 Ft, 1 / 2 = 150 000 Ft,
1 / = 90 000 Ft, 1 / = 55 000 Ft, 1 /
4
8
16 = 23 000 Ft; fekete-fehér:
1/ old. = 230 000 Ft, 1/ = 125 000 Ft, 1/ = 75 000 Ft, 1/ = 48 000 Ft,
1
2
4
8
1/ = 19 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
16
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 3163410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2010. január 13-án 11 óráig.

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK
DARVAS POSZTERGALÉRIA
Budagyöngye Üzletközpont
Mammut Üzletközpont
Westend Üzletközpont
Deák tér (Anker köz 1.)
Központ: VIII., Nap u. 29.

Tel.: 06 70 391-0936
Tel.: 06 70 391-0915
Tel.: 06 70 391-0912
Tel.: 06 70 391-0926
Tel.: 219-3209

www.kepkeret.hu
ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.
Külterületi — mûvelésbôl kivett —
mezôgazdasági mûvelési ágú területek
értékesítése Budapest II., Pesthidegkút,
Nagykovácsi és Solymár közigazgatási területén
Önálló épületek és helyiségek bérbeadása tárolás, raktározás,
illetve irodai célra Pesthidegkúton.
Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722
E-mailben: rozszsov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:
1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.

20. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ —
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával
és Szekeres Georginával
– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idô alatt
nulláról felsôfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez
vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra új módszer, a
Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a
nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta — felsôfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát tanítottam, de egyáltalán
nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam
aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe
fogjak bele, és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is
tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre, és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl igazán
újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus
szerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdôk-újrakezdôk számára, illetve akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.

– Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett
megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás.
Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD-minôségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe
kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán és norvég nyelvre
készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy
tucat magánóra költségének felel meg.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László, 06 20 996-5533, www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója a II. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG

Tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók:
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban (Marczibányi tér 5/a) 2010. január 14-én és 21-én csütörtökön 17–19 óráig,
a Klebelsberg Mûvelôdési Központban (Templom u. 2–10.) 2010. január 15-én pénteken 17 és 19 óra között.

