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A nehéz gazdasági helyzet ellenére
változatlan marad az oktatási rendszer
A képviselô-testület idei elsô ülésén, január 31-én elfogadta a kerület felülvizsgált közoktatási intézkedési tervét. A képviselôk által egyhangúlag támogatott dokumentum a
kerületi oktatás színvonalának, a pedagógiai programok gazdag kínálatának megôrzése és a meglévô intézményhálózat fenntartása mellett évi többszáz milliós megtakarítást jelent az önkormányzat számára.
Az oktatási intézkedési tervrôl Dankó Virág nyilatkozott lapunknak, amelyben ismerteti a változásokat és a várható fejlesztéseket.
Április végéig kell iskolát választaniuk
azoknak a szülôknek, akiknek gyermeke
szeptembertôl elsôs kisiskolás lesz. Iskolaválasztó mellékletünkben az önkormányzati intézmények részletes pedagógiai programját és a tervezett nyílt órák idôpontját
is megtalálják.

Hirdetmény a népszavazásról
A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9-re országos ügydöntô népszavazást tûzött ki.
A népszavazásra feltett kérdések:

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvôbeteg-gyógyintézeti ellátásért
a jelen kérdésben megtartott népszavazást követô év január 1-jétôl ne kelljen kórházi napidíjat ªzetni?
2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért
a jelen kérdésben megtartott népszavazást követô év január 1-jétôl ne kelljen vizitdíjat ªzetni?
3. Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsôfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak
ne kelljen képzési hozzájárulást ªzetniük?
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrôl 2008. február 22-ig kapnak értesítést.
A névjegyzék 2008. február 20-tól február 27-ig tekinthetô meg a polgármesteri hivatalban.
A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYESEN, LAKÓHELYÉN SZAVAZHAT.
További részletek a 6. oldalon.

NYÍLT LEVÉL DEMSZKY GÁBOR FÔPOLGÁRMESTERHEZ. Láng Zsolt azért fordult
Budapest elsô emberéhez, mert a fôvárosi
önkormányzat a második kerületiek számára elônytelen módon változtatta meg a védett, a várakozási és a korlátozott forgalmú
övezetekkel kapcsolatos hatásköri és rendeleti szabályozását
2. OLDAL

ELVARÁZSOLNI A NÉZÔT. Szerkesztôségük nemrég levelet kapott, amelyben kérték, hogy Lukács Sándorról, a Vígszínház
mûvészérôl olvashassanak. Kérésüknek szívesen tettünk eleget, hiszen éppen ô vehette át az elmúlt év decemberében a színházés filmmûvészet kategóriában a Prima Pri13. OLDAL
missima-díjat

SZÛRÉSSEL SOK BETEGSÉG MEGELÔZHETÔ. A Magyarország lakosságát leginkább érintô betegségek közül jó néhányat
megelôzhetünk, ha idôközönként elmegyünk úgynevezett szûrôvizsgálatokra. Öszszeállításunkban a második kerületi lakosok
számára elérhetô ingyenes szûrések közül
18. OLDAL
válogattunk
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A testületi

Nyílt levél Demszky Gábor
fôpolgármesterhez
Tisztelt Fôpolgármester Úr!
A fôvárosi önkormányzat tavalyi utolsó közgyûlésén a II. kerület lakóinak érdekét semmibe vevô döntés született. A védett, a várakozási és a korlátozott
forgalmú övezetekkel kapcsolatos hatásköri és rendeleti szabályozást megváltoztatták, és az engedélyek kiadásának jogát a fôpolgármester kizárólagos hatáskörébe utalták. Ez azt is jelenti, hogy a hosszú évek munkájával kialakított 12 tonnás össztömeg-korlátozású kerületrészre szóló behajtási engedélyeket nem az úttulajdonos kerület, hanem a fôváros adja ki.
Mivel a fôváros mára jelentôsen eladósodott, okunk van azt gondolni,
hogy az engedélyek kiadásának rendjét elsôsorban a bevételek növelése és
nem a II. kerületi utak védelme, az itt élôk nyugalmának biztosítása érdekében változtatták meg. Súlyos hiba, ha a környezetünket, közérzetünket és útjainkat egyre inkább tönkre tevô tehergépjármûvek ügye az Önök számára
csupán fiskális kérdés. Kerületünk útjainak minôsége és a teherautó-forgalom nagysága így is mindennapi gondokat okoz az itt élôknek. Most még azt
a lehetôséget is elvették tôlünk, hogy beleszólhassunk abba, mennyi és milyen tömegû teherautó rongálja útjainkat.
Tisztelt Fôpolgármester Úr!
Nincs garancia arra, hogy Ön csak olyan engedélyt ír alá, amely tekintettel
van az itt élôk érdekeire!
Nincs garancia arra, hogy az Ön által aláírt engedélyek birtokában a 12
tonnánál nagyobb össztömegû gépjármûvek a legmegfelelôbb útvonalon közelítik meg és hagyják el úticéljukat!
Nincs garancia arra, hogy Ön csak olyan engedélyeket ír alá, amelyek nem
teszik a II. kerületet a nagy teherautók átmenô területévé!
Nincs garancia arra, hogy a teherforgalom által megrongálódott utak helyreállítását a fôváros elvégzi.
Tisztelt Fôpolgármester Úr! Most még nem késô! Fenti érveink alapján az
itt élôk nevében kérem, kezdeményezze a döntés visszavonását és a kerületet megilletô jogosítványok visszaadását! Amennyiben erre nem kerül sor,
úgy kénytelenek leszünk az Alkotmánybírósághoz fordulni.

Dr. Láng Zsolt polgármester

A képviselô-testület idei elsô ülésén, január 31-én elfogadta
a kerület felülvizsgált közoktatási intézkedési tervét.
A képviselôk által egyhangúlag támogatott dokumentum a
kerületi oktatás színvonalának, a pedagógiai programok
gazdag kínálatának megôrzése és a meglévô
intézményhálózat fenntartása mellett évi többszáz milliós
megtakarítást jelent az önkormányzat számára.

Az SZDSZ visszahívta az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságból eddigi delegáltját, Janovszky Zsoltot. Helyére dr. Nagy Juditot választotta meg a testület a szabad demokraták javaslatára.
A korábbi évekhez hasonlóan a képviselôknek ismét véleményezniük kellett a fôvárost és a kerületeket közösen megilletô források megosztásáról szóló fôvárosi rendelet tervezetét. A testület
15 igen, 3 nem és 6 tartózkodás mellett elutasította a tervezetben
foglaltakat. (Lásd bôvebben keretes írásunkat!)
Határozat született arról, hogy a 2001-ben átadott, ám egy ideje
technikai és pénzügyi okok miatt nem mûködtetett Moszkva téri
térªgyelô kamerarendszert — térítésmentesen — a II. Kerületi
Közbiztonsági Alapítvány rendelkezésére bocsátják. A lépés célja
a tér és környéke közbiztonságának hathatós javítása.
Az ülés leghosszabb vitája a Pesthidegkúti Érdekvédô Egyesület
kérelmével kapcsolatban alakult ki. Az egyesület írásban fordult
az önkormányzathoz, hogy az engedélyezze számára — más civil
szervezetekhez hasonlóan — székhelyének az önkormányzat valamely ingatlanát, a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és
Mûvészeti Központot vagy a Pesthidegkúti Közösségi Házat bejegyezhesse. Korodi Enikô képviselô (SZDSZ) arra hívta fel a figyelmet, hogy egy székhelybejegyzés nem egyszerû jogi aktus, mert azzal bizonyos kötelezettségek is járnak. Amint az elôterjesztésbôl
kiderült, a Máriaremetei úton található közösségi ház több hasonló szervezetnek is székhelye. A szabad demokraták szerint ez elfo-

HIVATALI NYITVA TARTÁS
Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

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

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

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
Okmányügyintézôi Csoport

Tel.: 346-5602

(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt egy órával
* kedden és csütörtökön
befejezôdik, a délutáni sorszámcsak elôre bejelentkezett
kiadás 12.30-kor kezdôdik)
ügyfeleket fogadnak

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélTel.: 346-5601
fogadás vége elôtt egy órával
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport

Tel.: 346-5400

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
péntek: 8.00–13.30
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Felelôs kiadó:
Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:
Munkatársak:
Fotók:
Szerkesztôség:
Tördelés:
Nyomda:
Terjesztés:

Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban
Budapest II. kerületi Önkormányzat
Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)
Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)
Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Péter Zsuzsanna, Székely Imre
Eisenmann József
1024 Keleti Károly u. 15/a, (tel./fax: 316-3410),
Tramontána (356-6009)
Ringier Kiadó Kft. Nyomda, fel. vez.: Bertalan László ig.
Göncruszka Kft.

hétfô: 8.00–18.00
Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00
* hétfôn és pénteken délelôtt
péntek: 8.00–13.30
csak elôre bejelentkezett
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái
II–III. Kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 214-2075

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

Gyámhivatal

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 212-2784

Városrendészet

1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688

Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

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

Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként +168 Ft;
Apróhirdetés, közületi: 4400 Ft + 20% áfa;
Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport,
1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5624, -25, -27;
Keretes hirdetés: fekete-fehér: 1/1 old. = 205 000 Ft, 1/2 = 110 000 Ft,
1/4 = 70 000 Ft, 1/8 = 45 000 Ft, 1/16 = 16 500 Ft;
színes: 1/1 old. = 255 000 Ft, 1/2 = 135 000 Ft,
1/4 = 85 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft, 1/16 = 20 000 Ft;
árainkat további 20%-os áfa terheli.
Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.
Következô megjelenés: 2008. február 22., lapzárta: 2008. február 13.
Hirdetésfelvétel: 2008. február 13-án 11 óráig

2008/3 — február 8.
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ülésen történt

Egyhangú döntéssel fogadták el a képviselôk a Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatát. Láng Zsolt külön megköszönte a Mûvelôdési Iroda és Dankó Virág alpolgármesgadhatatlan, hiszen azok eddig semmilyen ta a problémakör teljes körû vizsgálatát és ter elôkészítô munkáját. Az elfogadott irányhivatalos engedélyt nem kaptak az önkor- egységes feltételrendszer kidolgozását. A elvek megôrzendô értéknek tartják a kerülemányzattól. Korodi Enikô szerint az lenne képviselôk végül 21 igen, 3 nem és 1 tartóz- ti oktatás színvonalának megôrzését, és a
a helyes eljárás, ha a Hidegkúti Érdekvédô kodás mellett támogatták a hidegkúti szer- nehéz gazdasági helyzet ellenére a meglévô
intézményhálózat fenntartását.
Egyesület sem kapná meg a testülettôl a vezet kérelmét.
TI
hozzájárulást, és a többi szervezettôl is
vissza kellene azokat vonni. Azt az álláspontot képviselte, hogy alakítson ki az önIGAZSÁGTALAN FORRÁSMEGOSZTÁS. Budapest sajátos jogi helyzettel bír hakormányzat a civil szervezetek elhelyezésézánk önkormányzati rendszerében. Az egyetlen olyan város, amelynek kétszintû irável kapcsolatban egy egységes szabályrendnyítása van, ezért szükséges a központi hozzájárulásokból, illetve adókból kapott
szert, és utána aszerint kapjanak az alapítösszegek elosztása. A 2006 óta hatályos forrásmegosztási törvény szerint a megoszványok és egyesületek lehetôséget székhetandó források 47 százaléka a fôvárost illeti, a fennmaradó részen pedig a 23 kerület
lyük bejegyzésére. Rataj János képviselô
osztozik. Az önkormányzatok számára kötelezôen elôírt feladatok ellátására azonban
(MSZP) egyetértve Korodi Enikôvel arra is
évek óta kevés ez az 53 százalék. A II. kerület forrásmegosztásból származó mûködékitért, hogy hasonló problémák vannak a
si hiányát tovább növelte a forrásmegosztási törvény tavaly év végi módosítása,
két kerületi mûvelôdési központban is.
ugyanis a kötelezôen ellátandó feladatokkal kapcsolatos kiadásoknak csupán csak
Molnár Zsolt (MSZP) jelezte, hogy támogategy részét ismerték el (a településüzemeltetési, igazgatási és sport-, a gyám- és épíja az egyesület mostani kérelmét, üdvöstésügyi, a pénzbeli szociális juttatásokkal összefüggô, a helyi közmûvelôdési, valanek tartaná azonban, ha a továbbiakban
mint a szociális és gyermekjóléti alapszolgálatokkal kapcsolatos feladatokkal kapcsoegységes rend szerint mûködne a civil szerlatos kiadások ez évtôl nem képezik a forrásmegosztás alapját). Ezzel egy tollvonásvezetek ilyen irányú kérelmeinek elbírálásal „megszûnt” a kerületeket gyötrô mûködési deficit, sôt, egyéb szempontok alapsa. Porkoláb Mátyás képviselô (MDF) a ciján lehet a fennmaradó bevételeket szétosztani. Ezek a kritériumok azonban (például
vil szervezetek és a civil gondolat fontossánépsûrûség, iparosított technológiával készült épületek száma, félkomfortos, komgát hangsúlyozta. Láng Zsolt kiemelte,
fort nélküli és szükséglakások száma) kerületünk számára kedvezôtlenek. Számokra
hogy az önkormányzatnak segítenie kell a
lefordítva: önkormányzatunk részesedése a fôváros javaslata szerint 5045 millió Ft
civil szervezeteket. Véleménye szerint méllenne. Amennyiben kerületünk a tavalyi évhez hasonló elvek alapján részesült volna a
tánytalan lenne a Pesthidegkúti Érdekvéforrásmegosztásból, úgy ez az összeg 5333 millió Ft lett volna, azaz mintegy 300 mildô Egyesülettel szemben, ha nem támogatlió forinttal, több mint tíz százalékkal nagyobb összegbô gazdálkodhatna az önkornák kérelmüket, hiszen bármilyen alapon
mányzat. Ezzel szemben a II. kerület jelentôsen elmarad a fôvárosi átlagtól, sôt reáléris mûködött a korábbi rendszer, számos
téken számolva mintegy 3,4 százalékos csökkenést kell tudomásul vennie a vezetésszervezet székhelye van önkormányzati tunek az idei költségvetés összeállításakor. A képviselô-testület január 31-i ülésén úgy
lajdonú épületben. A megoldás nem lehet
döntött, nem ért egyet a fôvárost és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilleaz, hogy a szabályosan eljáró civileket a kotô bevételek idei megosztásáról szóló (úgynevezett forrásmegosztási) rendeletterverábbi rossz gyakorlat miatt azzal bünteti az
zetben foglaltakkal. A Költségvetési Bizottság módosító indítványát elfogadva a képönkormányzat, hogy a számukra oly fontos
viselôk határozatban hívták fel a fôvárosi önkormányzat figyelmét a forrásmegosztászékhelybejegyzési hozzájárulást megtasi törvény ellentmondásaira, amelyek mindenképpen korrekcióra szorulnak.
gadja. A polgármester egyúttal indítványozNAPIREND ELÔTT. Láng Zsolt a testületi ülés kezdetén a két
ülés között történtekrôl szóló polgármesteri beszámolójában ismertette a Pro-Sec Kft. neki írt levelét. A képviselô-testület december 20-i ülésén Ernyey László frakcióvezetô (Fidesz—KDNP)
ugyanis említést tett arról, hogy a Buday László és a Kút utca sarkán egy biztonságtechnikai cég autói gyakran szabálytalanul, a
forgalmat akadályozva parkolnak. Mint a most felolvasott levélbôl kiderült, a Pro-Sec Kft. vezetôi a Budai Polgárban megjelent
tudósításban cégükre ismertek, és írásban tettek ígéretet arra,
hogy az autók ezután szabályosan parkolnak a két utca keresztezôdésének közelében.
Koncz Imre képviselô (SZDSZ) az önkormányzat által megkötendô reklámgazdai szerzôdés végleges formáját bírálta. A testület tavalyi utolsó ülésén hirdette ki az önkormányzat reklámfelületeire kiírt pályázat nyertesét. Az egyetlen pályázóval, a Mahir
Cityposter Kft. és a Pro Aurum Vagyonkezelô Zrt. által létrehozott konzorciummal kötendô szerzôdést aláírás elôtt — a testület decemberi döntése értelmében — még a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsággal (GTB) is jóvá kellett hagyatni. A szabad demokrata politikus kérte a polgármestert, hogy aláírás elôtt vizsgálja meg a dokumentumot, mert Koncz szerint az nem egyezik
sem a kiírásban, sem a testület által elfogadott pályázatban foglaltakkal. Az SZDSZ-frakció álláspontja szerint a megkötendô
szerzôdés kizárólagos jogot adna a nyertes konzorciumnak a
közterületek reklámcélú használatára, ráadásul nem közbeszer-

zési eljárás keretében került kiválasztásra a nyertes. Láng Zsolt
polgármester válaszában hangsúlyozta, a kerület alapvetô érdeke volt, hogy végre valódi és felelôs gazdája legyen a közterületi
reklámfelületeknek. Elmondta, hogy a jogászok által precízen kidolgozott szerzôdés nem ad a közterület-használatra kizárólagosságot. Azt is megjegyezte, hogy a GTB is elfogadta a szerzôdés szövegét. Molnár Zsolt képviselô (MSZP), a GTB elnöke mindehhez hozzátette, hogy a Koncz Imre által felvetett kérdésekre ô
is választ várt a bizottsági ülésen, ahol a szerzôdést szerkesztô
szakemberek meggyôzték ôt arról, hogy a nyertes pályázó nem
rendelkezhet önhatalmúlag a kerület közterületeinek reklámfelületeivel. Arra kérte a Polgármesteri Hivatal vezetôjét, Szalai Tibor
jegyzôt, hogy a szerzôdés pontos betartását szigorúan felügyeljék.
Molnár Zsolt másik hozzászólásában a Budai Polgár testületi
tudósításairól megjegyezte, hogy azok rendszeresen több héttel
az ülések után, sokszor aktualitásukat veszítve jelennek meg.
Láng Zsolt válaszában jelezte, hogy az elôre rögzített módon kéthetente megjelenô újság lapzártái nem mindig esnek egybe az
ülések változó idôpontjaival, és felkérte a fôszerkesztôt, hogy ennek ellenére is törekedjen minél frissebb információk megjelentetésére. A polgármester hozzátette azt is, hogy a Budai Polgár
szerkesztôsége hosszú évek óta hasonló rendszerben dolgozik,
és ahogyan a korábbi években is megelégedésre szolgált a munkájuk, ô most sem talál benne kivetni valót.
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Megôrzött érték
Egyetlen iskola sem szûnik meg a
következô években a II. kerületben,
nem vonnak össze intézményeket, és
nagyarányú pedagógus-elbocsátásra
sem készül az önkormányzat. A
képviselô-testület január 31-i ülésén
elfogadta a közoktatási intézkedési
terv felülvizsgálatát, és ezzel együtt
döntött a 2010-ig tartó változásokról.
Dankó Virág alpolgármester szavaiból
kiderül, hogy a kerület sincs jobb
gazdasági helyzetben, mint az
önkormányzatok többsége, de az
oktatási intézményhálózat
szolgáltatásainak színvonalát
valamennyi nehézség ellenére meg
kívánja ôrizni a testület minden
frakciója.

— Látni kell, hogy már
a jelenlegi állapot fenntartása sem egyszerû a
mostani szûkös gazdasági helyzetben. A központi források a korábbi évekhez képest nemhogy az inflációt nem
követik, de az egy gyerekre jutó támogatás folyamatosan csökken. Mindehhez adjuk hozzá az energiaárak jelentôs növekedését, valamint az oktatási törvény által elôírt kötelezô fejlesztések sorát (nyelvoktatás, esélyegyenlôség
biztosítása), és máris nyilvánvalóvá válik,
hogy sokkal kevesebb pénz áll rendelkezésünkre a mostani intézményhálózat egyben tartására, és a szolgáltatások színvonalának megôrzésére.
Több más fôvárosi kerületben szûkítették az oktatási intézményhálózatot, így
került vissza néhány patinás gimnázium
fôvárosi kezelésbe, de hallottunk arról
is, hogy óvodákat vontak össze egy megaintézménnyé. Gondolkodtak hasonló
megoldáson?
A II. kerület oktatási intézményeinek
színvonala fôvárosi szinten a legjobbak közé tartozik, ennek megôrzését különösen
fontosnak tartjuk. A testület által most elfogadott intézkedési terv több hónapos elôkészítô munka eredménye. Külsô szakértôk
vizsgálták meg bölcsôdéink, óvodáink, általános iskoláink és gimnáziumaink munkájának hatékonyságát és gazdaságosságát. A
demográªai változásokat, a meglévô intézményhálózat pontos adatbázisát és helyzetelemzését, valamint az oktatási törvény változásait ªgyelembe vevô dokumentum alapján hozott testületi döntés a meglévô intézményhálózat és a szolgáltatások színvonalának megtartását tûzte ki célul.
A kerületi demográªai mutatók 1990
óta fokozatos fogyást jeleznek, lakosságunk átlagéletkora országosan a legma-

gasabbak között van. Az egyre inkább
csökkenô gyermekszám nem követelnée a kerületi intézményhálózat szûkítését?
Az intézkedési terv része egy részletes demográªai tanulmány, amelybôl kiderül,
hogy a mostani 10–14 éves korosztály létszáma rendkívül alacsony, de az utánuk a
rendszerbe érkezô gyermekek száma egyre
növekszik. Azért volt szükség a komoly elôkészítô munkára, az alapos helyzetelemzésre, hogy megtalálhassuk azokat a területeket, ahol feszesebb gazdálkodással megtakaríthatunk felesleges kiadásokat. Az eddigi struktúra sem volt pazarló, de döntenünk kellett arról, hogy a fokozott takarékosságot választjuk, vagy egy kevésbé kihasznált iskolánk bezárását. Az intézkedési
terv készítése során folyamatosan egyeztettünk minden kerületi intézményvezetôvel,
így a végleges javaslat is az ô véleményük
ªgyelembevételével készült el. Nem utolsósorban ennek köszönhetô, hogy az elkészült anyagot minden érintett megelégedéssel fogadta.
Csodákra bizonyára a II. kerület vezetése sem képes. Hogyan lehetséges, hogy
megszorítások nélkül fenntarthatónak
tartják a mai helyzetet úgy, hogy nem számolnak hitelfelvétellel sem?

BUDAI POLGÁR
Természetesen bizonyos megszorító lépéseket önkormányzatunk sem kerülhet el.
Az iskolákban csökken a könyvtárosi és
igazgató-helyettesi státuszok száma. A gimnáziumok emelt szintû érettségi foglalkozásainak és a nyelvi elôkészítô csoportoknak
a létszámát minimum nyolc fôben határozta meg a testület. Ez azt is jelenti, hogy speciálisabb érettségi tantárgyaknál szükség
lesz a kerületi gimnáziumok közötti együttmûködésre. Az iskolák takarítását egy közbeszerzési pályázaton kiválasztott cég végzi
majd a jövôben. Vannak iskoláink, amelyek ezt már eddig is így oldották meg. A
Móricz Zsigmond Gimnázium például évente nyolcmillió forintot takarít meg ezzel a
korábbi évekhez képest. A Pedagógiai Szakszolgálat feladatköre bôvül, ezentúl az iskolapszichológusok és fejlesztôpedagógusok
az ô irányításukkal végzik munkájukat. A
csoportbontásokat is maximalizáltuk, ezután egy osztályt csak két csoportra lehet
majd osztani egy-egy tantárgy kapcsán.
Óvodáinkban pedig 5 dajka státusz szûnik
meg, de ez a leépítés minden esetben megoldható nyugdíjazással.
Mennyi megtakarítást remél az önkormányzat a felsorolt megszorítások bevezetésétôl?
Évente mintegy háromszáznegyven millió
forintot. Ez különösen fontos, hiszen költségvetésünkben négyszáz millió forintos mûködtetési hiányt görgetünk. Ez azt jelenti,
hogy évente négyszáz millió forinttal kerül

A II. kerületi önkormányzat költségvetésének közel felét, mintegy nyolcmilliárd forintot költ oktatási hálózatának fenntartására. Városrészünk 11 önkormányzati fenntartású óvodájába 1802 kisgyerek jár. Minden egyes gyermek után 210 ezer forintos állami normatívát fizet a központi költségvetés, amit gyermekenként 312 ezer forinttal
egészít ki az önkormányzat.
A hét tiszta profilú önkormányzati általános iskolában 3006 diák tanul. Egy iskoláskorú gyermek után járó állami normatíva 213 ezer forint, amelyhez a II. kerület még
251 ezer forintot tesz hozzá fejenként.
Öt olyan intézménye van az önkormányzatnak, amely egyszerre általános iskola és
gimnázium, és kettô csak gimnázium. Ebbe a hét iskolába összesen 4545 gyermek és
kamasz jár, az utánuk kapott állami normatíva összege 248 ezer forint, amelyet 254
ezer forinttal egészíti ki az önkormányzat. A kötelezôen, törvényben elôírt ötszázalékos bérfejlesztéshez sem kap az önkormányzat a központi költségvetéstôl támogatást, ennek idei összege 135,5 millió forint.

2008/3 — február 8.

5. OLDAL

Az átlagos gyermekszám (100 nôre) Budapesten és a II. kerületben a naptári évek átlagában

150

Budapest
II. kerület

140
130
120
110

2003–2005

2002–2004

2001–2003

2000–2002

1999–2001

1998–2000

Az Oktatási Intézkedési Tervet készítô mûvelôdési iroda felkérésére Hablicsek László
és Földházi Erzsébet, az Aktív Társadalom Alapítvány munkatársai részletes tanulmányt készítettek a II. kerület lakónépességének várható alakulásáról, különös tekintettel a közoktatásban részt vevô korosztályokra. Az elemzésbôl kiderül, hogy az itt is
jellemzô népességcsökkenés mellett a 2015-ig terjedô idôszakra az iskoláskorúak számának növekedése várható. „Nagy figyelmet indokolt fordítani a fiatalok létszámára,
amely emelkedik az élénkülô termékenység következtében. Összességében a 0–19
évesek száma ugyan »csak« 16 százalékkal lesz nagyobb 2007-hez viszonyítva, de az
iskolás korosztályok többségén jelentôs létszámtöbblet vonul végig , és ez az iskolázás szempontjából releváns korcsoportokban is érezhetô létszámemelkedést, hullámzást hoz” — összegez tanulmányában Hablicsek László és Földházi Erzsébet.

KITEKINTÉS. A fôvárosi más kerületeiben általános tendencia, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a nevelési és oktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok a túlélési lehetôségeket keresik. Budapesten a gyereklétszám csökkenése továbbra sem
állt meg (ez alól egyik szerencsés kivétel a II. kerület), és ez az intézményfenntartókat
folyamatos racionalizálásra kényszeríti. További nehézséget jelent, hogy az eddig a tanulók létszáma után járó fejkvóta helyett a csoportfinanszírozás lépett életbe, ami arra ösztönzi a kerületeket, hogy több osztály indítása helyett az egyes osztályokban
növeljék a gyermeklétszámot. Tipikus jelenség az intézményi feladatok összevonása,
a feladatok egyetlen intézménybe koncentrálása. Elôfordul olyan is, hogy egy-egy iskolát alapítvány, egyesület vagy egyház fenntartásába adnak át közoktatási szerzôdés keretében. A XI. kerület szándéka az, hogy a fôvárosi önkormányzat fenntartásába adja egyes középiskoláit. Újpest azt szeretné elérni, hogy a fôváros járuljon hozzá
az intézmények fenntartásához, mûködtetéséhez, mint ahogy ez egy gimnázium esetében már megállapodásközeli helyzetben van. Angyalföldön pedig az eddig önálló
intézményekként mûködô óvodák tagintézményekként, egyesített vezetés alatt mûködnek tovább. Tavaly nagy port kavart a fôvárosi önkormányzat azon döntése, hogy
19 szakiskolát, illetve szakközépiskolát összevont.

Nyelvi elôkészítô a Szabó Lôrincben is
A Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gimnázium — a fenntartó önkormányzat januári döntése nyomán — az öt évfolyamos magyar-angol tannyelvû gimnáziumi
osztály mellett egy szintén öt évfolyamos
nyelvi elôkészítôs osztályt indít angol, francia vagy spanyol bontásban az idén ôsszel
kezdôdô tanévben.
A nyelvi elôkészítôs osztályba várják a jó
nyelvérzékkel rendelkezô tanulókat, akik a
kilencedik évfolyamon heti 12–15 órában tanulják az angol, francia vagy spanyol nyelvet. Ebben az osztályban közismereti tárgyat nem kell idegen nyelven tanulni. A magyar-angol tannyelvû és az elôkészítôs osztályban is a tizedik osztálytól választhatnak
kötelezôen második idegen nyelvet az angol, francia, német, olasz és spanyol közül.
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többe intézményeink fenntartása — a bér- és
rezsiköltségek —, mint amennyi a hozzájuk
kapcsolódó bevétel. Amennyiben nem akarjuk, hogy eladósodjon a kerület, akkor legalább ezeket a lépéseket meg kell tenni.
A következô három évben tehát örülni
kell annak, hogy minden marad a régiben, nem változik semmi?
A színvonal megôrzése nem a változatlanságot jelenti. Mindent elkövetünk azért,
hogy a jó pedagógusok iskoláinkban, óvodáinkban maradjanak, hogy intézményeink
választott proªlja bôvülhessen, hogy a szülôk minél gazdagabb kínálatból tudják a
számunkra legmegfelelôbb óvodát és iskolát kiválasztani. Önkormányzatunk elkötelezett az oktatási esélyegyenlôség megteremtése mellett, amelyhez megfelelô hátteret kívánunk a pedagógusoknak biztosítani. Ehhez szükség van a Pedagógai Szakszolgálat tevékenységi és felelôsségi körének
bôvítésére, és a fejlesztôpedagógus- hálózatunkat is hatékonyabbá tesszük. Legalább
ennyire fontos a nyelvi képzés színvonalának emelése. A testület döntött arról is,
hogy a Szabó Lôrinc iskolában is beindítja
4+1 évfolyamos, nyelvi elôkészítôvel induló osztályait. Ez a képzési forma egyébként
rendkívül sikeres, és most már valamennyi gimnáziumunkban választható.
Az elmúlt 18 évben sok óvoda és iskola
épülete újult meg. A könnyûszerkezetes
épületek többsége mint a Fillér, a Budenz és a Szabó Lôrinc iskoláké viszont
kimaradt a sorból.
A Fillér utcai iskola felújítása elengedhetetlen. Csak remélni tudjuk, hogy az ígért
pályázatok végre beindulnak, és akkor a rekonstrukció és bôvítés költségeinek nagy
részét abból tudjuk fedezni. Ezt követi a Budenz és a Szabó Lôrinc iskola épületének
korszerûsítése. Nem elhanyagolható az a
költség sem, amit a meglévô, jó állapotú iskoláink állagmegôrzésére fordítunk. Azonban nem csak az iskolákra kell költeni, jövô szeptembertôl új bölcsôde indítását tervezzük, és több óvoda csoportbôvítése sem
halasztható tovább.
Tóth Ildikó

ÖNKORMÁNYZAT

A jelentkezôk felvételi sorrendjét az általános iskolai eredmények negyven százalékos
és a felvételi vizsgaeredmény hatvan százalékos arányú összegzése alapján állapítják
meg. Az általános iskolai százalékpontokat
az ötödik, hatodik, hetedik tanévek év végi
és a nyolcadik tanév félévi eredményeibôl
számolják, a készségtárgyakat ªgyelmen kívül hagyva. A központi írásbeli eredményeket az iskola nem veszi ªgyelembe.
A Szabó Lôrinc Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulóinak felvételi vizsgát nem
kell tenniük.
Jelentkezési határidô a felvételi vizsgára: február 15.
A felvételi írásbeli vizsgák idôpontja:
február 18., március 3., 14 óra. Írásbeli felvételi vizsga: magyar nyelv és irodalom 70

perc, matematika 70 perc. A tesztek a tanulók logikai készségét is mérik. Felszerelés:
íróeszköz, körzô, vonalzó, radír, zsebszámológép.
Az írásbeli vizsgák eredményeirôl külön értesítést az iskola nem küld, de az írásbeli
tesztek eredményét, a jelentkezôk rangsorolását február 25-én és március 5-én kifüggeszti. Ezen a napon a kijavított dolgozatok
a könyvtárban 9–15-ig megtekinthetôk, és
ekkor adhatók le javítással kapcsolatos észrevételek is.
A szóbeli vizsgák idôpontja: március 3.
és március 6. 14 óra (magyar nyelv és irodalom, matematika). A szóbeli vizsgákat követôen március 12-én a portán megtekinthetô
a felvételi eljárás összesített eredménye (általános iskolából hozott százalékok, írásbeli
és szóbeli felvételi vizsgák százalékos értékei), az ideiglenes felvételi jegyzék.
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NÉPSZAVAZÁS

Emlékezés
Szûcs Ervinre

március 9.

Tudnivalók

A Magyar Piarista Diákszövetség és a
család szeretettel, hálával és tisztelettel emlékezik Szûcs Ervinre, a II. kerületi önkormányzat egykori képviselôjére halálának elsô évfordulóján. A megemlékezô szentmisét az Újlaki plébániatemplomban (1023 Bécsi út 32.)
február 22-én pénteken 18 órakor
tartják. A szentmisét megelôzôen 17
órától végsô nyughelyén, a Jó pásztor-templomban (1032 Szôlô u. 56.)
egy szál virággal emlékezhetnek rá.

Javaslatokat
várnak
A kerület polgárai idén is javaslatot
tehetnek arra, hogy a képviselô-testület kinek adományozza a díszpolgári címet és a II. Kerületért Emlékérmet. A javaslatokat február 28-ig rövid indoklással, a javaslattevô nevének és lakcímének feltüntetésével
postán vagy személyesen a Mûvelôdési Iroda címére kell küldeni: 1024
Budapest, Mechwart liget 1., telefon: 214-2269, 214-2271. Az elismeréseket június 21-én, a Kerület Napján adják át.

Véradás lesz
A II. Kerületi Önkormányzat az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen véradást szervez február 27-én 13–16
óra között a Polgármesteri Hivatal házasságkötô termében (1024 Mechwart liget 1., I. emelet). Minden önkéntes véradót szeretettel várnak. Aki
vért kíván adni, vigye magával személyi igazolványát és TAJ-kártyáját.
*
A Baár—Madas Református Gimnáziumban második alkalommal tartanak
véradást. Idôpont: február 08., 13–17
óráig. Az iskola honlapján részletes tájékoztatás található. A véradási szándékot a vedono-bmrg@freemail.hu email címen, vagy a 212-1494/114-es
telefonszámon lehet jelezni.

A népszavazást megelôzôen, február 22-ig névre szóló értesítôt kap minden választópolgár a névjegyzékbe vételérôl. Ha nem kap értesítôt, a helyi választási irodában — a jegyzônél — érdeklôdhet annak okáról. Ha a névjegyzékbôl kimaradt, minél elôbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetôsége.
Az értesítôben tájékoztatják annak a szavazóhelyiségnek a címérôl, ahol leadhatja szavazatát.
Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén
vagy fôkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét február 22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a helyi választási iroda vezetôjétôl. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az február 22-ig megérkezzen a
helyi választási irodába. A kérelem benyújtásával ne várja meg az értesítô kézbesítését! A
nyomtatvány mintáját az internetrôl (www.valasztas.hu) letöltheti, továbbá ott tájékozódhat arról is, hogy mely országok mely településein van lehetôség a szavazásra. • Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján március 7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetôjétôl. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem március 4-ig
megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. A nyomtatvány mintáját a
www.valasztas.hu oldalról töltheti le. • A külképviseleti névjegyzékbe vétel és az igazolás
kiadása: 1024 Budapest, Margit krt. 47-49., tel.: 346-5606, 346-5626.
Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére — Magyarországon — mozgóurnával szavazhat.
Mozgóurna csak írásban kérhetô! Mozgóurnát a szavazás napja elôtt a helyi választási
irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.
Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X
vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetô figyelembe.
Az ügydöntô országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes
választópolgárának több mint egynegyede azonos választ ad. A választópolgárok döntése
az Országgyûlés számára 3 évig kötelezô. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga
visszaszáll az Országgyûlésre. További információk: www.valasztas.hu.

Helyi választási iroda
1024 Budapest, Mechwart liget 1., tel.: 346-5428; Választási Információs Szolgálat: 1024
Budapest, Mechwart liget 1., tel.: 346-5444.

Kijelölt szavazókör
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályok értelmében csak a település megnevezését tartalmazza, illetve az igazolással rendelkezô szavazók az 57-es szavazókörben, a 1027 Horvát u. 2–12. alatt adhatják le voksaikat március
9-én.

Szavazatszámlálókat várnak
A II. kerületi Választási Iroda a szavazatszámláló bizottságokba tagok, illetve póttagok jelentkezését várja, akiket jelentkezésüket követôen Budapest II. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete választ meg. Választójogosultsággal rendelkezô magyar állampolgárok jelentkezését várják, akik kerületünk állandó lakói. Nem lehet a szavazatszámláló bizottság
választott tagja: állami vezetô, képviselô, a választási bizottság illetékességi területén mûködô közigazgatási szerv köztisztviselôje, választásokon induló képviselôjelölt és hozzátartozói, valamint a választókerületben jelöltet állító párt, jelölô szervezet tagja. A jelentkezéseket a kisgeczine.szabo.ilona@masodikkerulet.hu e-mail címen, vagy a 346-5464-es telefonszámon fogadják február 20-ig.

FELVÉTELI HELYESEN A MÓRICZBAN. A Móricz Zsigmond gimnáziumban (1025
Törökvész út 48–54.) az elôzô számunkban megjelentektôl eltérôen a helyi írásbeli angol nyelvbôl március 4-én 15 órakor lesz. A szóbeli vizsgák a négy, öt és hat évfolyamosoknak egyaránt február 29-én 8 órától kezdôdnek.
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Támogatott
közbiztonság

lôi és a polgárôrség közösen szervezett járôrszolgálatot lát el, így a nap 24 órájában folyamatos a felügyelet a kerület közterületein, a sûrû járôrözés miatt pedig különösen
nagy jelentôsége van a benzinadománynak.
— A MOL az ország 1700 településen
van jelen benzinkúthálózatával, illetve vezetékeivel, és számos településén segíti a helyi polgárôrség, rendôrség és tûzoltóság
munkáját — mondta el Molnár-Bánffy Kata. Hozzátette: az olajvállalat kulturális
egyesületeket és civil szervezeteket rendszeresen szponzorál. A MOL már korábban
is támogatta a városrész polgárôrségét.
A most átadott félmillió forintnyi üzemanyagkártyát a cég saját benzinkutjainál
korlátlanul felhasználhatják a járôrautók
tankolásához.
szeg

A járôrszolgálat ellátásának támogatására
500 ezer forint értékben adott benzinkártyát a MOL Rt. az önkormányzaton keresztül a II. kerületi Városrendészetnek és a
polgárôrségnek. A felajánlást Molnár-Bánffy Kata szponzorációs vezetô és Láng Zsolt
polgármester nyújtotta át a szervezetek
képviselôinek a Marczibányi téren január
24-én megtartott szemle során. A polgárôrség és a Városrendészet együttmûködésérôl Farkas Alpár, a szervezetek közötti koordinátor tájékoztatta a polgármestert és a
MOL képviselôjét. Elmondta, hogy a kerületben a Városrendészet közterület-felügye-
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FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Budapest II. kerületi Szervezete újra elkezdte a díjmentes tanácsadást minden
héten csütörtökön 14–16 óra között az
Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.).

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként 17 órától ingyenes jogi tanácsadás
társasházaknak a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.).

CIVIL SZERVEZETEK SZAKREFERENSE: dr. Szigeti Szilvia, tel.: (30) 5603928, e-mail: szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu. Postacím: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn, szerdán 10–18-ig, kedden, csütörtökön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz kerületi szervezete szerdánként 16–18-ig (1024 Keleti K. u. 13/
b). A részt venni szándékozók az aktuális
hét keddjéig kérjenek idôpontot (lásd
fent).

Kétszer száz
Két kerületi lakó is az év elsô hónapjában
ünnepelte 100. születésnapját. A budapesti születésû Töreki Irén január 6-án töltötte
be a századik életévét. Irénke néni a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott, sokat
sportolt, kirándult, nyugdíjazása után hoszszú évekig háztartást vezetett. A szintén fôvárosi származású, nyolcvanévesen is még
tevékenyen dolgozó Záhonyi Kálmánné ja-

nuár 25-én lett százéves. Ilonka néni a Volánnál volt könyvelô, majd egy óvodában
vállalt munkát. A jó egészségnek örvendô
hölgyek azonban felhívták a ªgyelmet: kizárólag egy tôlük független erô érdeme, hogy
megélhették a szép kort.
Az ünnepelteket a Szent József utcai Lékai László otthonban Bándy Péter képviselô, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi
Bizottság elnöke köszöntötte fel az önkormányzat nevében.

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA kedden, csütörtökön16–19 óráig tart nyitva
(1022 Bimbó út 63.). Almássy Kornél országgyûlési képviselô elôzetes idôpontegyeztetés alapján fogad; telefon: (70)
362-8283.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn, kedden, szerdán és csütörtökön
12–18-ig, pénteken 12–16-ig tart nyitva.
Fazekas u. 19–23., tel.: 212-2978; e-mail:
bp02@mszp.hu.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Bimbó út 63.-ban csütörtökönként 16–18-ig. Idôpont-egyeztetés
a 353-0624-es telefonszámon.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 8.) szerdánként 17–18-ig
tart nyitva. Tel.: (20) 269-3777, e-mail: komaromiferenc@ freemail.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Margit krt. 48., I. em.) hétfôtôl csütörtökig 17–19-ig tart nyitva, tel.: 2010453; www.szdszbp02.hu.
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK-EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

IBS SZÍNPAD
1021 Tárogató út 2–4., tel.: 391-2525, 391-2526

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

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR FEBRUÁRBAN. A honlapon: Kerületünkben éltek.
Havonta egy, a II. kerületben élt író (februárban Molnár Ferenc) rövid életrajza, a könyvtárban megtalálható mûvei. Színházajánló.
Februárban a Molnár Ferenc: Harmónia címû színmûvének Vígszínházbeli elôadásáról
olvashatnak. Gyerekek ajánlják: Gyerekregények gyerekek által írt ajánlója. A hónap
találós kérdése: A legtöbb helyes megfejtést beküldött gyerekek között ajándékokat
sorsolunk ki Mikuláskor. 2008., a Reneszánsz Éve. A reneszánsz irodalom a Török
utcában. Az internet használatát segítô
egyéni foglalkozás minden kedden és csütörtökön 14–15 óráig. Elôzetes jelentkezés
a könyvtárosoknál. A könyvtár február 10én, 17-én és 24-én zárva tart. Nyitva tartás:
hétfô, szerda, péntek: 12–19; kedd, csütörtök 10–16; szombat: 10–14 óráig. (1023 Budapest, Török u. 7–9., tel.: 212-1103, email: fszek0204@fszek.hu.
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BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett öntöde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n FEBRUÁR 10-ig: Kiállítás a 2008. évi Csokonai-díjjal kitüntetett képzômûvészek alkotásaiból az M
Galériában. FEBRUÁR 14–MÁRCIUS 22.: Kiállítás epilepsziával és mentális problémákkal élôk alkotásaiból. Megnyitó: FEBRUÁR 14., 18 órakor. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)
n FEBRUÁR 15–MÁRCIUS 7.: Szirtes János — munkák 2000–2007. „Budapesti Tél, Prágai Tavasz, Zágrábi Nyár, Mezôszemerei Ôsz” — digitális nyomatok. Megnyitó: FEBRUÁR 15-én 18 órakor. Megnyitja:
Bukta Imre képzômûvész. (Vízivárosi Galéria, 1027 Kapás u. 55.)
n KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 10-ig: Cirkusz — karikatúrakiállítás. A Magyar Újságíró Szövetség karikatúra szakosztályának kiállítása. FEBRUÁR 12–25.: Karikaturista kerestetik! Válogatás az
amatôr humoristáknak szóló pályázatunkra beérkezett munkákból. A tárlat megtekinthetô hétköznap 8–
19 óráig, hétvégén 10–18 óráig. FEBRUÁR 15–MÁRCIUS 2.: 12 bôr — Lelkes A. Gergely festômûvész kiállítása. Megnyitó: FEBRUÁR 15-én 18 órakor. Megnyitja Novotny Tihamér mûvészeti író, szerkesztô.
Megtekinthetô naponta 10–18 óráig.
SZÍNHÁZ IBS: FEBRUÁR 9., 21., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében három kanál.
FEBRUÁR 10., 19.00: John Osborne: Dühöngô ifjúság — dráma két felvonásban R.: Földessy Margit
(IBS Kamaraszínpad). FEBRUÁR 14., 18.30: Dalok a falvédôrôl. Irodalmi rock ’n’ roll. Elôadja: Hajdu István, Szabó Jusztin, Hajdu Gábor (IBS PUB). FEBRUÁR 16., 18.30: Folytassa, Švejk. Zenés sörözgetés a
derék katonával (IBS Pub). FEBRUÁR 16., 19.00: Paul Portner: Hajmeresztô (bûnügyi társasjáték 2 részben) a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. FEBRUÁR 21., 18.30: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS
Pub). Szerk.: Litkai Gergely. Km.: Aranyosi Péter, Kôhalmi Zoltán. FEBRUÁR 22., 19.00: Örkény István:
Macskajáték. Km.: Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.: Varga Miklós.
ZENE IBS: FEBRUÁR 17., 19.00: „Báli hangulatban” — a Reményi János Nôi Énekkar farsangi
koncertje az IBS Pro Cultura támogatásával. FEBRUÁR 23., 19.00: Tabányi Mihály, a harmonikakirály
estje. FEBRUÁR 29., 19.00: „Tango Harmony” — tangóest az Art’s Harmony Tango Ensemble, Kulik
Johanna és Gellai Tamás elôadásában.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna. Kedden és csütörtökön 17–18 óráig 4–5 éves óvodások részére. Berczik Sára módszerén alapuló mozgás-, koordináció- és ritmusérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnasztika zongorakísérettel. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-6286. Gimnasztika csütörtökön 18–19 óráig, mozgásforma a felnôttek minden
korosztályának. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmer-gimnasztika tanárnál, (06 70) 3356283. Gerinctorna kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara,
(06 30) 370-7322. Jóga szerdán 8–9.45 óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (06 20)
947-0202; kedden 19.30–21.15 óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 9418773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 11–12 óráig. Szülés utáni baba-mama-torna pénteken 10–11 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Salsa csütörtökön 20–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Földi Anikó, (06 20) 315-2781.
n Nôi alakformáló kondicionáló órák kedd-csütörtök reggel 8–9 és este 19–20 óra között. Vezeti Tury
Veronika. Információ: 200-9356. Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, kötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott kedd-csütörtök 17.30–18.30 között. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Információ:
(06 30) 975-4752. Gyermektorna lányoknak és fiúknak (6–10 éves korosztály), vezeti: Bánhidi LászSZKAFANDER ÉS PILLANGÓ. Arról, hogy mi játszódott le a francia Elle magazin
ló és Borbála testnevelô tanár és szakedzô. Idôegykori fôszerkesztôje, Jean-Dominique Bauby fejében, miközben szinte magatehepont: kedd-csütörtök 16.15–17.15. Jelentkezés, intetlenül, kórházi ágyához kötve töltötte élete hátralévô napjait, elsô kézbôl, magától
formáció : 2000/191 és (30) 413-3854 (Kájoni ház,
a szenvedô alanytól tudunk. Mert Bauby tollba mondta élményeit, pontosabban el1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-0860)
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfopislogta azokat, hiszen az elszenvedett szélütés után, bár a kómából felébredt, egyedül a bal szemét tudta mozgatni. De ez sem tántoríthatta el attól, hogy börtönébôl,
lyam Heimer István nemzetközi diplomás oktató
amellyé a teste vált számára, egy speciális jelrendszer segítségével eljuttassa üzenetevezetésével. Helyszínek: a Pasaréti Ferences Alapítit a külvilágba. A filmesek is kidolgozták a maguk sajátos jelrendszerét, hogy üzenetevány épületében (1025 Szilfa u. 4.) kedden 10–11
iket eljutassák az Amerikai Filmakadémiának, a Cannes-i zsûrinek és az Arany Glóóra között, az ASRAM Jóga és Meditációs Központbusz helytartóinak. Méghozzá egy igen látványos jelrendszert, azt találták ki
ugyanis, hogy Bauby valóságérzékelését veszik alapul, azt látjuk tehát, amit az
ép szemével ô is látott, illetve azt is, amit álmodott és gondolt betegsége napjaiban. A Szkafander és pillangó jó film, pontosabban egy jól megcsinált film, mûködik az egyszemes szemlélet és egytôl-egyig remekek a színészek, az alkotók
jó ízlése (csupa nagy név mindenhol) és a rendezô mûvészi háttere (Julian
Schnabel elismert festômûvész) pedig szavatolja, hogy finom, míves portékát
kapjunk. A halált ily ízlésesen felöltöztetni, ahogy azt Schnabelék teszik, valóban nem mindennapi teljesítmény — az üzenet elérte a díjosztókat, nyugodhatunk békében.
KG
Francia-amerikai film. Rendezte: Julian Schnabel. Fôszereplôk: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze, Max von Sydow.
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ban (1024 Ady Endre u. 1., I. em.) csütörtökön
17.30–18.30-ig, a Sivananda Jógaközpontban
(1026 Volkmann u. 10.) pénteken 10–11 óra között. Ha szeretne szabadabban és kevesebb megerôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a
Egy reneszánsz uralkodó — Mátyás, az államférfi, a hadvezér és a mecénás címstresszt, hogy hatékonyabban és kellemesebben vémel nyílt kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. A megnyitó január 24-én volt, ugyanis
gezze mindennapi tevékenységét, jöjjön el az
550 évvel ezelôtt, 1458-ban ezen a napon választották magyar királlyá Hunyadi Máóránkra! Információ: 394-3362, (06 20) 973-9489,
tyást a Duna jegén egyhangú akarattal a fônemesek. A magyar történelem egyik legfsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu.
tehetségesebb uralkodója bevonult a mesék és mondák világába is, és része lett nemn Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó
zeti mitológiánknak. Uralkodói nagyságához kétség sem férhet, hiszen gyermekként
szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben.
lett király, és egy anarchiába hulló, gazdaságilag megroppant, hadsereg nélküli orIskolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû verszág irányítását kapta feladatul.
senyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög AndrásHunyadi János kisebbik fia nemcsak katonaként tündökölt, de ôt tartjuk a magyarnál: (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.teországi reneszánsz meghonosítójának is. Mátyás király egyik legismertebb attribútunisz_oktatas.extra.hu
ma a mûvészetek mindenek feletti pártolása, építkezéseinek, könyvtárának, mûkincsn Teniszoktatás. A Törökvész TSE amatôr oktatásgyûjteményének fennmaradt töredékei, maradványai is csodálatot ébresztenek az
ra szakosodott edzôkkel tartja edzéseit. Kezdô és
utókorban.
haladó szinten, egyéni és csoportos oktatás minA kiállítás 20 tablóból áll, amelyet vitrinben elhelyezett mûden korosztály részére hat
tárgyak tesznek teljessé. Sajnos, ebbôl a korszakból alig maradt
éves kortól. Felnôtteknek oktafenn tárgyi emlék, különösen fegyver. Ezért érdemel különös fitás, stílusjavítás, páros és egyégyelmet az itt látható és a Déri Múzeum tulajdonát képezô acélni taktikai edzések, felkészítés
sisak (salade), továbbá a Hadtörténeti Múzeum birtokában lévô
amatôr versenyekre, kímélô
kardok, szablyák, lövegcsövek, számszeríjak és lövedékek. A láidôsoktatás. Egyhónapos intogató elôször azt az eredeti méretû, gótikus teljes vértezetet
tenzív heti háromszor (13 alkaveheti szemügyre, amely kiváltképpen reprezentálja a korszak
lom). Edzések egész évben,
védôfegyverzetét és készítésének kiváló technikáját. A kiállítás
hétköznap 8–20 óra között II.
központi darabja Mátyás király halotti pajzsának tökéletes mákerületi (Rózsadomb környéki)
solata, amelynek eredetijét a párizsi Hadtörténeti Múzeumban
pályákon. Érdeklôdni Gulyás
ôrzik. A tárlat tablókból álló elemei stílszerûen egy középkori
K. Csabánál a (06 30) 250várban, a szlovéniai Lendván is látogathatók.
9122 vagy (06 20) 340-9925Az idôszaki kiállítás 2008 júniusáig tekinthetô meg. (1014 Kapisztrán tér
ös számon.
2–4., tel.: 325-1600.)
n SIVANANDA JÓGA 10x2
órás kezdô jógatanfolyam indul FEBRUÁR 9-én 10 órakor,
13-án 18.30-kor, FEBRUÁR 22-én 16 órakor. Az „aranykor jógája” — speciális kezdô jógatanfolyam in- A JAZZ 10 ARCA. A 2007-es év nagysikerû
sorozata, a Raiffeisen Jazzlánc után 2008dul idôskorúak számára FEBRUÁR 13-án 10 órakor. Gyakorló hatha jóga órák péntek 18.30-tól, kedd és
ban A Jazz 10 arca mutatkozik be a Millenácsütörtök 10 órától, csütörtök 16 órától (II., Volkmann u. 10., Jógaközpont), hétfôn és szerdán 18.30-tól
ris Fogadó színpadán. Jól ismert és kedvelt,
(II., Gábor Áron u. 47., Rózsabimbó Ovi). Jógaklub FEBRUÁR 14-én 18.30-kor, téma: Sorsunk a karma
és reinkarnáció tükrében. Meditáció, elôadás, kötetlen beszélgetés. Információ és bejelentkezés: 397- valamint fiatal, de szélesebb körben is ismertségre számot tartó formációk váltják
5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnáziumban. Babagimnasztika kedd 9.30–10.30-ig (2–3
majd egymást.
A Jazzlánc decemberi, búcsúzó láncszeme
éves kor), 10.30–11.15-ig (1–2 éves kor). Vezetô tanár Németh Erika. Kreatív tánc hétfô 17–18 óráig (6–8
a Fekete-Kovács Quintet fellépése volt, veéves kor), szerda 17.15–18 óráig (3–4 éves kor), péntek 16.15–17.15 óráig (5–6 éves kor). Vezetô tanár
Németh Erika. Játékos focisuli csütörtök 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7 éves kor). Vezetô ta- lük pedig Babos Gyula gitármûvész vendégeskedett. A Jazz 10 arca sorozatot a Babos
nár Almási Éva. Gerincgimnasztika kedd 8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Vezetô tanár dr. Csider Tibor
egyetemi docens. Érdeklôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-1703, nemetheri@free- Project Special koncertje nyitja február 21én 20 órai kezdettel.
mail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.).

A reneszánsz éve
a Hadtörténeti Múzeumban

GYEREKEKNEK

IBS: Bonbon matiné elôadások: FEBRUÁR 15.: A rezesbanda. Academia
Brass Quintet. 11-kor a Hegedû-bérlet 4. ea., 14-30-kor a Trombita-bérlet 4. ea. FEBRUÁR 16., 11.00: Daloskönyv III. — Gryllus Vilmos (Tuba-bérlet 4. ea.). FEBRUÁR 23., 11.00: A charlestontól a rock and rollig — Jumpers Táncegyüttes (Hárfa-bérlet 4. ea.). Hétmadár — Katáng Zenekar: FEBRUÁR 29., 9.30-kor
Fuvola-bérlet 4. ea., 11 órakor: Viola-bérlet 4. ea.
n Helen Doron Early English. Baby’s Best Start — angol nyelvre hangolás, zenei és érzelmi fejlesztés
sok mozgással 3–18 hónapos korig. Angol nyelvoktatás öt korosztályban (1–1,5; 2–3; 3–6; 6–10 és 11–
14 éveseknek). 10–12 éves, az írott és beszélt angol nyelvben alapvetô nyelvi készségekkel rendelkezô
gyermekek számára indul a „Paul Ward’s World” tanfolyam. Jelentkezés és felvilágosítás: Nagy Edit, (06
70) 201-0369, www.helendoron.hu (1024 Keleti K. u. 8.)

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 12.: Böjtelô hava, februári
jeles napok. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjasklubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 7., 15.00: Farsangi mulatság a klubtagok és a meghívott vendégek részére, filmvetítés, zene. (1028 Máriaremetei út 37.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 12.: Klubdélután. FEBRUÁR 13.: Ebéddel egybekötött klubösszejövetel. FEBRUÁR 20.: Múzeumlátogatás. FEBRUÁR 27.: Látogatás az Állami Operaházban. Elsô félévi programok átvehetôk a keddi klubnapokon. A részletek felôl érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)

Az együttes 2006 végén megjelent Variáció címû albuma jól mutatja, hogy a zenekarvezetô-szólista Babos — aki egyben a
számok szerzôje — legfôbb célja történeteket mesélni a hangszerével. A magyar
dzsesszélet egyik legismertebb és legnagyobb hatású gitárosa mindig nyitott volt a
dzsessz legújabb irányzataira. Jegyár: elôvételben 1000 Ft, a program napján a helyszínen: 1200 Ft. (Millenáris, Teátrum)

10. OLDAL

n ZENE: FEBRUÁR 10., 14.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Strauss: Salome. A berlini
Operaház felvétele (1990). Vezényel: Sinopoli.
Szereplôk: Catherine Malfitano, Simon Estes,
Leonie Rysanek. Puccini: Gianni Schicchi. A
milánói Scala elôadása (1983). Vezényel: Gavazzeni. Fôszerepô: Joan Pons. Közönségünk
a Magyarországon kuriózumnak tekinthetô
— magyar felirattal ellátott — opera-filmfelvételeket továbbra is havi rendszerességgel, lézer-, illetve DVD-lemezrôl tekintheti meg. A
teljes operaelôadás levetítése elôtt bevezetô
elôadást tart dr. Langermann István, így a zenebarátok nemcsak az aktuális mûvel ismerkedhetnek meg, hanem a zeneszerzô életével,
hátterével és az adott korral is.
n SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 9., 19.00: Edward Albee: Nem félünk a farkastól. Színmû három
felvonásban. A Gózon Gyula Kamaraszínház
elôadása. Fordította: Elbert János. Martha:
Igó Éva, George: Vallai Péter, Honey: Csonka
Szilvia, Nick: Selmeczi Roland. Rendezô: Csiszár Imre. Egy bölcsebb és egy tapasztalatlanabb házaspár találkozik. A fiatalság és a
megélt évek gôgje, mindkettô kétségbeesett
tudatlansága és ennek leplezése. Humorral,
rettenetes és szinte felülmúlhatatlan kegyetlenséggel, együgyûséggel, agresszióval és rengeteg alkohollal.
n GYEREKEKNEK: FEBRUÁR 15., 29., 18.00:
Magyar táncház gyerekeknek. Vezeti: Csatai
László (Csidu) és Csatai Luca. Zenél Bese Botond és Nyíri László. Részvételi díj: 500 Ft/fô.
FEBRUÁR 17., 11.00: A varázskastély titka.
A Maszk Bábszínház elôadása. Népmesébôlmondából kibontakozó, wayang-bábos élôszereplôs elôadás repülô manókkal, varázslatokkal. A mese Gács várának uráról szól, akit
a környékbeliek varázslónak tartottak. A mesében az uraság ármánykodásait a szemtelen lidércek hancúrozása kíséri, s együtt izgulhatunk a kedves kis Sünivel, a pásztorfiúval és a
szegény lánnyal. FEBRUÁR 22., 14.00: Rigócsôr király. A Bóbita Bábszínház elôadása. A
Grimm testvérek meséjét bábszínpadra írta:
Zalán Tibor. Rendezô: Kuthy Ágnes.
n FEBRUÁR 16., 15–22 óráig: Humorpercek
— A jelen és a jövô humoristái egy színpadon. 15–18 óráig: A meghirdetett, amatôr humoristáknak szóló pályázat döntôje. A zsûri
tagjai: Maksa Zoltán humorista, Litkay Gergely humorista, a Dumaszínház fôszerkesztôje és Trunkó Barnabás humorista. Gálamûsor
19 órától. Best of Maksa — Maksa Zoltán mûsora. A duzzogó népet szolgálom — Éles István mûsora. Stand up comedy — Kovács
András Péter produkciója. A Klebelsberg Mûvelôdési Központ által meghirdetett, amatôr
humoristáknak szóló pályázat nyertes produkciói. A döntôn a részvétel ingyenes. A gálamûsorra a jegyár: 1800 Ft.

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Elsô féléves programjainkból: MÁRCIUS 4.: Burgenlandi barangolás — Kismarton. MÁRCIUS 18.: Húsvét elôtt Bécsben, séta a Burgban. (1024 Margit krt. 48., tel.: (20)
921-6588, 316-5925)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: A decemberi szétválás után január 16-án tartotta elsô
ülését, ahol megválasztották az új vezetôséget. Ezen állást foglalt az ONYPE céljainak és feladatainak változatlan folytatásáért, és ennek szellemében kívánja kialakítani a klub tagjai baráti kapcsolatainak létrehozását, megerôsítését és polgári szellemû együttmûködését, közösség kialakítását. Ennek elôsegítésére
programokat szervez, és indítványokat tesz a nyugdíjasok helyzetének alakulása, javítása érdekében. A
mûködés keretében klubdélutánokat szervez a közéleti, gazdasági és politikai szféra prominens képviselôivel, ahol viták után tud megfelelô tájékozódásra szert tenni. A klubdélutánok mellett ún. fakultatív programokat is kialakít, ezen a klubtársak kívánságainak, idejének, pénztárcájának megfelelôen vesz részt a javasolt programban. Ezek figyelembevételével és alapján állítottuk össze az elsô félévi programunkat. Az
idôpontokra vonatkozó megállapodás alapján a klubdélutánokat minden hónap harmadik szerdáján 16
órakor tartjuk, míg a fakultatív programok elôre megjelölt idôben lesznek. FEBRUÁR 9.: Parlamenti látogatás (belépô 200 Ft, fakultatív). FEBRUÁR 20., 16.00: Farsangi összejövetel. FEBRUÁR 23.: Hagyományos disznótoros Monoron, részvételi díj: 5300 Ft. (1024 Keleti Károly utca 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Legközelebbi klubnapunk FEBRUÁR 8-án 16 órakor lesz. Információ: 394-4424, Bezuk Zsolt elnök. (1024 Keleti Károly utca 13/b)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB alakult 2007 májusában. Jelenleg 62 tagunk van, hidegkúti, remetei, budaligeti és adyligeti lakosok. Eddigi tevékenységünk a minden hónap elsô hétfôjén tartott klubdélutánokon felül két kirándulás, kerti szalonnasütés, gulyásparti, és decemberben adventi zsúr Schubert
Éva színmûvész Ady-estjével megkoronázva. Hívunk és várunk tagjaink sorába minden, a polgári, nemzeti
értékrendet támogató nyugdíjast. Legközelebbi összejövetelünk MÁRCIUS elsô hétfôjén fél 5-kor lesz a
Klebelsberg Kuno Kultúrközpontban. További információ: Küzdy Lászlóné: 376-8773.

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: FEBRUÁR 13., 20., 27.: Séta a budai hegyekben. Találkozó 9 órakor a Moszkva téren az óra alatt. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20)
997-8465, www.termeszetvedok.hu
KLUBOK Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 óráig a II. sz.
Gondozási Központban. Megközelíthetô a 49-es busszal, a Moszkva térrôl. (1022 Budapest, Fillér utca
50/b)
KAIHO, A KESERÉDES FINN HANGULAT. Február 26-án 19 órától finn dalszerzôk
és elôadók saját szerzeményeiket adják elô finnül a Millenáris Fogadó épületének
padlásán.
A kaihot úgy kell elképzelni, mint egy
hol vidám, hol bús, hol csintalan, hol merengô, hol extatikus, hol nyugodtra váltó
hangulatot, amely akár egy vásári mulatságban, akár egy hatalmas popkoncerten ugyanúgy megteremti akár a melankolikus, akár a vidám hangulatot. Fellépnek: Tuure Kilpeläinen (ének, gitár) és Timo Kiiskinen (ének, gitár).
Tuure Kilpeläinen (balra) a pop-rock valamennyi csínját-bínját ismeri, remek és
szórakoztató elôadó, nagyszerû dalok
szerzôje. Erôteljes hangját instrumentális
zene kíséri. Hangzása divatosan régies,
Bob Dylanre és Norah Jonesra emlékeztet. Kilpeläinen mégsem a retrót lovagolja meg: saját élményeken alapuló éneke
kivételesen ôszintén hat.

Timo Kiiskinen (jobbra) a finn keserédes zene mestere, hosszú évek óta számos kiváló érzelmes és bensôséges dal
szerzôje és elôadója. Ami Portugáliában
a fado, Spanyolországban a flamenco
vagy Amerikában a blues, az Finnországban a Timo Kiiskinen képviselte kaiho, a
keserédes muzsika, amely a szláv és a
nyugati folk-rock, a country és a blues hagyományaira épül. (Millenáris, Fogadó
padlás)
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n Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenvedôknek és hozzátartozóiknak minden hónap utolsó szerdáján 14.30–16 óráig. (Családsegítô Szolgálat, 1022 Fillér u. 50/b, tel.:
225-7956)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n Baba-mama-klub a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban szerdánként 10–12 óráig. Az otthon lévô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket várjuk klubunkba. Szeretnénk, ha klubunk olyan hely lenne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan éreznék magukat, és saját ötleteikkel
alakítanák ki a klub életét, a foglalkozások témáját. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô:
500 Ft/fô + 1 gyümölcs. Információ: 212-2820.
n Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezésében minden hónap utolsó hétfôjén: DIVAT(SZÍN)HÁZ — a színházi divattól a divatházon át a divatszínházig a Merlin Nemzetközi Színház
Klubjában. (1052 Gerlóczy u. 4.)
n MICVE KLUB: FEBRUÁR 9., 19.00: Klubest, csevegés, játék, teázás, film: Élj és boldogulj! Francia-brazil-izraeli filmdráma, egy Izraelbe került etióp kisfiú megrázó története. FEBRUÁR 16., 19.00: Vendégünk: Darvas Ferenc zenész, zeneszerzô. Kevés beszélgetés, sok szép zene. A híres humorista Darvas Szilárd fia. Filmzenék, dalok szerzôje, a fél színésztársadalom zongorakísérôje, klasszikusok, örökzöldek, sanzonok, musicalek elôadója. Beszélgetôtársa: Bóta Gábor (1023 Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: FEBRUÁR 14.: Operaház. FEBRUÁR 21.: A Mediciek fénykora. Szépmûvészeti Múzeum (6000 Ft/fô). Minden alkalommal találkozó 10.30-kor a Moszkva téren az óra
alatt. (1024 Margit krt. 64/b, bejárat a fôkapu mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt; tel.: 2169812, üzenezrögzítô is, (20) 42-42-180; fonixke@t-online.hu)

TANFOLYAM Akkreditált pedagógus-továbbképzések a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban. Februártól induló drámapedagógiai, színházismereti, tánc- és mozgásmûvészeti tanfolyamokra lehet jelentkezni. Jelentkezési lap és további információ kérhetô Juszcák Zsuzsától: (06 70) 3356285, juszcak.zsuzsa@marczi.hu.
n A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban januártól képzô- és iparmûvészeti kurzus indul, mely egyben lehetôséget biztosít mûvészeti egyetemekre való felkészülésre is. A tanfolyamokat vezeti Kéry Bálint
Bence. Idôpontok: szerda, péntek 16 órától 20 óráig. Telefon: (06 30) 537-7653, (06 30) 350-9228.
n Orosz nyelvtanítás anyanyelvi tanártól a The Boyd Scool Nyelviskola szervezésében a Független Pedagógiai Intézetben (1027 Frankel Leó út 6.) a Margit hídnál. Érdeklôdni, jelentkezni: (06 30) 407-8707.
TABÁNYI MIHÁLY AZ IBS-BEN. Február 23-án 19 órakor Tabányi Mihály estjét láthatják-hallhatják az IBS Színpad nézôi. Tabányi Mihály, a „Harmonikakirály” koncertjei ma is páratlan élményt jelentenek rajongóinak. A harmonika egyik legelsô és máig
legjelentôsebb sztárja külföldön is nagy népszerûséget szerzett
hangszerének és hazájának. Feldolgozásai és saját kompozíciói az
elmúlt hatvan esztendôben sok százezer embernek nyújtottak és
nyújtanak ma is örömöt. Tabányi a minôségi könnyûzene mindmáig egyik legnagyobb élô alakja. Pedagógiai munkássága során generációk nôttek fel kezei alatt; kiemelkedô figyelmet szentel az
utánpótlás nevelésének.
TANGÓ AZ IBS-EN. Február 29-én 19 órakor a tangó lesz a fôszereplô az IBS színpadon. Az est fôleg a legendás Astro Piazzolla
zenéire és sokéves Buenos Aires-i élményekre épül, melynek keretében a táncosok megmutatják a tangó különféle arculatait. Zene,
tánc és multimédia együtt, egymás hatását
erôsítve segítik átérezni azt a sajátos, érzelmekben és indulatokban bôvelkedô világot,
amely a tangó mozdulataiban ölt testet. Fellép az Art’s Harmony Tango Ensemble, valamint Kulik Johanna és Gellai Tamás. Koreográfia
és tánc: Kulik Johanna és Gellai Tamás. Bartha Katalin (hegedû), Lázár György (zongora),
Nagy Ottó (gordonka), Piukovics Gábor (nagybôgô), Szokolai Zoltán (harmonika), Molnár
Manó (multimédia). Mûvészeti vezetô: Bartha Katalin.
TAVASZVÁRÓ DÉLUTÁNT rendez a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ február 22-én
15 órától rendez. A mûsorban, amelyben prózai és zenés mûvek hangzanak el, Mikó István
színmûvész és Félix Györgyi (zongora) lépnek
fel. Belépô: 300 Ft. Jegyek elôvételben kaphatók a mûvelôdési központ információjában, illetve az elôadás napján.

11. OLDAL

n SZÍNHÁZI LECKE: FEBRUÁR 9.: Módszertani nap színházzal foglalkozók számára, a
színházi alkotómunkáról többet tudni akaróknak a Magyar Drámapedagógiai Társaság és a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ szervezésében. A fény, a tér és a zene színházi alkalmazásának alapleckéi, mûhelytitkai. Ami tanulható, és ami nem tanulható, de talán elleshetô. Rendezvényünkkel elsôsorban a gyakorló színjátszó-rendezôk, mûvészeti csoportvezetôk, a színházi nevelés szakemberei, drámatanárok számára szeretnénk segítséget nyújtani, de szeretnénk megszólítani a szakterületen most indulókat, a kezdôket, és várjuk az
érdeklôdôket is. II. kerületi pedagógusok számára a rendezvény ingyenes.
n ZENE: FEBRUÁR 15., 20.00: Váczi Eszter
dzsesszestje. Vendégfellépôk: Behumi Dóra
és Kozma Orsolya. FEBRUÁR 22., 20.00: Triginta-koncert. Az ütôsegyüttes a klasszikus
indiai, a kortárs, az indonéz, a közel-keleti és
az etno zenét ötvözô kompozíciókat szólaltat
meg.
n CSALÁDI: SZIAMARCZI! Családi játszószombatok 10–13 óráig. FEBRUÁR 9.: Csipesz — kreatív mûvészeti játszóház. Játékos alkotómûhelyünk témája az átváltozás,
maszkot készítünk, melynek segítségével átléphetünk egy mesebeli világba. FEBRUÁR
16.: Meseház — A dolgos és a rest lány meséje. A mesehallgató gyerekek résztvevôivé,
szereplôivé válnak a mese világának: vándorútra kelnek, próbatételeket, kalandokat élnek
át. FEBRUÁR 23.: Naphegy mesedélelôtt. A
Naphegy Kiadó igényes, szép mesekönyveivel
ismerkedhetnek meg a gyerekek és a szülôk.
A mesékben szereplô figurákkal játszhatunk,
zenélünk, bábozunk, kézmûveskedünk.
n TÁNC: FEBRUÁR 10., 17., 10–12 óráig: Kôketánc gyermektáncház. Tánc- és énektanulás Sándor Ildikó, Prekler Katalin és moldvai
zenét játszó muzsikusok segítségével. Kézmûveskedés Bálint Ágnessel és Huszti Kingával,
1–7 éves korig. FEBRUÁR 13., 20–01 óráig:
Guzsalyas táncház a Somos együttessel.
Moldvai csángó tánc- és énektanítás. FEBRUÁR 20., 20–01 óráig: Guzsalyas táncház a
Szigony együttessel. Gyímesi és moldvai
csángó tánc- és énektanítás.
n KAMASZOKNAK: Csütörtökönként 16.30–
18 óráig: Madarászsuli. Tudnivalók, érdekességek a madarak világáról általános iskolásoknak. (Minden második hétvégén terepi foglalkozás.) Vezeti: Zsoldos Árpád ornitológus.
n BÁBSZÍNHÁZ: FEBRUÁR 28., 10.00 és
14.30: A ló nélküli lovag — a gyôri Vaskakas
Bábszínház elôadásában. „Miét ér egy hôs lovag, ha nincsen nemes lova? Mit ér egy paripa, ha lovag nem hajtja?”. Az elôadás az óvodás és kisiskolás korosztálynak szól.
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Ha jól ªgyelünk,
új utak nyílhatnak
meg elôttünk
Váczi Eszter senkivel össze nem
téveszthetô, kissé fátyolos hangját a
legtöbben a Jazz+Az együttes
népszerû dalaiból ismerhetik. Február
15-én 20 órától a népszerû
dzsesszénekesnô a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ színháztermében
ad koncertet. Eszter — aki
bölcsészkari vizsgájáról esik be az
interjúra — kérte, hogy a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központban
találkozzunk.

— Azért szerettem volna, hogy itt beszélgessünk, mert nagyon közel lakom ide, és
azért is, mert ennek a helynek fontos szerepe volt abban, hogy zenei pályára adjam a
fejem. A közeli Kodály Zoltán Ének-Zenei
Általános Iskolába jártam, és amikor úgy
hetedikes, nyolcadikos lehettem, nagy
dzsesszélet folyt itt a mûvelôdési házban.
Hazafelé jövet hallgattam a kiszûrôdô próbák és koncertek hangjait. Teljesen magával ragadott.
Hogyan lett a szerelembôl hivatás?
Nagyon sokat köszönhetek unokabátyámnak, Váczi Dánielnek, akit bizonyára sokan
ismernek az általa fémjelzett trióból (szaxofonon játszik), és aki által bejutottam azokba a zenészkörökbe, ahol közelebb kerülhettem a mûfajhoz, és tanácsot kaphattam
a kezdeti lépéseket illetôen. Ô erôsítette
meg bennem az elhatározást, hogy a
dzsesszéneklést válasszam utamnak.
Játszik valamilyen hangszeren?
Hét évig tanultam klasszikus zongorát,
de nem maradtak jó emlékek bennem. Jóllehet elég jól ment a zongorázás, sôt mi
több, anatómiailag is indokolt volt, hogy
ezt a hangszert válasszam (nagyon nagy kezeim vannak), ennek ellenére annyira izgultam és szorongtam egy-egy vizsga vagy
koncert elôtt, hogy leginkább ez a félelem
kötôdik a zongorázáshoz.
Érdekes ezt hallani egy elôadómûvésztôl.
Ôszintén bevallom, csak az utóbbi pár évben érzem, hogy fellépés elôtt úrrá tudok
lenni a lámpalázon. Nagyon hosszú idô kellett ahhoz, hogy megszokjam a szereplést.
Nem azért választottam ezt a pályát, hogy
mindenáron rivaldafényben legyek, és
megmutassam magam. Amikor megfogalmazódott bennem az elkötelezettség a
dzsesszéneklés mellett, valahogy úgy láttam magam, mint aki egy füstös kocsmában énekel néhány ember elôtt, ahol csak
az atmoszféra és a zene a fontos.

Ehhez képest a Jazz+Az országos ismertséget hozott. Hogyan került a csapatba?
A Jazz+Az eredetileg a Kalózok címû ªlm
kedvéért állt össze. A két szerzô, Geszti Péter
szövegíró és Dés László zeneszerzô, valamint Gôz László, a lemezt kiadó BMC igazgatója meghallgatást, divatos szóval castingot
tartott, ahová tizenkét lányt hívtak meg.
Mind a hármuknak voltak ismeretségeik és
jelöltjeik. Én Gôz László ajánlására kerültem a tizenkettô közé, aki tanárom volt a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola
dzsessztanszakán. Végül is Behumi Dorottya
és Kozma Orsolya mellett rám esett a választás. Megvolt a ªlm, abból született egy lemez, amivel bejártuk az országot, majd lett
még egy lemez.
És ezzel vége is lett a sikertörténetnek.
Miért?
Errôl azóta is sokat beszélgetünk, és
most, tíz év után kezd megvilágosodni, mi
is történhetett. Abban ma már egészen biztos vagyok, hogy egyfelôl kommunikációs
zavar is volt köztünk. A három akkori „csitri” nem tudta megmutatni a lelkesedését
kellôképpen. Azt hiszem, túl nagy volt a
nyomás. Számomra elég nagy terhet jelentett az, hogy megfeleljek egy olyan szintû zenekarban, mint amilyen a Jazz+Az volt.
A zenekar felbomlása után kezdte építeni szólókarrierjét?
Nem sokan tudják, hogy a Szörp együttes
már a Jazz+Az elôtt is létezett, sôt, szerencsére, annak ellenére, hogy médiaszerep-
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lést nem vállalhattunk, klubokban felléphettem velük. Emellett elég sok formációm van, hiszen a Szörp mellett énekelek a
Váczi Eszter Quartet és a Váczi Eszter Quintet elnevezésû együttesekben is, valamint a
Hárs Viktor vezette Hárshegy zenekarban.
Ezek mûfajilag különböznek egymástól. Én
a zenében „mindenevô” vagyok, szeretem
minél több stílusban kipróbálni magam. A
Szörpöt, noha a dzsesszkategóriába szokták sorolni, én inkább igényes popzenének
tartom. A Quartet a standardekre épülô,
úgynevezett mainstream irányzatot képviseli, a Quintet pedig próbál ettôl kissé elrugaszkodni, és egy kicsit kevésbé populáris,
ugyanakkor teljesen fogyasztható zenét játszik. Ebben a felállásban zeneszerzôként is
bemutatkozunk, hiszen az együttes minden tagja ír saját szerzeményeket.
A február 15-i koncerten kit, mit láthatunk?
Ízig-vérig dzsesszkoncert lesz. A Szörp
zenekarból három kiváló muzsikus kísér,
és két egykori Jazz+Az-os kolléganôm is
közremûködik vendégként, akik egyben a
legjobb barátnôim, és többször énekeltünk
már együtt azóta. Újdonság talán, hogy születtek magyar nyelvû dalok, de olyan számokat is elôadunk majd, amit most elôször
hallhat a közönség.
Vizsgáról érkezett a találkozóra. Mit tanul?
Harmadéves arabszakos vagyok az ELTEn. Régóta érlelôdött már bennem, hogy a
zene mellett nyissak valami új dolog felé.
Igaz, hogy a zene szinte teljes mértékben kitölti a mindennapjaimat, mégis sokszor
éreztem valami megmagyarázhatatlan ûrt,
egyfajta hiányérzetet, hogy szükségem lenne még valamilyen szellemi dologra. Nem
szeretnék patetikus lenni, de egyértelmûen bebizonyosodott, hogy életem bizonyos
szakaszaiban mindig kapok valamiféle útmutatást odafentrôl. Van egy marokkói cédém, amit számtalanszor meghallgattam
már, és az egyik ilyen alkalommal, mint
egy varázsütésre megértettem, hogy egy
újabb út lehetôsége nyílhat meg elôttem.
Az arab zene mindig is valami egészen sajátságos érzést váltott ki belôlem. Hasonlót
éltem át, amikor tizennégy évesen itt a
„Marczin” elôször hallottam meg a dzsesszmuzsikát. Egyértelmû volt, és megnyugtató. Ugyanakkor hiteltelennek éreztem volna, ha minden elôképzettség nélkül, anélkül, hogy érteném a dalok szövegét, a mögötte lévô történelmet és kultúrát, elkezdenék arab zenével foglalkozni. Most tehát
ezen az úton is járok. Nagyon lassan, nehezen, de remélem, biztosan.
Péter Zsuzsanna
Váczi Eszter dzsesszkoncertje a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színháztermében február 15-én 20 órai
kezdettel. A jegyek ára elôvételben
1500 Ft, aznap 2000 Ft.
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KEDVES SZOMSZÉD

Elvarázsolni a nézôt
Szerkesztôségük nemrég levelet
kapott, amelyben kérték, hogy Lukács
Sándorról, a Vígszínház népszerû
mûvészérôl olvashassanak.
Kérésüknek szívesen tettünk eleget,
hiszen éppen Lukács Sándor vehette
át az elmúlt év decemberében a
színház- és filmmûvészet
kategóriában a Prima Primissimadíjat. Közönség és szakma egyaránt
elismeri és szereti — ki hiteles színészi
alakításai, ki bársonyos baritonja és
lényébôl áradó sármja okán. A
színmûvésszel vígszínházbeli
öltözôjében, az Úrhatnám polgár
elôadása elôtt beszélgettünk.

próbáljam kihozni magamból a legtöbbet,
legyen szó akár színjátszásról, akár írásról.
Egy mûvész ne direkt politizáljon. Nekünk
annyi lehetôségünk van a munkánkon keresztül, áttételesen kinyilvánítani a véleményünket. A jó fülû, jó szemû közönség pedig
megérti az üzenetet. Éppen az a gyönyörû a
mûvészetben, hogy metaforakészletével civil véleményt is tud közvetíteni.
1972 óta tagja a Vígszínháznak. Volt
olyan színészkollega, akit mesterének tekintett, akitôl tanult?
Várkonyi Zoltán engem egy fantasztikus
társulathoz szerzôdtetett: Latinovits Zoltán,
Darvas Iván, Benkô Gyula, Somogyváry Rudolf, Tomanek Nándor, Páger Antal, Bilicsi Tivadar, a színésznôk közül Ruttkai Éva, Su-

— Lassan húsz éve, hogy kijöttünk a városból, és Hidegkúton élünk, ahol rendkívül
kedvesek az emberek, ismeretlenül is rám
köszönnek, megszólítanak, gratulálnak.
Öröm lemenni a kis térre vásárolni, pedig
régen nem nagyon jeleskedtem ebben a
mûfajban. Azért is vagyok büszke, mert
amíg a hetvenes, nyolcvanas években mintegy száz tévéªlmben szerepeltem, a rendszerváltás óta nemigen készült magyar tévéªlm vagy tévéjáték, amiben magyar színész
bemutatkozhatna. Akkor nyilvánvaló volt,
hogy megismernek, ma inkább még emlékeznek rám. Persze, most a díj kapcsán sokan hívtak és kerestek, többek között a
Napkelte, az ATV és a Hír TV is, hogy úgy
mondjam, mindkét oldal. Ennek külön
örültem, hiszen egy mûvésznek mind a két
oldalon lehetnek és vannak kedvelôi, és nekünk az a feladatunk, hogy mindannyiuknak örömöt szerezzünk.
Nehéz megôrizni a semlegességet?
Egyáltalán nem, hiszen egy szerep megformálásakor nem arra gondolok, hogy mindenkinek megfeleljek, hanem hogy meg-

lyok Mária, Bulla Elma vagy Bánki Zsuzsa.
Színészóriások voltak, akik nagy szeretettel fogadták a ªatalokat, és én rengeteget
lestem el és tanultam tôlük. Csodálatos élmény volt, hogy befogadtak, persze ki-ki
vérmérsékletének megfelelôen. Hozzáteszem, a ªataloktól éppúgy sokat lehet tanulni. Nálunk mindig sok ifjú színész megfordul, hiszen három egyetemi oktató is tagja
a társulatnak: Marton László igazgató, Forgács Péter rendezô és Hegedûs D. Géza színmûvész. Ôk a tehetséges tanítványaikat természetesen ide irányítják. Engem is felkértek, nem is egyszer, hogy tanítsak, de nem
vagyok pedagógus alkat. Utálok fegyelmezni, kiabálni, felelôsségre vonni. Ugyanakkor mindig mondom a ªataloknak, hogy
ha bármilyen, akár szakmai, akár más jellegû problémájuk van, üljünk le egy kávé
vagy egy sör mellé, és szívesen állok rendelkezésükre. Hál’ istennek élnek is a lehetôséggel.
Önrôl sokan tudják, hogy a színpad
mellett írással is foglalkozik, és nemrég
jelent meg ötödik kötete.
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A két mûfaj nekem egyformán kedves és
fontos. Elsô versemet kilencéves fejjel írtam, és ez éppen 1956-ra esett. Egy forradalmi verssel kezdtem, Zászlók volt a címe.
A középen kilyuggatott nemzeti lobogó, az
emberek lelkesültsége és örömteli várakozása volt rám olyan hatással, hogy verselni
kezdtem. Sokáig ôriztem, de számtalan költözködéseink valamelyikénél végül is elkallódott. A színészet a kenyérkeresô szakmám, de a késztetés vagy szenvedély, hogy
írásban is kifejezzem a gondolataimat és érzéseimet, erôsen él bennem, bár néha hónapok, sôt évek maradnak ki.
Nem minden mûvész olyan szerencsés,
hogy pályája kezdetétôl szívébe zárja a közönség, fôleg a hölgyek, és ez az évek múlásával mit sem változik.
A hetvenes években, amikor én a Vígszínházhoz kerültem, gyökeresen megváltozott
a színház közönsége: megªatalodott. Ekkor mutattuk be a Képzelt riportot és a Harmincéves vagyok címû darabot. Fergeteges
sikerük volt. Olyan hangulat volt, mint egy
popkoncerten, és a mi népszerûségünk is a
popsztárokéval vetekedett. Elôadás után lányok tucatjai álltak a mûvészbejárónál, és
vártak minket, hogy autogramot kérjenek.
Volt, hogy a hátsó bejáraton kellett kilopakodnunk, ha sietni akartunk egy esti forgatásra vagy szinkronra. Akkoriban a képernyôn is sokszor felbukkantam, bár jellemzôen nem pozitív szépªú-szerepben, inkább intrikus ªgurákat alakítottam. Ez
egyébként sokkal izgalmasabb színészi feladat. Mostanában is ilyen szerepek találnak meg a színházban, a Körmagyarban, a
Harmóniában, az Úrhatnám polgárban vagy
a márciusban bemutatásra kerülô darabban, Esterházy Péter Rubens, avagy a nemeuklideszi asszonyok címû színjátékának címszerepében. Nagyon izgalmas elôadás lesz,
és Rubens alakja különösen az, akirôl talán
kevesen tudják, kiválóan értett a politikához, nagy stratéga, és lehet, hogy szakmájából adódóan is, nôcsábász volt.
Legújabb bemutatója a már említett
Molière-mû, az Úrhatnám polgár, amelyben Dorante grófját alakítja.
Nagyon szeretjük ezt az elôadást. Elsôsorban Parti Nagy Lajos bravúros fordítása miatt. Mai modern, néhol szlengszavakat és
kifejezéseket klasszicizál. A szöveg úgy korabeli, hogy kihallatszanak belôle az aktuális hangok. Zseniális! A darabot Mácsai Pál
rendezte, akivel elôször dolgozhattunk
együtt. Nagyon ügyesen és jó ízléssel állította színre a vígjátékot, éppen annyira korszerûsítette, amennyire kell. Emellett Jánoskúti Márta remek és kifejezô jelmezei is
segítik az elôadás sikerét.
Ön egyszer azt nyilatkozta, hogy a színész legnagyobb erénye a hitelesség.
Ennek a pályának az a lényege és a küldetése, hogy elvarázsoljuk a nézôt, hogy elhiggye azt, amit lát. Ha mesterkéltnek,
ôszintétlennek, hazugnak érzi, akkor a mi
munkánk nem ér egy fabatkát se.
Péter Zsuzsa
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Nôi szerzetesek a kerületben
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST KÉSZÍTETTE: RADUJ KLÁRA

A Fébé Evangélikus Diakonissza Nôegylet 1924-ben alakult Pauer
Irma (1879—1929) vezetésével. A fébé újszövetségi eredetû szó,
magyarul sugárzót, ragyogót jelent. A névválasztás arra utal, hogy
a diakonisszák életükkel Krisztus szeretetét sugározzák.
Közös életüket Pauer Irma piliscsabai házában kezdték meg. A
22 diakonissza fehér fôkötôt és vasárnap fekete, hétköznap szürke
egyenruhát viselt.

A testvérek szolgálata kezdettôl fogva igen sokrétû volt, leánybibliaórákat vezettek, budapesti és vidéki gyülekezetekben tartottak evangelizációs igehirdetés-sorozatokat, vasárnapi iskolát vezettek. Leány- és gyermekotthonokban, vakok intézetében, börtönökben bibliaórákat tartottak, kórházakban ápolónôként dolgoztak, saját nyomdagépükön egyházi kiadványokat készítettek. Pályaudvari misszióban, szeretetotthonok vezetésében, hitoktatásban
vettek részt, többen beteglátogatói feladatot láttak el, árvaházakban, öregotthonokban, napközi otthonokban, internátusban, egyházi és állami szociális intézményekben végeztek szolgálatot.
A testvéri közösség létszámának gyarapodása új anyaház létesítését tette szükségessé. 1929-ben megvásárolták a Bátory László utca 8. alatti telket, amelyen egy használaton kívüli vendéglô és egy
félbehagyott, gyermekszanatóriumnak tervezett épület állt. Ugyanakkor vásárolták meg a Hûvösvölgyi út 193.-ban álló úgynevezett
panziót, ahol lábadozó betegeknek nyújtottak gondozást.1941ben kezdte meg munkáját a Fébé Leány-népfôiskola a Modori utcában.
A negyvenes években a Fébé már három árvaházat, két leányinternátust, három üdülôt, beteg és sérült gyermekek számára két
otthont és idôs korúak számára szeretetotthont tartott fenn.
A háborús években a testvérek kitartottak szolgálati helyükön,
tizenöten dolgoztak Sztéló László lelkész mellett, aki élete kockáztatásával több száz zsidó gyermeket mentett meg.
1951-ben az Állami Egyházügyi Hivatal leirata a diakonissza
anyaházakat megszüntette, a diakonisszáknak november 30-ig el
kellett hagyniuk házaikat. A testvéreknek le kellett vetniük a diakonisszaruhát, fôkötôt, de elkötelezett szolgálatukat legtöbben civilben is folytatták. Sokszor megaláztatásban, durva visszautasításban volt részük. A szétszóratásban is, az általános gyülekezési tilalom ellenére amennyire lehetett, tartották egymással a kapcsolatot, imádsággal segítették egymást.
A diakonisszák testvéri közössége 1990-ben Túrmezei Erzsébet
(1912–2000) testvért kérte meg a fônökasszonyi szolgálatra, akinek nevét bel- és külföldön egyaránt sokan ismerték. 1990. május 9-én a Fébé diakonissza egyesület 39 év szünet után újra megkezdte közös életét a Hûvösvölgyi út 193.-ban, Piliscsabán és a
Mátrában.

A Hûvösvölgyi úti kápolnában a testvérek reggel 8 órakor a napot közös áhítattal kezdik, minden vasárnap 10 órakor ugyanitt istentisztelet van. Mindkét alkalomra mindenkit szeretettel várnak.
A testvérek jelenlegi fônökasszonya, Taschner Erzsébet (tel.: [06
30] 824-5448) és vezetô lelkésze, Veperdi Zoltán, (tel.: [06 30]
824-5907) szeretettel várja a közösség élete iránt érdeklôdôket.
Magyarok Nagyasszonya Társaság
1950-tôl, a szerzetesrendek erôszakos feloszlatásának évétôl a
szerzetesek csak nagy nehézségek árán, meghurcoltatást vállalva
tarthatták egymással és a szerzetesi hivatásra késztetést érzô ªatalokkal a kapcsolatot. 1986-ban remélni sem lehetett, ami 1990ben bekövetkezett, hogy a szerzetesrendek újra megjelenhettek a
nyilvánosság elôtt.
E reménytelen helyzet miatt alapította dr. Lékai László bíboros
1986. április 15-én a Magyarok Nagyasszonya Társaságot.
A Magyarok Nagyasszonya Társasághoz a Jézus Szíve Népleányai
Társasága tagjai csatlakoztak, missziós feladatként vállalták legfôbb elöljárójuk jelölése és önkéntes jelentkezés alapján. A társasághoz csatlakozó testvérek megtehették, hogy plébániákon, közösségekben nyíltan beszéljenek a szerzetesi életrôl. A társaság
programja az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlása.
A Néplányok kanadai adományából építették fel a jelenleg is
fenntartásukban mûködô öregek szociális otthonát a Szerb Antal
utca 13–17. szám alatt, ahol öt testvér irányításával 100 idôs emberrôl tudnak gondoskodni az egyre nehezedô feltételek mellett.
A 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet, amely a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szól, rendkívüli módon megnehezítette az otthonok életét, az otthonba jutás feltételeit. (Felvilágosítást ad Szemes Zsuzsa a 275-1395-ös telefonszámon a délelôtti órákban.)

A testvérek hitoktatói és teológiai képesítést is szereznek. Foglalkoznak — az idôseken kívül — ªatalokkal, házas hétvégésekkel,
lelkigyakorlatozókkal. Segítenek a határainkon túl élôk taníttatásában, gyógykezelésében. Segítenek a nagycsaládosokon, néha hálót
is adva, nemcsak halat. Kontra Éva fônöknôvel való idôpont-egyeztetést követôen lehetôség van a hétköznapok lelkigyakorlatának
végzésére.
A Szociális Otthon I. emeletén Szent Erzsébet életérôl látható kiállítás, amelyet a sárospataki múzeum állított össze. Hétköznap
délelôtt megtekinthetô a portán történô jelentkezést követôen.
Idôskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthona (anyaház és szociális otthon). Kontra Éva általános fônöknô, otthonvezetô, 1021 Szerb Antal u. 13–17.
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Budai Görög Katolikus Egyházközség,
Szent Flórián templom
Miserend: hétköznap: 8 és 18 óra: Szent Liturgia; vasárnap és ünnepnap (ha az ünnep munkaszüneti napra esik): 8.15: reggeli istentisztelet (utrenye, orthrosz), 9,
10, 11.30, 18 óra óra: Szent Liturgia, 17.15:
alkonyati istentisztelet (vecsernye, eszperinosz); ünnepnap(ha munkanapra esik):
8.15 reggeli istentisztelet (utrenye, orthrosz), 9, 18 óra: Szent Liturgia, 17.15 Alkonyati istentisztelet (vecsernye, eszperinosz). Nagyböjt szerdáin és péntekein, valamint nagyhétfôn, nagykedden és nagyszerdán az Elôre Megszentelt Adományok Liturgiáját (ismertebb
nevén: az Elôszenteltek Liturgiáját) végezik. Az iroda nyitva tartása: hétfôn és szerdán délelôtt 10–12-ig, hétfôtôl péntekig délután
16.30–17.30-ig. (1027 Fô u. 88., tel.: 201-9294) Parókus: dr. Verdes Miklós kerületi esperes (1027Fô u. 75., III. em. 5., tel./fax: 2126962. Segédlelkész: Kiss László (1027 Ganz u. 5–7., I. em.11., tel.:
(06 30) 382-7399, 202-0011, e-mail: maillaci@yahoo.com).
Jeles napok
A BETEGEK VILÁGNAPJA. II. János Pál pápa kezdeményezésére
1993-tól február 11. a betegek világnapja. 150 évvel ezelôtt, 1858ban ezen a napon jelent meg a Szûzanya Soubirous Bernadett 14
éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevô forrás fakadt. A csoda helyén 1864-ben Máriaszobrot állítottak, s fölé 1876-ban templomot építettek, amelynek
IX. Pius pápa bazilika címet és elôjogokat adományozott. A Széher
úti Szent Ferenc Kórházban február 11-én 14 órakor Écsy Gábornak, a Szent Erzsébet Karitasz igazgatójának, a Magyar Szentek
Temploma plébánosának Jézus üzenete a szenvedô betegekhez a Szentírás alapján címû elôadását hallgathatják meg az érdeklôdôk.
A HÁZASSÁG VILÁGNAPJA. 1981-ben indult útjára Amerikából, amikor Bálint-napon Baton Rouge város polgármestere, az állam kormányzója és a katolikus egyház meghirdette a Hiszünk a
házasságban elnevezésû akciót, amelyet 1983 óta a házasság világnapjaként, február második vasárnapján (idén február 9-én) ünnepelnek meg.
A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) szervezésében elôször rendezik meg feburár 8–11. között a Házasság Hete — ajándék — tudsz jobbat? címû kampányt Magyarországon. A sorozat
célja, hogy Bálint-napon és az azt megelôzô héten a házasság intézményének fontosságát hangsúlyozzák.
BÁLINT-NAPI MISE. A Margit körúti Országúti Ferences templomban február 14- én csütörtökön Szent Bálint vértanú ünnepén
az esti fél 8-as szentmisét a szerelmesekért ajánlják fel, a jelenlévô párok ünnepi áldásban részesülnek. Erre az alkalomra szeretettel várnak minden együtt járó, jegyes- és házaspárt, akik szeretnék szerelmüket komolyan venni, és azt megújítani.

15. OLDAL

Az élete volt Hidegkút
Tíz évvel ezelôtt távozott körünkbôl
Toperczer Oszkár — Oszkár bácsi —,
Pesthidegkút történetének érzékeny és értô kutatója. Ismerete szûkebb pátriánkról a földtörténeti ôskortól napjainkig ívelt. És perelt érte. Szót emelt a több millió éves
szikláért, amelyet a házépítô mohóság pusztított el, és szót emelt a község határában még fellelhetô katonasírok megôrzéséért, mielôtt azok
fosztogatások áldozatai lettek. IsToperczer Oszkár
merte, szerette és féltette Pesthi(1915–1998)
degkút múltját, amelyhez ezer szállal kötôdött, tudván azt, hogy a múlt ismerete nélkül nem építhetünk biztos jövôt. Kereste, kutatta a tárgyi és az írásos emlékeket,
miközben magában hordozta a soha le nem írottat is, mint például a magyarországi lengyel katonai ellenállás mûködésének történetét, amelynek, ismerete és meggyôzôdése szerint, Pesthidegkút
volt a titkos központja.
E sorok írója szinte stafétabotszerûen vette át tôle a pesthidegkúti helytörténeti kör vezetését, azét, amelynek létrehozásában neki tevékeny része volt, mûködéséhez pedig széles körû ismereteit
és töretlen lelkesedését adta. Közismert, hogy Pesthidegkút — Hidegkút — a török idôk után német településként újult meg. Oszkár
bácsi azonban fontosnak tartotta a török idôk elôtti magyar település múltját is közkinccsé tenni, hiszen — vallotta — csak így lehet
teljes a kép.
Aktív tagja maradt továbbra is a helytörténeti körnek, ªgyelemmel kísérte ténykedésemet, és mindig kész volt a beszélgetésre,
így bocsátotta rendelkezésemre hihetetlenül sokoldalú ismereteit
Pesthidegkútról. Közös munkánk során részem lehetett olyan
meghitt pillanatban is, melynek során feltárult elôttem e tevékeny életet kísérô tragédiákból is néhány esemény. Tudtam arról,
hogy Oszkár bácsi mint katonatiszt harcolt a második világháborúban, s nagyra becsültem, hogy azon kevés tisztek egyike volt, aki
az általa vezényelt alakulat legtöbb emberét hozta vissza a keleti
frontról. Azt azonban nem tudtam, hogy pár napos kisleányát veszítette el a háború utolsó napjaiban. Oszkár bácsi a munkába, a
tevékeny életbe menekítette ezt a fájdalmát is, mint ahogy az ötvenes években ôt ért megaláztatásokét is.
Egy elégtétel azonban megadatott neki: nyomtatásban láthatta,
kézbe foghatta és — többek között e sorok írójának is — dedikálhatta Pesthidegkútról szóló könyvét. A Pesthidegkút. Helytörténeti barangolások címû munka mind a mai napig az egyetlen, községünk
történetét taglaló, összefoglaló mû. Nem teljes, hiszen a második
világháború utáni idôszakot felölelô kutatásai mind a mai napig
nem jelentek meg. Ám elmondhatjuk: Oszkár bácsi teljesítette vállalt feladatát. A mi felelôsségünk immár, hogyan sáfárkodunk
örökségével.
Czaga Viktória

Hírek
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei és munkatársai
2007. december 14–19. között (péntektôl szerdáig, az üzletek nyitásától zárásáig) 11. alkalommal gyûjtöttek tartós élelmiszert
(liszt, cukor, étolaj, édesség, konzerv stb.) az ország minden Interspar, Kaiser’s és a kijelölt Spar áruházaiban szegény, rászoruló
idôs, családos, egyedülálló emberek részére. Az akció keretében
130 tonna tartós élelmiszer gyûlt össze, amelynek forgalmi értéke
közel 45 millió forint volt. 6 napon át 119 helyszínen, üzletenként
és mûszakonként átlagosan 3 ember vett részt a gyûjtésben, összesen 21 400 önkéntes munkaórát dolgozva le. A gyûjtés eredményeként 18 900 csomag jutott el rászoruló embertársainkhoz. Gyûjtés
a kerületben is folyt, és az önkéntes munkába a kerület polgárai is
bekapcsolódtak.

Toperczer Oszkár tanár, író, helytörténész halálának tizedik évfordulójára
emlékeztek a Máriaremetei úti Szentlélek templom altemplomában február
2-án. A II. kerületi önkormányzatot Csabai Péter VÖK-elöljáró képviselte
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Iskolaválasztó

BUDAI POLGÁR

Összeállításunkban a II. kerületi önkormányzat fenntartásában
mûködô általános iskolák legfontosabb adatait gyûjtöttük
össze az iskolaigazgatók közlése alapján.

Áldás Utcai Általános Iskola
1025 Áldás u. 1., tel.: 212-4258; aldas@aldasuai.sulinet.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: Hagyományos hangoztató szótagoló, szóelemzô módszer. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: angol-mûvészeti, angol-vizuális, angol-dráma emelt szintû matematikai osztályokban. SPECIÁLIS FEJLESZTÉS: a Nevelési Tanácsadó véleményétôl függôen pszichológus alkalmazása. KÜLÖNÓRÁK: Szakkörök: számítástechnika, rajz, báb, logika, képzômûvész, diákújság, színháztörténet, felsôben
középiskolára elôkészítô tanfolyamok. Sport: sakk, karate, foci, kosárlabda, dzsúdó, ritmikus sportgimnasztika. Zene: szolfézs- és hangszeroktatás.

NYÍLT ÓRÁK: Március 13-án 8–12 óráig nyílt órák leendô elsô osztályosok szüleinek. Február 19-én, március 18-án és április 15-én 15–16 óra között a gyermekeknek foglalkozásokat tartunk.

Budenz József Ált. Iskola és Gimn.
1021 Budenz út 20–22. Tel.: 394-3177, info@budenz.sulinet.hu, www.budenz.sulinet.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: Meixner Ildikó-féle program, szótagoló-elemzô módszer, késleltetett írástanítás. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: elsô osztálytól vizuális nyelvoktatás keretében (komplex program) angol és német nyelv tanítása folyik. Egyik elsô osztályunk a „Lépésrôl lépésre” program szerint indul, a másikat mûvészeti programunkkal színesítjük. Mûvészeti tárgyak: dráma, ének-zene, néptánc, kézmûvesség. NYÍLT
ÓRÁK: 2008. április 7–12-ig 8–12 óráig. Játszóház nagycsoportos ovisoknak és szüleiknek április 5-én 9–12-ig. Elôkészítôt tartunk az iskolánk iránt érdeklôdô leendô elsôsöknek január 17-tôl minden csütörtökön 10 alkalommal. SPECIÁLIS FEJLESZTÉSEK: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia. KÜLÖNÓRÁK: furulya, énekkar, kézmûves foglalkozások; sakk, rajz, Bothmer-gimnasztika, kosárlabda, focisuli, teremhoki, néptánc.

Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
1027 Medve u. 5–7., tel.: 201-1137, fax: 212-5495; titkarsag@csikferenc.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: szótagoló módszer (Apáczai tankönyvcsalád). EMELT SZINTÛ OKTATÁS: az egyik elsô osztálynál
emelt szintû testnevelés, közoktatási típusú sportiskolai modell alapján, választható angol vagy német nyelv és informatika. A másik osztályban emelt óraszámú német oktatás folyik. Igény esetén az informatikát szakkörként mûködtetjük. Felsô tagozaton és gimnáziumban közoktatási típusú sportiskolai osztályok mûködnek. A gimnázium 9. évfolyamán nyelvi elôkészítô osztály indul. Az osztályok fele média orientációjú. KÜLÖNÓRÁK: sportkörök, zeneórák, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Szakkörök: dráma, túra, rajz, báb, kézmûves, film, fotó. JÁTSZÓHÁZ: febr. 13., márc. 12.,
ápr. 9., 17 órakor. Ovisoknak játékos németfoglalkozás szerdánként, tartásjavító torna hétfônként 16 órától. Tímárné Kis Csilla és Rusznyák Henriette tanító várja a tehetséges, a mozgás és az idegen nyelvek iránt érdeklôdô leendô kisdiákokat. NYÍLT

HÉT: február 11–14-ig és 19–21-ig 7.45-tôl

Fillér Utcai Általános Iskola
1022 Fillér u. 70–76. Tel.: 326-6617; www.filleriskola.hu; info@filleriskola.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: Hagyományos hangoztató-szótagoló-szóelemzô módszer. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: angol, valamint német nemzetiségi, két tannyelvû tagozat. KÜLÖNÓRÁK:: zene (fuvola, furulya, zongora, hegedû, szolfézs). Hittan (református, katolikus).
Sport: kosárlabda, foci, RSG, tömegsport. SPECIÁLIS FEJLESZTÉS: Nevelési tanácsadó véleményétôl függôen. NYÍLT ÓRÁK: Mindkét
tagozatnak március 12-én. Délutáni óvodás foglalkozások: az emelt szintû angolos osztályba jelentkezôknek február 13-án, 27-én, március 5-én, 19-én, április 9-én; a német tagozatosoknak február 13-án, 27-én, március 5-én, 19-én. A foglalkozások 16 órakor kezdôdnek. Palacsintaparti április 16-án. Leendô
elsôs tanítók: Szurdiné Tonka Judit, Mélyvölgyiné Pintér Judit, Pátkai Sándorné. Részletesebb információ iskolánk honlapján található.

Klebelsberg Kuno Ált. Iskola és Gimn.
1028 Szabadság u. 23., tel.: 397-4569; klebi@klebelsberg.sulinet.hu, www.klebi.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: Meixner-féle Játékház c. tankönyvcsalád hangoztató-elemzô-összetevô, diszlexiát megelôzô módszere, az írástevékenység késleltetett fejlesztése. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: német nemzetiségi nyelvoktatás, emelt óraszámú testnevelés. KÜLÖNÓRÁK: sport: tollas, falmászás, kosárlabda, röplabda, labdarúgás. Színjátszás. Zeneórák: zongora, hegedû, furulya. Kézmûves és rokiklub. SPECIÁLIS FEJLESZTÉS: Az oktató-nevelô munka eredményességét fejlesztôpedagógus, pszichológus segíti. NYÍLT ÓRÁK: Leendô elsô osztályos gyerekek szüleinek március 5-én szerdán 8–11 óráig, 11 órától tájékoztató az iskola 13 évfolyamán folyó oktató-nevelô munkáról, ahol megismerkedhetnek a leendô elsôs tanítónôkkel.

Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program
(a Klebelsberg iskola keretén belül mûködô önálló pedagógiai program)
Személyiségközpontúság, elfogadás, differenciált fejlesztés, tehetséggondozás, integráció gyógypedagógiai háttérrel. SPECIÁLIS
két fô fejlesztését vállalják. (www.gyermekekhaza.hu). NYÍLT

FEJLESZTÉS: szakértôi véleménnyel, osztályonként
ÓRÁK: február 18-án 9 órakor szülôi tájékoztató az iskola mûködésérôl, 11 órától bemutató órák.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST KÉSZÍTETTE: LUDWIG DÓRA

Kodály Zoltán Ének- zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (Magyar Örökség-díjjal és a Magyar Mûvészetoktatásért díjjal kitüntetett)
1022 Bp. Marczibányi tér 1., tel./fax: 212-5680, e-mail: kodaly@kodaly.bp.sulinet.hu, www. kodaly-bp.sulinet.hu
Magyar Rádió Gyermekkórus: Tel.: 328-8710, fax: 328-7907.
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: hangoztató-elemzô-összetevô, szótagoló módszer. TAGOZATOK: általános iskolában évfolyamonként két osztály, hagyományos és iskolaotthonos,
ének-zene tagozatosak. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: ének-zene 1–13 évfolyamon, angol a 9. évfolyamon heti 12, a további évfolyamokon heti 5 óra 9–13. KÜLÖNÓRÁK: fejlesztô és felzárkóztató foglalkozások, hangszeres zeneoktatás délután 8 tanszakon, kórus, kamarazene, könyvtári foglalkozás,heti öt testnevelés óra az iskolaotthonos osztályokban, rendszeres sportdélutánok, gyógytorna helyben. Szakkörök: foci, mozgásmûvészet, drámajáték, rajz-kézmûves, néptánc, angol. ping-pong, második osztályban intenzív úszásoktatás. Sportcsarnokunkban változatos, egyesületek által tartott sportfoglalkozási lehetôség. NYÍLT

ÓRÁK: február 20-án 8 órakor magyar/angol; március 11-én 8 órakor testnevelés, 9-kor matematika/ ének; április 9-én 8 órakor magyar/ének, 9-kor matematika/ének. JELENTKEZÉS az 1. osztályba március 20-ig jelentkezési lapon, telefonon, faxon, e-mailen. Meghallgatási idôpontok: „Kodályos”
osztályba március 26., 27., 28-án 14–17 óráig, „rádiós” osztályba március 26–27-én 16 órától.
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Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
1028 Községház u. 10., tel.: 397-4479; okuhidegkut@t-online.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: hagyományos szótagoló, hangoztató-elemzô-összetevô módszer. EMELT SZINTÛ OKTATÁS:
angol, illetve német nyelv 7–8. évfolyamon. KÜLÖNÓRÁK: ökumenikus bibliaismeret-etika. Szakkörök: színjátszó, rajz, kézmûves, újságíró,
filmklub, barkács, természetjáró, énekkar. Sport: karate, labdajátékok, mûvészi torna, úszás. Zene: fa- és rézfúvósok, gitár, cselló, zongora. NYÍLT
NAPOK: február 21–22-én 9 órától.

Pitypang Utcai Általános Iskola
1025 Pitypang u. 17. Tel.: 325-8827; pitypang@pitypangiskola.sulinet.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: Hagyományos szótagoló módszer. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: Ötödik osztálytól emelt szintû
matematika. Idegen nyelv: elsô osztálytól választható az angol vagy német nyelv. KÜLÖNÓRÁK: angol, német, rajz, kerámia. Sport: foci, kosárlabda, kézilabda, tenisz, úszás, mûvészi torna, karate-kempo. Néptánc és rock-and-roll. Zene: zongora, furulya, gitár. NYÍLT ÓRÁK: március
4-én 8.20-tól és 9.15-tôl bemutatóórák, amelyeket a két leendô elsôs tanító néni, Zsitva Júlia és Nagy Éva tart.

Remetekertvárosi Általános Iskola, Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központ, Ökoiskola
1028 Máriaremetei út 71. Tel.: 275-8675; remete@remete.sulinet.hu, www.remete.ini.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: hangoztató-elemzô-összetevô, hagyományos, szótagoló anyanyelvi nevelés. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: elsô osztálytól bontott csoportban
angol nyelvoktatás; emelt óraszámú kiscsoportos informatikaoktatás; gazdasági és vállalkozási ismeretek (JAM program); szövegértés tantárgy;
Egészséged testben, lélekben személyiségfejlesztô program (CHEF). Hatékony tanulásszervezési formák: kompetenciaalapú oktatási módszerek, tehetséggondozás, egyéni fejlesztés, nívócsoportok, projektmódszer, szabadégiskola, terepgyakorlat, Gördülô Tanösvény projekt. DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK: napközi, tanulószoba, klubnapközi, hagyományôrzés, néptánc, furulya, énekkar, képzômûvészeti körök, floorball, foci, tenisz,
táncház, modern táncok, zenés torna, labdajátékok, túrák. Órarendhez igazodó hitoktatás. Zeneoktatás, szolfézs helyben, mûvészeti alapoktatási intézményekkel együttmûködve. ISKOLANYITOGATÓ: Március 18., 14.00: Húsvéti játszóház; április 15.: Nyílt órák 7.45-tôl. Családi nap leendô elsôsöknek: március 8., szombat 9.30–12-ig. Az elsôs pedagógusok: Bölcskey Miklósné (Nóra), Zeleiné Asztalos Katalin.

Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gimnázium
1026 Pasaréti út 191–193., tel.: 394-3887; Telephely: 1026 Fenyves u. 1–3.;
iskola@szabol-bp.sulinet.hu, www.szabol-bp.sulinet.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: hangoztató-elemzô-összetevô módszer. Differenciált olvasásoktatás. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: a két tanítási nyelvû osztályban („a”) heti 5 angol nyelvi óra kiscsoportban, 1–4. évfolyamon ének, vizuális kultúra, rajz, testnevelés és természetismeret, 5–8. évfolyamon természetismeret, földrajz, mûvészettörténet, célnyelvi civilizáció, angol irodalom két tannyelven. Az általános tantervi
osztályokban („b” és „c”) 1–3. évfolyamon heti 2 óra, 4. évfolyamtól heti 3 óra angol- vagy németóra. Alsó tagozatosoknak homogén napközis csoportok. KÜLÖNÓRÁK: zene: szolfézs, furulya, hegedû, zongora. Sport: foci, dzsúdó, vívás, zenés tánc, labdajáték. Színjátszócsoport, kerámiaszakkör.

Törökvész Úti Általános Iskola
1025 Törökvész út 67–69., tel.: 325-6580; info@torokvesz.hu, www.torokvesz.hu
Alsó tagozaton ugyanaz a tanítópáros viszi a csoportot, iskolatáskát hét közben nem kell hordani. ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: differenciált olvasástanítás egyéni tempóban, a hangoztató-elemzô-összetevô módszerrel. Írásoktatás hagyományos „cés” kötéssel; alsó tagozaton iskolaotthon. EMELT

SZINTÛ OKTATÁS: elsô osztálytól kis csoportban angol- vagy németnyelv-tanítás és informatikaoktatás. Nyolcadik osz-

tály végén ECDL-Start számítógépes jogosítvány megszerezhetô. KÜLÖNÓRÁK: tananyaghoz kapcsolódva irányított szabadidôben: német,
angol, néptánc, kézmûves, rejtvényfejtés, színjátszás, matematikai logika, mesekuckó, izgô-mozgó sportjátékok. Rendszeresen visszük az osztályokat
színházba, hangversenyre, múzeumba, erdei iskolába. Zeneiskolai különórák: szolfézs, zongora, fuvola, furulya, gitár, hegedû. Sport: mûvészi torna, kosárlabda, foci, karate, vívás, sakk, korcsolya, úszás (Darnyi-féle úszóiskola). NYÍLT

ÓRÁK: február27-én 8–10 óráig angol- és informatikaóra,

április 9-én 9–10 óráig magyar- és matematikaóra. További programok: február 13-án 17 órakor táncház, március 12-én 17 órakor bábkészítés.

Újlaki Általános Iskola
1023 Ürömi utca 64. Tel.: 335-0792 (ig.), 335-0720 (központ);
www.ujlaki.axelero.net; e-mail: igazgato@ujlaki.axelero.net
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: hangoztató-elemzô-összetevô módszer. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: az olasz nyelvi programról
az iskola ad részletes tájékoztatást. Az általános tantervû osztályban informatika és angol nyelv tanítása kiscsoportban, 5. osztálytól nívócsoportos
matematikaoktatás. KÜLÖNÓRÁK: differenciált, egyéni felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök igény szerint, zenetanulási (szolfézs, furulya, zongora, gitár, trombita, ének) és sportolási (Darnyi úszóiskola, ugrókötél, tollas, karate, aikidó, foci, zenés tánc, gyógytestnevelés,
labdajáték) lehetôségek. A napközi és tanulószoba biztosítva van. NYÍLT

ÓRÁK: március 11-én kedden 9 és 11 óra között. További foglalkozá-

sok: április 12-én szombaton 9 órakor közös kirándulás. Leendô elsôs tanítók: Ledvai Éva és Nyiri Zita, napközis tanítók: Varga Éva és Tóthné Cs. Mária.
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ÉLETMÓD

BUDAI POLGÁR

Szûréssel sok betegség megelôzhetô
A lakosságot leginkább érintô betegségek közül jó néhányat
megelôzhetünk, ha idôközönként elmegyünk úgynevezett
szûrôvizsgálatokra. A szív- és érrendszer betegségeinek
kiszûrése a magas vérnyomás gondozásával a háziorvos
feladata, a szájüregi daganatok korai felismerése pedig a
fogorvosoké. Három daganatos megbetegedés megelôzése
érdekében név szerinti behíváson alapuló, ingyenes

szûrôprogramokat szerveznek: emlôszûrés (a 45 és 65 év
közötti nôk mammográªás vizsgálata), méhnyakszûrés (a 25
és 65 év közötti nôk sejtvizsgálattal egybekötött
nôgyógyászati vizsgálata), vastagbélszûrés (az 50–70 év
közötti férªak és nôk számára). Összeállításunkban a
kerületi lakosok számára elérhetô ingyenes szûrések közül
válogattunk.

EMLÔSZÛRÉS. A II. kerületben a MaMMa Szûrôközpontban végzik el (1027 Kapás u. 22., elôjegyzés: tel.: 489-0695, 489-0696, fax:
225-3072, e-mail: mammakapas@axelero.hu). A népegészségügyi
program keretében kétévente küldenek felhívást a szûrôvizsgálatra
minden kerületben élô 45 és 65 év közötti nônek, ekkor a szûrés vizitdíjmentes és beutaló sem kell. Ha a fenti korosztályba tartozik valaki, meghívólevél nélkül is kérhet idôpontot, ez esetben szintén vizitdíjmentes a szûrés. Amennyiben nem 45 és 65 év közötti és panasza van, háziorvosi beutaló szükséges a szûrés elvégzéséhez, és vizitdíjat is kell ªzetni.

kat a II. kerületi Tüdôgondozó (1027 Tölgyfa u. 10.) végezte el. A
szûrôvizsgálat vizitdíjmentes volt. A vizsgálat elvégzésére egy éven
belül egyszer továbbra is van lehetôség, elegendô a TAJ-kártyát bemutatni. A kerület lakosainak 30 év felett ingyenes.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST KÉSZÍTETTE: LUDWIG DÓRA

MÉHNYAKRÁKSZÛRÉS. A méhnyakszûrés akkor igazán hatékony, ha a 25 és 65 év közötti hölgyek legalább háromévenként
egyszer részt vesznek a szûrôvizsgálaton, amelyet a szakorvos fájdalommentesen, 5–10 perc alatt végez el. A meghívólevéllel az abban
felsorolt rendelôkben a vizsgálat térítésmentes. Az idejében diagnosztizált betegség teljes mértékben gyógyítható. Méhnyakszûrést
végzô szakrendelések a II. kerületben: II. ker. Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat, 1027 Kapás u. 22., telefon: 488-7542; 1027 Fekete Sas u. 6., tel.: 325-0406; 1028 Községház u. 12., tel.: 391-6940;
Budai Irgalmasrendi Kórház, 1023 Árpád fejedelem útja 7., tel.: 438-8590; Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, 1023 Frankel Leó út 62., tel.: 438-83-00/1061; Budapesti Szent Ferenc Kórház, 1021 Széher út 71–
73., tel.: 392-8207.
Nyereményjáték: A Liliom Program keretében egy kétszemélyes ªnnországi utazást sorsolnak ki azok között, akik részt vesznek a
vizsgálaton, és a jelentkezési szelvényt kitöltve visszaküldik, amelyeken a rendelôkben és
az ÁNTSZ intézeteiben találhatnak meg. Beküldési határidô: február 15., Országos Tisztifôorvosi Hivatal, 1092 Budapest, Gyáli út 2–
6.

KAMPÁNYSZERÛ SZÛRÉSEK. A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat idôrôl-idôre szervez ingyenes szûrôvizsgálatokat, ilyen volt például tavaly az ingyenes audiológiai vizsgálat, vagy szintén 2007ben fél éven át minden hónap elsô szombatján a Pulzus Egészségközpontban zajló ingyenes szív- és érrendszeri szûrôvizsgálat, amelyet a fôvárosi önkormányzat támogatott.
MEGELÔZÔ ELLÁTÁSOK ÉLETKORCSOPORTONKÉNT. A kötelezô egészségbiztosítás keretében életkorcsoportonként meghatározott megelôzô ellátásokat meghatározott gyakorisággal vehet mindenki igénybe. Ennek része az iskolákban évente zajló fogászati szûrôvizsgálat is.

VASTAGBÉLSZÛRÉS. A betegség kialakulásának oka nem ismert,
bizonyos kockázati tényezôk, fôként az ötven évnél idôsebb korosztálynál, elôidézhetik ezt a rákos megbetegedést. Ilyen a magas zsír, kalóriatartalmú, rostban szegény étrend, a polipok, a vastagbél és
végbél falának jóindulatú daganatai, melyek kiindulási pontjai lehetnek a vastagbél- és végbélráknak, vagy egyéb gyulladásos vastagbélbetegségek. Szûrôvizsgálattal a korai stádiumban felfedezett
betegség nagyon jó eredménnyel gyógyítható. A szervezett szûrôvizsgálat keretében 50–70 éves nôket és férªakat hívnak be kétévente. A szûrôvizsgálatra háziorvosuktól kapnak meghívólevelet, a
vizsgálat eredményét is a háziorvos kapja meg. A szûrésért ªzetni
nem kell, mert költségeit az OEP téríti.

INGYENES SZÛRÉSEK A BUDAI ALLERGIAKÖZPONTBAN
(1015 Ostrom u. 16., bejelentkezés: 225-0158, (06 30) 631-9309.)
A szûrôvizsgálatok ingyenesek, amennyiben
kiegészítô vizsgálatokra vagy további orvosi
ellátásra van szükség, annak díja a mindenkori árlistának megfelelô. COPD szûrés: a szûrés ajánlott mindenkinek, aki dohányzik (dohányzott) és 50 év feletti, vagy rendszeresen
köhécsel, illetve nehezen kap levegôt. A szûrés idôpontja: minden hétfô, szerda és péntek 12–20 óra között. Asztmaszûrés: a szûrés egy egyszerû, öt perces légzésfunkciós
vizsgálatból áll. A szûrés ajánlott minden légzési problémával küzdô gyermek, légzési nehezítettséggel, köhögéssel, fulladással küzdô gyermek és felnôtt, szénanáthások számára. A szûrés idôpontja: minden hétfô, szerda és péntek 12–20 óra
között. Fül-orr-gégészeti rákszûrés: A szûrés egy pár perces endoszkópos, videórögzítéses vizsgálatból áll. A szûrés ajánlott mindenkinek, de a dohányzóknak mindenképpen. A szûrés idôpontja: minden hó harmadik péntekén 18–19 óra között. Reºuxszûrés: a szûrés azoknak ajánlott, akiknek valamilyen nyelôcsövi-, gyomor-, szájüregi vagy orrüregi tünete van. A szûrés idôpontja: minden hó második péntekén 18–19 óra között. Anyajegyszûrés: a szûrés kb. 10
percet vesz igénybe. A szûrés ajánlott 20–40 év közöttiek 3 évente,
40 év felettiek évente. A szûrés idôpontja: minden hó elsô keddjén
18–19 óra között. Allergiaszûrés: kb. 20 percet vesz igénybe. A szûrés ajánlott mindazoknak, akik gyanakodnak, hogy orr-szem-tüdôbélrendszeri tüneteik mögött allergia húzódhat meg. A szûrés idôpontja: minden hónap negyedik szerdáján 18–19 óra között.

TÜDÔSZÛRÉS. A fôváros területén az új TBC-megbetegedések száma az elmúlt években meghaladta a 25 ezrelékes határt. A tuberkulózisjárvány megelôzése és a megbetegedések visszaszorítása érdekében ezért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat elrendelte a kötelezô lakossági tüdôszûrés elvégzését 2007-ben,
amely a II. kerületben is lezajlott a tavalyi év során. A szûrésre minden 30 év feletti, a kerületi címen bejelentett vagy huzamosabb ideig itt tartózkodó lakos kötelezett, akinek egy éven belül nem volt
TBC szempontjából negatív mellkasröntgen-felvétele. A vizsgálato-

ÖNKÖLTSÉGES HPV-VIZSGÁLAT. A méhnyakrákot okozó HPV
(humán papillómavírus) kimutatására várják a hölgyeket február
23-án 9–14 óra között dr. Balogh Pál, 1027 Margit krt. 50–52. szám
(41-es kapucsengô) alatt található rendelôjébe, melynek során teljes nôgyógyászati vizsgálat, HPV-teszt, citológiai kenetvétel, szükség esetén kolposzkópiás vizsgálat és tanácsadás történik. A vizsgálat önköltséges, ára 7000 Ft. A vizsgálat a GenoID Molekulárbiológiai Laboratórium szervezésében történik. Bejelentkezés: (06 70)
454-3241. További információ: www.hpvteszt.hu
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Hagyjuk szabadon!
ANYÁD helyét is elfoglalnád, ha mozgássérült lenne? — tette fel az elsôre talán keményebbnek tûnô kérdést a Mozgássérültek
Budapesti Egyesülete (MBE) és a Budapesti Rendôr-fôkapitányság közös, ªgyelemfelkeltô kampányszlogenje. A decemberben tartott akció célja az volt, hogy a mozgáskorlátozottaknak
fenntartott parkolóhelyeket szabálytalanul elfoglalókat jobb
belátásra bírják és
változtassanak a lustább vagy tapintatlanabb emberek gondolkodásmódján. A
mozgásukban korlátozottak és a kerekesszékkel közlekedôk
érdekeit képviselô
szervezet háromszáz
parkolóautomatán helyezett el plakátot.

je. Jelezte, hogy a fôvárosban mintegy 40
ezer mozgáskorlátozott-engedély van érvényben, a kijelölt parkolóhelyek száma
azonban alig több mint ezer. A fenntartott
— A kezdeményezést sikeresnek ítéljük, várakozóhelyeket ráadásul a kerekesszéket
mert a felmérések 98 százalékos támoga- használók számára méretezték, így széletottságot mutattak, és ami még fontosabb, sebbek egy átlagos férôhelynél, ezért más,
hogy a média is sokat foglalkozott a kérdés- üres parkolóhelyen már nem biztos, hogy
sel, támogatva ezzel törekvéseinket — ki is tud szállni egy mozgássérült ember.
mondta el Bárdi Gábor, az MBE irodavezetôszg
FOKOZOTT ELLENÔRZÉS. A Városrendészeti Csoport Közterület-felügyelete februártól húszezer forintos maximális bírságot ró ki a
Mammut üzletházak környékén, a Rózsadomb Center és a Rózsakert
Bevásárlóközpont elôtt szabálytalanul várakozó autókra, a keresztezôdésekben és a gyalogátkelôhelyek környékén balesetveszélyesen parkolókra, valamint a mozgáskorlátozottaknak kijelölt helyet jogcím nélkül
elfoglaló gépjármûvekre. A fokozott ellenôrzést a felügyelet a legproblémásabb, késô délutáni órákra is kiterjeszti az érintett területeken.
Márciustól a Városrendészet a közlekedési szabálysértések visszaszorításáért indít kampányt. Az akció egyik célja, hogy a mozgáskorlátozottaknak kijelölt helyeken fenntartsák a rendet és megakadályozzák
az illegális parkolást. A Városrendészet együttmûködve a mozgásukban korlátozottak szervezeteivel újrafesteti a parkolókban a kerekesszéket ábrázoló útburkolati jeleket, és rendszeresen ellenôrzi a parkolók
szabályszerû használatát.

Fogyatékosok segítése
Az Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elôsegítô Alapítvány Támogató Szolgálatai a II. kerületben élô személyek részére személyi
segítést, szállítást, információnyújtást, tanácsadást biztosítanak.
Személyi segítôikkel az önálló, önrendelkezô életvitelhez nyújtanak
segítséget: egészségügyi, oktatási, kulturális intézményekbe való kísérés; hivatalos ügyintézés; otthoni felügyelet; bevásárlás segítése;
házimunkában való segítségnyújtás, személyi higiéné. A támogató
szolgálatok kerekesszékes utasok szállítására is alkalmas, speciális

mobilrámpás gépjármûvel rendelkeznek, amellyel segítik a fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való hozzájutását, egészségügyi, kulturális, szabadidôs, családi, közösségi programokra való eljutását. A támogató szolgáltatás igénybevételére az a személy jogosult, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegû családi pótlékban részesül. A szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni. Az Egalitás alapítvány munkatársai ingyenes információ- és tanácsadással is szolgálnak. 1028 Len
utca 17/a, tel.: 274-6233, Zaymusné Szanka Judit, tel.: (06 30) 9533415, László Viktória, tel.: (06 20) 444-9128.

Adományvonal a mozgássérült emberek rehabilitációjáért
2008 februárjában az Addetur Alapítvádok anyagi helyzetén és társadalmi megnyon keresztül a Holnap Háza Nappali Rebecsültségén. A költség-haszon-elemzéhabilitációs Központot támogatják azok,
sek szerint a rehabilitációra fordított költakik a Telekom Adományvonalat hívják a
ségek a rehabilitációt követô öt évben
1788-as számon. A befolyt összegbôl
mintegy 14,5-szörösen térülnek. Szintén
mozgássérült emberek komplex rehabilipozitív társadalmi hatás a növekvô integtációját szolgáló speciális eszközöket váráció és elfogadás, a devianciák csökkesárolnak.
nése. Ezt igazolja az is, hogy épp a maA Holnap Háza 2007 decemberében
gas színvonalú rehabilitációjáról (is) híres
nyitotta meg kapuit a Mozgássérültek Álészak-európai országokban a legmagalami Intézete új részlegeként, s az országsabb az emberek várható életkora és az
ban elsôként nyújt mozgássérült embeaktívan dolgozó rehabilitált mozgássérek számára nappali rehabilitációs szol- A Telekom Adományvonal (1788) hívásának ára rült emberek aránya. Épp ezért elengedgáltatást komplex szemléletben. A besze- 100 forint, az Adományvonal T-Com és Thetetlen a minél színvonalasabb komprezni kívánt speciális terápiás eszközök Mobile hálózatból hívható. A február végéig
lex rehabilitációs tevékenység a mozgás(zeneterápiás eszköz, légzéstámogató, beérkezô hívások ára teljes egészében a Holnap sérült emberek számára.
számítógépek speciális kiegészítôkkel, er- Háza Nappali Rehabilitációs Központé.
Magyarországon mintegy ötvenezer
goterápiás fal, végtagmozgató, kültéri
olyan felnôtt mozgássérült ember él csagyakorlópálya) komplex, rendszerszerû alkalmazása révén javul ládjában, akinek rendszeres rehabilitációs szolgáltatásokra van
klienseink egészségi állapota, kommunikációs és szocializációs szüksége munkaképességük megôrzése és fejlesztése érdekéképességei, munkavállalási esélyeik. A szolgáltatások segítségé- ben. A Holnap Háza Nappali Rehabilitációs Központ értük van, s
vel évente mintegy 100–150 ember számára nyílik lehetôség a azért, hogy az ô hétköznapjaik ne a sérültségrôl, a korlátokról, a
munkavállalásra, s ugyanennyi családban tud az eddig otthon kirekesztettségrôl és a tehetetlenségrôl szóljanak, hanem az akamaradt családtag újra munkába állni. Ez jelentôsen javít a csalá- raterôrôl, az életrôl és a lehetôségekrôl!
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BUDAI POLGÁR

A harctér házhoz jött
Egy tizenhét éves fiú édesapjával átutazóban a fôvárosban
ragadt Budapest ostromakor. Menedéket a Medve utcában
élô rokonoknál találtak. A viharos idôszak alatt
megtapasztalt nélkülözésre, az állandó életveszélyre, a
budai harcokra a szerzô ugyanolyan élesen emlékszik, mint
az éltetô apró örömökre, amelyeket most olvasóinkkal is
megosztott.

1944-ben a gyûrû Budapest körül a szentestén bezárult, és elkezdôdött a fôváros ostroma. Szomorú karácsony és boldogtalan újév
virradt ránk. A pesti oldal tarthatatlan volt, a német hadvezetés rövidesen feladta, a hidakat felrobbantották, és a maradék haderôt
Budára vonták vissza. Az utánpótlás repülôkrôl ledobált ejtôernyôs konténerekben a Vérmezôre egy ideig még érkezett, aztán az
is abbamaradt, és kilátástalan helyzet alakult ki, katonáknak és civileknek egyaránt. Buda harctérré vált, és a front vonala a Budai
Vár felé haladva elôbb vagy utóbb mindenhová elért. Az utcai harcoknak mindenki részesévé vált. A katonák fedezéknek az épületeket használták, a lakosság pedig a lövedékek és bombák elôl az óvóhelyeken keresett menedéket.
Mi — apám és én, a tizenhét éves, hetedikes gimnazista — hogyan kerültünk Budára? Átutazóban voltunk hazafelé, és itt rekedtünk. A jászapáti levente zászlóalj, melyhez az iskolám is tartozott,
Szil községben állomásozott 1944 decemberében. Várakoztunk a
katonai eskütételi parancsra, meg hogy eldöntsék, mikor és merre hagyjuk el az ország területét. Apám is elmenekült a már elfoglalt Jászságból, és átmenetileg Sopronban tartózkodott. Találkozásunkkor közölte, hogy a reménytelen helyzet miatt az országot
nem hagyja el, és elindul vissza. Elôször a Budán élô nôvéréig próbál eljutni, majd tovább megy hazafelé. Megkérdezte, hogy vele
tartok-e a bizonytalanságba? A döntést rám bízta, és a találkozó
helyéül a Csór-Nádasladány-i vasútállomást jelölte meg. Némi
töprengés után úgy döntöttem, hogy vele tartok. Helybeli családoknál voltunk elszállásolva, és szerencsémre én egyedül laktam.
Este aztán búcsú nélkül távoztam, de elôbb a leventeigazolványomban a születésem évszámát 1928-ról 29-re javítottam. Ekkor már
a 16 éves életkor volt a bevonulási korhatár.
A Medve utcai földszintes bérházban Róza nagynéni, a férje és
velem egykorú ªuk meglepôdve, de örömmel fogadott minket, különösen, amikor látták, hogy elegendônek tûnô élelmet is hoztunk magunkkal. Akkor még nem gondolták, de mi sem, hogy
kényszerû vendégeskedésünk a vártnál jóval hosszabb ideig tart.
Érzékelhetô volt, hogy ahogyan fogyott az élelem, úgy csökkent a
szíveslátásuk is.
A bérház lakói rövidesen kialakították a kényszerû pincei együttélés szükséges normáit. A szinte elviselhetetlenül rossz körülmények között sem fordult elô olyan konfliktus, amit a józanabb felnôttek ne tudtak volna kezelni. Még az összezártság következtében
kialakult viták sem fajultak hangos veszekedéssé. A lehetôség hatá-

ráig segítettük egymást. Hajnalban és kora délelôtt mentünk fel a
lakásokba tisztálkodni, és ez alatt az udvarban két személy éberen
ªgyelt és riasztotta a többieket, ha repülôgépet hallott közeledni.
Az egyik reggel híre jött, hogy a Kacsa utcai pékségben kenyeret
sütnek. Éhségtôl hajtva az üzlet elôtt már vagy ötvenen álltunk a
falhoz lapulva, amikor pattogni kezdtek a géppuskalövedékek a kövezeten. Volt, aki futni kezdett és volt, aki lehasalt. Én a hátamat a
falnak vetettem, és úgy álltam remegve. Aztán sóhajtottam egy nagyot és keresztet vetettem. Ezt a sorozatot sérülés nélkül megúsztuk. Aztán álltunk tovább reménykedve, hátha jut valamennyi a
frissen kisütött kenyérbôl. Kaptam egy veknit az öt személyre. A
másnapi sorban állók, sajnos, nem voltak ilyen szerencsések,
mert néhányan könnyebben megsérültek a kosárszámra dobált
bombák repeszeitôl. A repülôgépek délelôttönként általában váratlanul és rendszertelenül jelentek meg, és ha a viszonylag kis
magasságokban repülô gépekbôl kioldott néhány kilós bombákat
láttuk hullani, rohantunk fedezékbe.
Az egyik éjszaka iszonyatos robbanásra ébredtünk, amit percekig tartó robaj követett. Kisebb pánik alakult ki, mert azt hittük,
hogy ránk dôlt az épület és beszakad a pince boltozata. Mikor aztán csend lett, néhányan kimerészkedtünk, és láttuk, hogy a Medve utca felé esô lakások romokban hevernek, a ház bejárati kapuját beszakította a légnyomás. Az utca másik oldalán levô háromemeletes bérház légiakna-telitalálatot kapott és összeomlott. Amikor kivilágosodott, akkor tudatosodott bennünk, hogy itt a helyzetünk minden szempontból tarthatatlanná vált. Másnap átköltöztünk a Gázmûvek Margit körúti irodájának óvóhelyére, ahová rokoni kapcsolatok révén fogadtak be bennünket.
Február 2-án este a Ganz-gyár épületei felôl néhány szovjet katona jelent meg a pincében, és német katonákat kerestek. Átkutatták az egész házat, és feltörték az óvóhelyrôl nyíló egyik lezárt ajtót
is, ahol egy élelmiszerraktárt találtak. A Gázmûvek velünk együtt
éhezô alkalmazottai tudtak az ott tárolt élelmiszerekrôl, de nagyon erôs volt bennük a kötôdés az alkalmazójukhoz. Vigyázták a
Gázmûvek tulajdonát és a szükségben sem nyúltak hozzá, pedig a
raktár kulcsa a kezükben volt. A raktárt így a katonák feltörték, de
az élelmiszerbôl bárki vehet szükségletének megfelelô mennyiségben.
A katonák néhányunkat kiparancsoltak, hogy a Ganz-gyár egyik
üzemcsarnokának falán kijáratot törjünk a Kis Rókus utca irányába. Nagyon nehéz munka volt, és lassan haladtunk a megfelelô
szerszámok nélkül. Hajnalban, mikor láttuk, hogy a katonák elvonultak, abbahagytuk a munkát, és gyorsan visszahúzódtunk az óvóhelyre. Ezt az is indokolta, hogy rövidesen lövöldözés kezdôdött
és észlelhetô volt, hogy a front megmerevedett a Margit körút vonalánál. Erre abból is lehetett következtetni, hogy az óvóhely lejárati ajtajából az orosz katonákat láttunk mozogni az épületek között, de a Gázmûvek épületébe nem jöttek vissza. A Ganz-gyár épületeibôl folyamatosan lôttek a Széna tér déli oldalának irányába. A
Gázmûvek szabadon álló épületének óvóhelylejáratát az északi, a
Ganz-gyár felé esô oldalon alakították ki, ennek következtében
már elfoglalt területre kerültünk. Ennek az volt az elônye, hogy
minket az orosz katonák már nem lôttek. Sajnos, ennek a téves hiedelemnek halálos következménye lett. A karbantartó lakatos — János bácsi — az aknatalálattól sérült vízvezeték udvari szakaszoló
csapjának elzárása után jött visszafelé, amikor láttuk összeesni.
Elôször azt hittük, elcsúszott a jeges udvaron, majd meghallottuk
a nyöszörgését. Hason csúszva mentem érte, és sikerült elvonszolni a bejáratig. Tüdôlövést kapott. Hordágyra tettük és levittük az
óvóhelyre, de sajnos, nem lehetett segíteni rajta. A családja várta
haza Szigetszentmiklóson. Letakartuk és kivittük az udvarra, aztán imát mondtunk érte.
Észre sem vettük, amikor a németek kitörtek a várból február
11-én. Feltûnt ugyan, hogy csend lett és megszûnt a lövöldözés, de
nem hittük el, hogy vége lett a borzalomnak. Harmadnap megérke-
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zett apám és mondta, hogy a Medve utcában értesült arról, hol vagyunk. Elmesélte, hogy a Csalogány utcából az éj leple alatt kis csoportokban indították ôket a Bimbó úton át a Rózsadombra, hogy
megkeressék a frontvonalat, és ott jelentkezzenek. Néhányan
egyetértettek, hogy nem akarnak értelmetlenül meghalni, ezért elhatározták, hogy leválnak a többiektôl, és megkísérlelnek átjutni
a fronton Óbudára. Sajnos, a terv csak félig sikerült, mert az orosz
katonák fogságába estek valahol a Vérhalom utca környékén. Miután az óráikat elvették, az egyik romos ház pincéjébe zárták ôket,
ahonnan még aznap hajnalban az ablakon távoztak. A harcok idejére az egyik társuk óbudai ismerôsénél húzták meg magukat.
A búcsúzkodás után még aznap délután elindultunk hazafelé.
Apámnak az volt a terve, hogy a Duna mentén elmegyünk Óbudára, ahonnan másnap a Római-fürdôn a csónakházaknál fogadunk
csónakost, hogy Újpestre vigyen bennünket. Elindultunk a Margit
körúton a Bem tér felé. Mindenütt romos házak, temetetlen holtak, és amikor elértünk a Duna-parton a Margit hídhoz, akkor vettük észre a civil ruhás emberek mögött az orosz katonákat velünk
szemben jönni. Mikor melléjük értünk, egy snájdig orosz tiszt
megszólította apámat, akcentus nélkül beszélve magyarul. Közölte, hogy háromnapos munkát kell teljesítenünk, csak utána kapunk igazolványt a hazatéréshez. Elôször beterelték a már mint-
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Civil áldozatokra emlékeznek
A II. világháború egyik legnagyobb városostroma fôvárosunkat
pusztította. Ezrek, tízezrek váltak áldozatokká; civilek, nôk férªak,
katonák, magyarok, németek, a soknemzetiségû Szovjetunió ªai veszítették el itt életüket. A rájuk való emlékezést évtizedeken át a
megosztottság és a kirekesztés jellemezte, így a civilekre, az ártatlan civilekre sem emlékeztek.
Négy éve a Nemzeti Kegyeleti Bizottság társadalmi javaslatra felkérte Szili Katalint, az Országgyûlés elnökét, hogy a harcok befejezésének évfordulóján vállalja el a védnökséget a Farkasréti temetôben tartott megemlékezésen. Az elsô ünnepi beszédet ô tartotta,
majd sorra jöttek a különbözô pártok vezetôi.
A farkasréti temetôbeli emlékezés azért vált jelképpé, mivel ott temették el a Vitéz utcai pontház és Margit körúti Regent-ház romjai
között életüket vesztett százakat. Az eltelt idôben pártállásra való
tekintett nélkül hajtottak fôt neves és egyszerû emberek, emlékeztek a múltra, tiszteletet adtak elôdeinknek, akik közül sokan még
napjainkban is közöttünk lehetnének, ha nem pusztított volna a
borzalom, a háború.
Idén február 13-án 11 órakor tartanak ünnepséget a farkasréti
temetô 19/1-es parcellájánál (1124 Németvölgyi út 99.). Emlékezô
beszédet Lomnici Zoltán, a Magyar Köztársaság Legfelsôbb Bíróságának elnöke tart. A megemlékezésen a II. kerületet képviselve
Láng Zsolt polgármester is részt vesz. Aki úgy érzi, hogy tartozik elôdeinknek egy közös fôhajtással vagy egy szál virággal, az személyes
jelenlétével tisztelje meg az ott nyugvókat.

Nemzeti Kegyeleti Bizottság

Madármenyegzôs Bálint

egy húsz személyt a Bem rakpart 53. számú ház udvarára, ahol addig várakoztunk, amíg összefogdostak még újabb tíz embert. Aztán hajtottak bennünket a Fô utcán és a Batthány utcán át a Széna
térre. Menet közben apám támogatott, én meg beteget mímeltem,
és így sikerült az utolsó sorba sodródni. Mellettem nálam alig idôsebb ªatal férª bandukolt, akit úgy kaptak el, hogy nagykabát nélkül nézelôdött a Bem rakpart egyik házának kapujában. A Széna téren két katonai teherautó mellett katonák álldogáltak, a menet néhány percre megállt, én meg kézzel-lábbal mutogattam egy ªatal
orosz katonának, hogy nagyon fáj a lábam. Meglátta a hátizsákomat, majd az egyik teherautó platójához lökdösött, beletúrt a hátizsákba. Kivette a kilónyi kockacukrot, amit az útra tettem félre.
Úgy látszott, hogy teához kellett neki. Amíg ô a hátizsákomban kotorászott, a többieket továbbhajtották, majd néhány civil érkezett
a Marczibányi tér irányából céllövô puskákat és lôszeres dobozokat cipelve. A katonák nagy érdeklôdéssel forgatták a puskákat,
majd elkezdôdött a céllövészet a Széna tér 1. számú ház cégtáblájára. Ez a tevékenység a katonákat nagyon lefoglalta. Apám megszólalt, hogy szép lassan induljak el a teherautók takarásában úgy,
mintha sétálnék az Ostrom utca irányába, ne törôdjek semmivel,
csak menjek és ne nézzek vissza, mert jön utánam.
Sikerült megszökni. Mellékutcákban egymás mögött távolságot
tartva mentünk ezután. Óbuda és Újpest után Gödöllô következett, ahol lôszerrakodáshoz fogdosták az embereket. Nagy kerülôt
tettünk miatta. Jászberényben pedig a Zagyva hídján állították
meg az embereket a fogolytáborban elhunytak pótlása céljából. Végül is szerencsésen hazaértünk. A házunkban december óta egy
szovjet tábornok lakott. Anyámat és húgomat a szomszédok fogadták be. Aztán visszaköltözhettünk, és az élet ment tovább — úgy
BJB
ahogy.

„A verebek Bálintkor választanak párt” — vélekedtek a sokat
látott gazdák. Mivel megªgyelték, hogy a madarak Szent Bálint napján (február 14.) kezdenek a fészekrakáshoz, a jámbor
lelkek úgy gondolták, a verebek az ünnepen tartják a menyegzôjüket, mert a nyavalyatörôsök patrónusa oltalmába vette
ôket. A földbôl élôk örültek a veréblakodalomnak; a csapatostól megjelenô madarak láttán tudták, hogy nagyon közel van
a kikelet. Amikor nem havazott, sok háznál akkor is utat söpörtek az udvarnak abban a szegletében, amelyet elzártak a
tyúkok, a kacsák, a libák elôl, csak az ég madarai pihenhettek
meg: azokat etették gabonával, aszalt gyümölccsel, hogy ne
okozzanak sok kárt a vetésben, a gyümölcsösben.
A ház körül tüsténkedô dédanyáink nem feledkeztek meg
az aprójószágról sem, szenteltvizet öntöttek a szárnyasok itatójába, hogy egészségesek legyenek. Sokan ültettek tyúkot,
hogy a kotlós felnevelje a csibéket, míg mások egész évben
nem ültettek baromªt azon a napon, amelyikre Bálint esett.
Dédapáink többsége határszemlét tartott a bôséges termés
reményében; sokan körbe járták a birtokukat abban bízva,
hogy a seregélyek nem pusztítják majd az érôfélben levô szôlôt, gyümölcsöt. A szerelmespárok vélhetôen nem a gazdasággal, hanem egymással voltak elfoglalva a madármenyegzôs Bálintkor, mivel a jegyesek és a házasodni vágyók nagyon
reménykedtek a szent oltalmában. Az ókori Rómába visszanyúló Bálint-Valentin ünnepen minden bizonnyal napjainkban is sok szerelmes szív megnyílik a kedves elôtt; a szeretet
és a szerelem napján a titkos hódolók is nyíltan színt vallhatnak, mondjuk, egy szál virággal.
Nem csoda, hogy a földbôl élôk igencsak várták Zsuzsannát
(február 19.), vele az idô melegebbre fordulását. A tapasztaltabbak nagyon füleltek, hogy megszólal-e a pacsirta; ha jelt
adott, akkor tudták, hogy nem tér vissza a zimankó, hamarosan beköszönt a szép idô. Amikor a kikelet hírnökének példáját követve a pipiskék és a vadgerlicék is rázendítettek, bizonyosra vették, hogy nagyon korán ébred a szunnyadó terméPintér Csilla
szet.
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www.apeh.hu
Az olvasó kérdez — dr. Orbán Ildikó,
az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága ügyfélkapcsolati fôosztályvezetôje válaszol.
Már több mint egy éve visszaadtam a vállalkozásomat, és tartozásom van az APEH-nek. Sajnos, nem
tudom megfizetni, mivel nagy
összegrôl van szó. Mit lehet tenni?
Ha az adó megfizetése saját vagy
családja megélhetését veszélyezteti,
méltányosságot kérhet az adóhivataltól. Lehet halasztást, részletfizetést, a
tartozás mérséklését vagy elengedését kérni. A fizetési könnyítést kérnie
kell, az eljárás illetéke 2200 forint.
A 2007-ben vásárolt számlatömböt használhatom-e még az idén?
2007. I. félévében még kapható és
értékesíthetô volt az a számlatömb,
amelyet 2008-tól már nem használhat. 2007. július 1-jétôl a nyomtatványforgalmazók már csak az adóhatóság által engedélyezett sorszámtartományba illeszkedô nyomtatványokat értékesíthették, ezek felhasználhatóak 2008-ban is. A jó sorszámú számlatömbön a sorszám 12 karakteres. Érvényes az a számlatömb, amelynek 6.
karaktere kötôjel, és az is, ahol a 6. karakter betû.

Egy százalék
A Budapesti Szent Ferenc Kórház
(Széher úti Kórház) kéri, hogy támogassa kiemelten közhasznú alapítványukat adója 1%-ával. A Budapesti
Szent Ferenc Kórház Alapítványa adószáma: 18083172-1-41.

Társasházaknak
A Magyar Társasházkezelôk Országos
Szakmai Szövetsége (1087 Fiumei út
3., tel.: 323-1181, www.mtoszsz.hu)
februárban csütörtökönként 14–17
óráig a következô elôadásokat tartja
Fiumei út 3. szám alatt irodájában:
február 7-én Netház társasházkezelôprogrambemutató, elôadó: Horváth
Tamás. Február 14-én közös képviselôk egymás között, konzultációs nap.
Február 21-én központi lakásfûtések
(gáz és távhô) egyedileg mérhetôvé tétele és annak lehetôségei, elôadó: Kékesi András. Február 28-án pályázatírás, közbeszerzési eljárás lefolytatása,
elôadó: Lencsés Attila. Részvételi díj
tagoknak nincs, látogatóknak 500 Ft/
klubnap.

MOZAIK

Február 14.
nemcsak a
szerelmeseké
Szent Bálint, akirôl február 14-én emlékeznek meg világszerte, nemcsak a szerelmesek, hanem az epilepsziában szenvedôk védôszentje is. Ezen a napon a Budapest Bethel Epilepszia
Centrum Alapítvány évrôl
évre egész napos rendezvényre hívja a betegeket,
hozzátartozóikat és a velük
foglalkozó szakembereket.
Az eseménynek, immár hagyományosan, idén is a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ ad otthont.
Ahogy Bieliczky Edit
gyógyfoglalkoztatótól megtudtuk, az epilepszia elôfordulási aránya
Magyarországon igen magas. A gyermekpopuláció egy százaléka, a felnôtteknek pedig
0,5 százaléka, összesen mintegy hatvanezer ember (ebbôl húszezer gyermek) szenved ebben a betegségben, megfelelô kezelés mellett azonban a rohamok az epilepsziával élôk háromnegyedénél megszüntethetôk.
Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai
Intézet területén és támogatásával múlt év

Pesthidegkúti
Baráti Kör
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket a Pesthidegkúti Baráti Kör következô összejövetelére, a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központba (1028 Templom u. 2–10.) február 20-án 17–19 óráig.
Az Irodalmi percek-est vendége a pesthidegkúton élô Mezey Katalin író, a 2007. év

BUDAI POLGÁR
októberéig rehabilitációs és foglalkoztató
központ mûködött, ám az OPNI bezárásával a Valentin Ház is megszûnt. Jelenleg a
Mozgássérültek Állami Intézete fogadta be
az Alapítványt, lehetôséget nyújtva arra,
hogy pályázatokból talán újra létrehozhassa azt, ami Magyarországon egyedülálló epilepsziarehabilitációs részlegként, önálló
életvezetési központként mûködött.
— A betegséggel kapcsolatos félreértések miatt az
epilepsziások még ma is
diszkriminációtól szenvednek a családban, a házasságkötésben, a munkavállalásban, állampolgári jogaikban, az oktatásban és
a társadalomban egyaránt.
Ezért szervezzük évrôl évre az epilepszianapot, nyitjuk ki a kaput szakmabelinek és nem szakmabelinek egyaránt, érdeklôdôknek, szociális szakembereknek, pedagógusoknak, munkaügyi hivataloknak. Beszámolunk arról, hol tartunk a
képzési foglalkoztatási projektünkkel, hogyan tudtunk segítséget nyújtani a munkavállalásban, hiszen a projektben részt vevôk hatvanöt százaléka nyílt munkaerôpiacon dolgozik. Téves hit, hogy az epilepsziás
beteg nem dolgozhat. Természetesen dolgozhat, sôt teljes életet élhet — mondta el
lapunk érdeklôdésére Bieliczky Edit.
P. Zs.

Prima-díjazottja. A 2005-ben alakult baráti kör célja, hogy a Pesthidegkutat szeretô
polgárok idôrôl idôre találkozhassanak
klubszerû keretek között, és hogy kötetlen
beszélgetés során megvitathassák Hidegkút problémáit, eseményeit, az ott lakók
örömeit és bosszúságait. (A találkozókon
részt vettek döntése alapján az összejöveteleket
minden hó harmadik szerdáján tartjuk!) Szeretettel várjuk tehát az érdeklôdôket korra,
nemre és pártállásra tekintet nélkül!
Porkoláb Mátyás

Budai Liberális Klub
Február 18. hétfô, 19 óra
Február 13. szerda, 18 óra
1027 Margit krt. 48., I. em.
I. kerületi SZDSZ-iroda, 1011 Fô u. 4–6.
Téma: Ingyenesség vagy minôség? — Az Téma: Egészségügyi reform: parlamenti
egészégügyi reformról demagógia nél- szavazás után, népszavazás elôtt.
kül. Vendégünk: Molnár Lajos volt egészségKóka János pártelnök vendége Horváth
ügyi miniszter. Moderátor: Krasznai Éva Ágnes egészségügyi miniszter.
szakújságíró.

Pesthidegkúti Konzervatív Kör
A Pesthidegkúti Konzervatív Kör (PKK) vendége február 15-én Csurka István, a MIÉP
elnöke lesz a pesthidegkúti Cserkészházban (1029 Hímes u. 3.). A 18.30-kor kezdôdô
eseményen az érdeklôdôk elôadást hallhatnak a népszavazásról és a kilábalás lehetôségeirôl. Az est házigazdája Szôllôsi Csaba tanár, a PKK vezetôje.
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Hôszigetelés
Az embernek laknia kell valahol, de nem mindegy, hol és milyen
körülmények között.
Az elképesztô mennyiségben épülô lakóparkok, új társasházak
beruházóit, építôit elsôsorban üzleti szempontok vezérlik, a mûszaki igényesség fôleg a külcsínre terjed ki. A minap hívott vissza
egy tavalyi ügyfelem, aki új épületben lévô lakást vásárolt fél éve.
Panaszolta, hogy a lakása elviselhetetlen, mert szinte minden külsô térrel határos falon megjelent a penész. Gyerekei már asztmatikus panaszokkal küszködnek. A társasházi épület kivitelezôje csôdöt jelentett, a beruházó elzárkózik a javítástól, de a javítás értékét
sem hajlandó visszafizetni.
Másik ügyfelem ez év elején vásárolt egy földszinti lakást a II. kerületben közel 30 éves épületben. A festôk megkezdték a felújítást, de az elsô nap megakadtak, mert olyan hibajelenséget tapasztaltak, aminek megoldásához szakértô mérnök segítségére volt
szükség.
Míg az elôbbiekben említett lakásban a hibás tervezés és a hanyag kivitelezés okozta a gondokat, addig ebben a lakásban a probléma okának megfejtése sokkal távolabbra vezet az idôben.

megvizsgálva egyértelmûen
megállapítható, hogy a blokkok belsô oldalán mintegy 5
cm-es légréssel gipszkarton
burkolat készült. Ez az akkori
újítás sajátja volt, mivel úgy gondolták, hogy az egyszemcsés beton
kavicsainak közeiben és a légrésben jelen lévô levegô fokozza a falazat hôszigetelô képességét. A külsô felületképzés azonban közel
30 év alatt már nem alkalmas a falazat védelmére, a hajszálrepedéseken át a csapadékvíz bejuthat, a fagy ezeken keresztül egy eróziós folyamatot indít be, a légzárás megszûnik: a falon átfúj a szél.
Ehhez a jelenséghez társul, hogy a földszinti lakás alatti pince fôfala hôszigeteletlen monolit vasbeton fal, amelyen az ugyancsak
vasbeton födém nyugszik, amirôl a földszinti egyszemcsés beton
blokk indul. Mindez azt jelenti, hogy törvényszerûen bekövetkezik
a vonalmenti lehûlés a belsô padlóvonal közelében, ami a harmatponti hômérséklet kialakulása miatt páralecsapódáshoz vezet. Ennek a fizikai jelenségnek a következménye a penész megjelenése,
valamint a gipszkarton burkolat, a tapéta és a parketta károsodása.
Mindkét lakás javítására van megoldás, vajon hol kapcsolódik
össze a két lakást vásárló sorsa? A válasz: ha lakást vásárolunk, mielôtt a szerzôdést aláírnánk és kifizetnénk a vételárat, ne csak az eladóval járjuk be a lakást a félhomályban, mikor már az utolsó villanykörtét is kicsavarta, hanem kérjük ki hozzáértô mérnök véleményét a lakás és egyben az épület mûszaki állapotát illetôen. Így
megszabadulhatunk álmatlan éjszakáinktól, a nemkívánatos perektôl és a fölösleges kiadásoktól is.

Az épület blokkos rendszerû, a 80-as években elfogadott, sôt akkor újításnak számító egyszemcsés beton blokkokból épült. Az oldalfalakat
több helyen — feltárás után — Héra Gábor mélyépítési üzemmérnök, szigetelô szakmérnök, tel.: 212-2411

Nem ér rá…! Legyen a szívügye…!

Arteriográf
A szív- és érrendszeri betegségek felderítésében,
megelôzésében új, egyszerû és jelenleg a leghasználhatóbb módszer az ARTERIOGRAF készülékkel történô szûrés.
Három évre nyúlik vissza a dr. Illyés Miklós és
munkacsoportja által szabadalmaztatott új eljárás klinikai alkalmazása Magyarországon.
A szûrôvizsgálat olyan, mint egy vérnyomásmérés. A karra rögzített mandzsettával az arteriográf
készülékhez kapcsolódva mérjük a pulzushullámot,
melyet számítógép értékel ki. Ez a vizsgálat néhány
percig tart csupán, és fontos leletet kapunk a vérnyomás értékérôl, a szív frekvenciájáról, az érfal állapotáról: összehúzódott, „stresszes”, vagy kitágult, „normál”. Ezáltal tehát képet kapunk arról, hogy a kiserek, valamint a fôütôér fala mennyire rugalmas, illetve merev. Milyen a szív munkája, a szív koszorúereinek érfal-funkciója.
Ez a módszer olyan érzékeny, hogy már az érelmeszesedés kezdeti szakaszát is felderíthetjük,
amikor az egyén még panaszmentes. A mérés során kapott paraméterek jól jelzik az érfal megváltozott funkcióját. A legkorábbi szakban az érfal funkciója bár romlott, de még nem befolyásolhatatlan az
érelmeszesedéses érfal visszarendezôdése. Ezáltal

igen korán lehetôség nyílik hatásos kezelésre, tehát
nem alakulnak ki súlyosabb elváltozások a szívben és
az érrendszerben.
Ismert, hogy az érelmeszesedés, a szív- és érrendszeri megbetegedések, az elhízás tekintetében a magyar lakosság állapota, összevetve más európai országokéval, rendkívül kedvezôtlen. Ezek ismeretében
döntô fontosságú a megelôzés. Ehhez segít hozzá az
arteriogáfiás szûrés.

taloknál a felnôtt korban jelentkezô keringési betegségek kialakulása.
Igaz az a vélemény, mely szerint „annyi éves vagy,
amilyen fiatalok az ereid.”
Fontosnak tartjuk a szûrés kapcsán a gyermekeket
és szüleiket az egészséges étrend kialakítására buzdítani, egyedileg megbeszélni a testmozgás jellegének
módját, a dohányzás ártalmának hangsúlyozását.
Az eredményesség szempontjából fontosnak
tartjuk a rendszeres kontrollvizsgálatot is.
Ez szintén egyedileg határozható meg. Felnôtt korban eltérés esetén további vizsgálatokat javasolunk.
Amennyiben gyógyszeres kezelés is szükséges, ennek beállítása után fél évvel késôbb indokolt az arteriográf mérés, mivel ezzel a kezelés hatásossága is
jól követhetô.

Ha nincs szükség gyógyszeres kezelésre, akkor is
Ki kell hangsúlyozni, hogy a szûrés nincs korjavasolt egy vagy két évenként a szûrôvizsgálat, mint
hoz kötve, minden korosztályt érint!
más egyéb szûrésnél is. Gyermekkorban a fent emlíIsmert tény, hogy a fiatalok között megnôtt az elhített rizikócsoportba tartozó fiataloknál évente javazottak aránya, ezzel szoros összefüggésben a cukorbesoljuk a kontrollszûrés elvégzését, figyelemmel kötegek, magas vérnyomásban szenvedôk számának növetve a súlyváltozásukat is.
vekedése várható, ami további szív-, keringési betegCsak akkor érhetô el igazán eredmény a megelôségeket (infarktus, stroke) is jelent. Ezért fontos a
zésben,
ha tudatosítani tudjuk szülôben, gyermekmegelôzés, a szûrés a fiatalabb korosztályban, sôt,
mondhatjuk, a gyermekkorban. Ezek alapján kezd- ben egyaránt az egyén felelôsségét is a saját egésztük el az arteriográf szûrôvizsgálatot a tizenévesek kö- ségének megôrzésében.
További tájékoztatás: www.joszivvel.hu, tel.: (06
rében. Ismerjük a stresszhatásra jelentkezô magas
vérnyomást gyermekeknél is. Vannak arra vonatkozó 30) 954-0886,1125 Szilágyi E. fasor 22/a (a Budaadatok, hogy ezek a gyermekek felnôtt korban hajla- gyöngye bevásárló központtal szemben).
mosabbak a magas vérnyomásos betegségre. Az artedr. Kelemen Ilona — Gellért Péter
(x)
riográfiás szûréssel megelôzhetô lenne ezeknél a fia-
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Értesítjük kedves pácienseinket:
a felújított, bôvített fogászati
rendelônkben az esztétikai
fogászat, garanciális
fogpótlások, szájsebészet
mellett amerikai módszerrel
prizmás fogfehérítés,
nagynyomású fogtisztítás,
ultrahangos fogkôeltávolítás,
fogszabályozás.

Szombaton kedvezménnyel!
15 éve mûködô Fogas-Dentál
Szilágyi E. fasor 45/b
213-5735, (06 20) 971-7140

Budapest
II. Csévi utca 7.
(Pasaréti térnél)

SZÔNYEG-HETEK
Hidegkúton
A CASA SOLE
Lakberendezési Stúdió

1026 Szilfa u. 4.
Adószám: 18096026-1-41
köszönettel fogadja jószolgálati, közösségi feladatainak ellátására, a Kájoni János Ferences Ház mûködési költségeinek fedezésére
a kerületi polgárok adójának 1%-át.
AKKREDITÁLT NYELVISKOLA
AL: 0339, ÁFSZ: 01-0368-05

Pasaréti
NYELVISKOLA

www.pasaretinyelviskola.com

BUDAI POLGÁR

Telefon:
275-1148
275-1149

ANGOL, NÉMET, SPANYOL, OLASZ,
FRANCIA, külföldieknek MAGYAR
NYELVTANFOLYAMOK FEBRUÁR
ELEJÉTÔL FOLYAMATOSAN
• minden szinten
HETES
• minden napszakban
• különbözô heti óraszámban
BESZÉDCENTRIKUS
• felkészítés emelt szintû érettKISCSOPORTOS
ségire és nyelvvizsgákra

15

Beiratkozás és szintfelmérés hétköznapokon 8–19 óra között!

(1028 Kôvári út 1., a Hidegkúti út 100nál, a Geli Lakberendezési Központ I. emeletén) februárban szônyeg-heteket rendez.
Álomszép szônyegek, színkavalkád, óriási
választék fogad bennünket. Keleti kézi csomózású szônyegek, melyek minôségi gyapjúból készültek, négyszer mosottak, napon
szárítottak, növényi színezékkel festettek.
Minden darab egy külön csoda. És a legfontosabb, ezek a szônyegek februárban 20% kedvezménnyel kaphatóak. De a
modern szônyegek kedvelôinek is tartogatunk meglepetéseket.
Kispesti mérnökiroda és képviselet keres
regionális
munkatársat. Munkáját külföldön leányvállalataink
munkatársai támogatják.
A munkakör betöltésének feltételei:
— Felsôfokú gépész vagy integrált
mérnöki (elektromos-gépész) végzettség.
— Kommunikációképes angol/német nyelvtudás.
— Ipari, mûszaki szolgáltatói területen szerzett tapasztalat. A feladat nagyfokú önállósággal és felelôsséggel jár,
ezért nem ajánljuk fel pályakezdôknek.
Elônyt élvez, aki hasonló munkakörben tapasztalattal rendelkezik.
Amit kínálunk: korszerû cég, jó kereset, közvetlen érdekeltség az eredményben, hosszú távú perspektíva.
Tájékozódhat a www.ferry.co.hu oldalon. Jelentkezés: info@ferry.co.hu.

Eladó, kiadó
ingatlanokat
keresünk
megbízóink
részére

Forduljon hozzánk bizalommal!
Segítünk!
Ingyenes felmérés,
tanácsadás, hirdetés.
Sikeres értékesítés esetén
3% jutalék.
A1 Immo Ingatlaniroda
1022 Budapest, Ribáry u. 7.
Tel./fax: (06 1) 785-2986
(70) 325-7157
E-mail: a1gyorgyi@chello.hu

Rajzfilmkészítés
a tavaszi szünetben
6–17 éveseknek.
Rajzfilmstúdiónk
háromnapos programot
szervez rajzolni szeretô
gyerekeknek március 20.,
21. és 25-én 9–16 óráig.
Az elkészített filmjeiket
hazavihetik.
A programot filmvetítés és
stúdiólátogatás színesíti.
Jelentkezés:
250-1355, 250-0432.
MA-RA Magyar Rajzfilm Kft.
A rejtvény fôsoraiban Winston Churchill mondását rejtettük
el. A 2008/1. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Barátainktól csak becsületes dolgokat kérjünk". A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk
ki, aki a Magyar Rajzfilm Kft. által felajánlott egy-egy rajzfilmes DVD-t kap: Miklós Andrea, Kosztolányi Klára és
Endrôdi Csaba. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a
„Budai Polgár rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1.
vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2008. február 22-ig.
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Eladó a Pasaréti téren egy 1932-ben épült
elegáns, de felújításra váró négyszintes,
összesen 550 m² alapterületû társasház.
Központi elhelyezkedése miatt alkalmas
lehet klinikának, bankközpontnak, hotelnek, magániskolának, illetve óvodának,
vagy bármilyen egyéb budai központú,
Francia vizsgafelkészítés, szaknyelvek: üz- stratégiai szolgáltató egységnek. Érdekleti, EU, egészségügyi... diplomás tanártól lôdni lehet: (70) 383-0386, vagy info@
háznál is. Tel.: (20) 389-0906
dacapo.hu.

Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
Közgazdászt keresünk számviteli és
számítógépes gyakorlattal, B kategóriás jogosítvánnyal budapesti (I.,
Hattyú utcai) munkahelyre. Jelentkezést fényképes szakmai önéletrajzzal,
bérmegjelöléssel a pecuniaagora@tonline.hu emailre vagy postán a Pecuniaagora Zrt. 8901 Zalaegerszeg, pf.
19. címre kérünk.
Kellô stílusérzékkel, rátermettséggel, tapasztalattal fôállású munkahelyet keresek
a kommunikáció területén. Tel.: (30)
362-5378, gott07@citromail.hu
Megbízható fiatalember lakástakarítást, ajtó-, ablaktisztítást vállal. Tel.:
(30) 447-3603
Exkluzív óbudai ruhajavító üzletbe minôségi munkát végzô (lehet kezdô is) varrónôt keresek, vagy bedolgozót. 1035 Miklós u. 9. Tel.: (20) 375-5366
Fodrászt, kozmetikust, pedikûröst keresek Moszkva tér közeli üzletembe
vendégkörrel és váll. ig-al rendelkezô
részére, igen elônyös feltételekkel. Érdeklôdni: (30) 9-717-333
Ford gépkocsik javításához keresünk autószerelôt, valamint autóvillamossági szerelôt. Típusismeret, KVF tanúsítványadói
végzettség elôny. Jelentkezni a 452-9735ös telefonszámon lehet.

OKTATÁS
Kubai salsa indul február 10-én 15 órakor
a Budavári Mûvelôdési Házban (Bem rakpart 6.). Az elsô óra ingyenes. Tel.: (20)
480-2093, www.atanctanar.hu
Társastánc-tanfolyam indul február 10-én
14 órakor a Budavári Mûvelôdési Házban
(Bem rakpart 6.). Az elsô óra ingyenes.
Tel.: (20) 480-2093, www.atanctanar.hu
RING AUTÓSISKOLA 20 éve a Rózsadombon. Miért mennél messzebb, mi itt vagyunk helyben. www.budairing.hu, tel.:
2020-521, 14–18 óra között.
Korrepetálás! Általános iskolásokat minden tantárgyból gyakorlattal korrepetál
megbízható diplomás. Tel.: (30) 952-1579
Kisiskolások délutáni foglalkoztatása,
elsôsök fejlesztése Adyligeten. Házhoz is megyek. Tel.: (70) 408-5578
Bio fôzôtanfolyam, biokonyha alapjai
az egészségért. Tel.: (70) 408-5578
Angoltanár Máriaremete környékén
nyelvvizsgákra felkészítést vállal. Tel.:
(20) 567-5466
Angoltanár vizsgákra felkészít. Tel.:
(30) 343-8351
Cambridge-i nyelvvizsgás tapasztalt
angtoltanár magánórákat ad háznál
is. Speciális játékos oktatás gyermekek részére 3 éves kortól. Tel.: (30)
327-1104
Német korrepetálás, felzárkóztatás
10–12 éves korig, Budán. Tel.: (30)
484-9218
Németbôl korrepetál, érettségire, nyelvvizsgára felkészít középiskolai tanár. Tel.:
(20) 319-0414
Németországban élt diplomás nyelvtanárnô német korrepetálást, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést vállal. Tel.: (20) 9204569
Német iskolába járó 5. és 7. osztályos fiaim mellé keresek tanárt délutáni tanuláshoz. Tel.: (20) 934-2078

Francia nyelvoktatás minden szinten be- A II., Zöldlomb utcában IV. emeleti 55
szédközpontú módszerrel a Moszkva tér- m²-es másfél szobás, panorámás, Ny-i
fekvésû lakás eladó. Irányár: 18,9 M
nél. Tel.: 315-1262, (30) 212-4527
Ft. Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
Egyetemista lány MATEMATIKA-, FIZIA II., Szilágyi Erzsébet fasorban a 80KA-, KÉMIA-, BIOLÓGIAKORREPETÁas években épült 65 m²-es, nappali +
LÁST, érettségire való felkészítést vál1 hálós mfszt-i lakás garázzsal eladó.
lal. Tel.: (70) 367-6205
Irányár: 27 M Ft. Tel.: (30) 960-8862,
MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁ- 316-9408
LÁST, kétszintû érettségire felkészítést vál- A II., Fekete Sas utcára nézô 92 m²-es
lal fiatal tanár nagy gyakorlattal. Fôiskolá- tágas, napos, étkezôkonyhás, kétszosoknak matek, statisztika, mikroökonó- bás, gardróbszobás, felújított lakás
mia, pénzügy. Tel.: (20) 342-7667
rendezett, liftes házban 25,5 M Ft-os
irányáron eladó. Tel.: (20) 986-8323
Magántanodánk felkészítést vállal minden szinten matematikából, fizikából, nyel- A Mechwart ligetnél 76 m²-es világos, cirvekbôl, több évtizedes referenciákkal. Tel.: kófûtéses, felújított lakás eladó. (29, 6 M
Ft.) Tel.: (20) 527-2061
250-2003, (20) 934-4456
MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészítés felvételire, érettségire, egyetemre,
nagy gyakorlattal, a Moszkva térnél. Tel.:
316-8462, (20) 927-6473
Matematikatanítás közép-, általános
iskolásoknak gyakorlott szaktanárnál.
Tel.: 200-7764, (30) 480-0605
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 2645648

INGATLAN
Ausztriai gyönyörû helyi szállóban üdülési
jog eladó. Pihenére, turistáskodásra kiváló. Tel.: (20) 321-0665
A Verseghy Ferenc utcában társasházban teremgarázs-férôhely eladó. Tel.:
(20) 251-0582
Garázs hosszú távra az Áldás utcában
kiadó. Tel.: (20) 952-1420
Margit körútnál elsô emelettôl lakást keres 9 millióig magánszemély. Tel.: (30)
218-2605
Sürgôsen eladó lakást, házat keresek
a Belvárosban és Budán. Tel.: (70)
202-7094
A Fillér utca elején 80 m²-es lakás hosszú
távra kiadó + teremgarázsban egy gépkocsi részére beállóhely. Tel.: (20) 491-0630
Budakeszin kiadó januártól egy új építésû háromszintes ház 20 m²-es terasszal, kilátással a jánoshegyi kilátóra. Nagy nappali, 2 hálószoba, 2 fürdôszoba, konyha
és hall, zárt garázs, szép kert. Fûtés vegyes tüzelésû kazánnal. Költségek: építményadó (27 000 Ft/év), fogyasztás után
áram- és vízdíj. Gáz nincs. A ház bérleti díja igényesen bebútorozva vagy bútorok
nélkül 100 000 Ft/hó + 2 hónap kaució.
Tel.: (30) 241-6554
II. kerületben forgalmas helyen, igényes,
szép környezetben, bevezetett fodrászszépségszalonnak kialakított 100 m²-es
üzlethelyiség kiadó. Tel.: 315-1740, (20)
951-2608
Eladó (69 M Ft) vagy kiadó (1300 euró) a
Pasaréti téren egy elegáns, színvonalasan
felújított 124 m²-es lakás. Központi elhelyezkedése miatt alkalmas lehet magánorvosi célokra, ügyvédi irodának vagy bármilyen más reprezentatív szolgáltatást nyújtó helynek. Érdeklôdni lehet: (70) 3830386 vagy info@dacapo.hu.

BUDAI POLGÁR
KERESÜNK-kínálunk ELADÓ, KIADÓ lakásokat, házakat, telkeket. 14 éve
Önökért, folyamatos, gyors, korrekt
ügyintézés. www.amadex.hu, tel.:
315-0031, amadex@t-online.hu, (30)
944-0088.
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei
részére keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat, villákat, telkeket és
irodákat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu, www.budaivillak.com
A START Ingatlan Kft. külföldi és belföldi ügyfelei részére keres kiadó és
eladó ingatlanokat. start@hungary.net, www.startingatlan.hu, tel.:
(20) 950-6561, 316-9408.
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat pontos szolgáltatással. Tel.: 215-7336
INGATLAN ABC INGATLANIRODA (ALAPÍTÁSI ÉV: 1995). ELADÓ ÉS KIADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK A KERÜLETBEN 12 ÉVE. LÔRINCZ PÉTER, TEL.: 351-9578, (70)
383-5004, www.ingatlanabc.net

EGÉSZSÉGÜGY

Eladó a Petneházy réten 550 m² tulajdon- A Mammut Bevásárlóközpont mellett, elehányad. Irányár: 6 millió forint. Tel.: 326- gáns orvosi rendelôben rendelési idô ki6856, este.
adó. Tel.: (20) 971-0550, (30) 984-0330
A II., Csatárka úton sorházi, szélsô, 115 Ifj. dr. Decker Iván és dr. Huszár Tamás fom²-es dupla komfortos, két teraszos, nagy gászati és szájsebészeti rendelôje új cíkertes lakás garázzsal, autóbeállóhellyel men mûködik. Teljes körû fogászati elláeladó. Irányár: 65 M Ft. Tel.: 200-8677
tás, mûgyökér-beültetés, esztétikus koroPasaréten napfényes, 56 m²-es, nappali + nák, lézerkezelés, komputeres röntgendi2 hálós, loggiás, csendes lakás autóbeálló- agnosztika. Bejelentkezés telefonon: 316val eladó. Irányár: 22 M Ft + garázs. Tel.: 9918, (30) 948-8609. A rendelô címe:
1022 Bimbó út 9., IV. em.
(30) 533-9998
FOGSOROK, hidak, javítása soron kíA II., Petrezselyem u. 15–19-ben tulajdo- vül. Fogszabályozó, FOGFEHÉRÍTÔ.
nostól eladó parkosított belsô kertes, 10 Mozgáskorlátozottakhoz házhoz meéves, liftes házban egy 43 m²-es elsô eme- gyünk! Egészségügyiseknek és tanáleti lakás. Tel.: (20) 480-1356
roknak KEDVEZMÉNY! FOGÁSZATI
A II., Zöldkô utcában 1994-ben épült HÁTTÉR biztosított. Tóthné Hûvôs Ka150 m²-es 1 + 4 hálós sorházi lakás talin fogtechnikus mester, 1013 Kriszgarázzsal eladó. Irányár: 78 M Ft. Tel.: tina krt. 51., fszt. 1. Tel.: (30) 222(20) 932-5005, 316-9408
3016
A Pusztaszeri úton 78 m²-es II. emele- Dr. Erdôs Judit fogszakorvos fôorvos januti nappali + 2 hálós, 9 m²-es loggiás ártól a II., Tölgyfa u. 10.-ben rendel. Tel.:
lakás eladó. Ára 38,9 M Ft. Tel.: (30) 212-2915, (70) 946-3831
960-8862, 316-9408
Vérzik az ínye? A fogínysorvadás legkorA Rózsadomb közepén 1735 m²-es te- szerûbb kezelésére szakosodott rendelônk
lek eladó. Közvetítôk kerüljenek! Tel.: a Nyugatinál várja Önt. Tel.: 33-23-782
(30) 342-7132
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., DamA II., Tárogató úton I. emeleti 70 m²-es 3 janich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôszobás, loggiás, cirkós, DNY-i lakás tulajdo- pont-egyeztetést a 321-6819-es vagy a
nostól eladó, kocsibeállóval. Irányár: 34,9 (20) 341-5980-as telefonszámon kérek.
Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc
M Ft. Tel.: (30) 491-4021
alatt (1 alkalom elég), 7000 Ft, bioreFranciás hangulatú kedvenc kislakásom
zonanciás csúcsterápiával az óbudai
(30 m²) eladó. Pasarét csendes mellékutcáVörösvári úti SZTK-ban. Bejelentkeja, 1928-as építésû szép, polgári ház, II.
zés: (70) 271-9867
emelet, DNY-i fekvés, nagy belmagasság,
erkély, széles panoráma a budai hegyekre. Ne szívja tovább! Éljen egészségesebIgazi ritkaság! Irányár: 17 millió. (Ingatlan- ben! DOHÁNYZÁSLESZOKTATÁS GAügynökségek kíméljenek!) Tel.: (20) 366- RANCIÁVAL a Városmajor utcában.
Tel.: (30) 977-7675
2018
Nyúl utcai 61 m²-es felújított, három- VÉGRE VAN MEGOLDÁS HAJSZÁLÉRTÁszobás, kertre nézô nagy teraszos, ga- GULATOK (SEPRÛVÉNA, ROSACEA)
lériás, padlástér felé tovább bôvíthe- MEGSZÜNTETÉSÉRE! MIKROHULLÁtô, tárolós lakás gépkocsibeállóval el- MOS TERÁPIA EGYEDÜLÁLLÓAN HATÉadó. Irányár: 31 millió Ft. Tel.: (20) KONY MÓD, VÉRZÉS, KÖTÖZÉS, MELLÉKHATÁS NÉLKÜL. TEL.: (30) 960370-0035, (30) 999-5725
0933, II., CSATÁRKA ÚT 65., WWW.NAA II., Jurányi utcában magánszemélytôl el- TURKLINIKA.HU.
adó I. emeleti 69 m²-es 2,5 szobás lakás.
Irányár: 24,5 M Ft. Tel.: (20) 922-4000, KEDVEZMÉNYES VÉGLEGES SZÔRTELENÍTÉS, NYÁRRA ÉLVEZHETI ELÔNYEIT!
(20) 213-7747
FÁJDALOMMENTESEN ÁLL + BAJUSZ:
A III., Seregély utcában 2002-ben 7000 FT, HÓNALJ + BIKINI: 15 000 FT,
épült II. emeleti tetôtéri 65 m²-es fia- HYALURONOS BÔRFELTÖLTÉS, ACNE-,
talos, 1 nappali + 2 hálós luxuslakás PIGMENT-FOLTELTÁVOLÍTÁS. TEL.: (30)
eladó. Irányár: 42,9 M Ft. Tel.: (30) 960-0933, II., CSATÁRKA ÚT 65.,
960-8862, 316-9408
WWW.NATURKLINIKA.HU.
BUDAI HG-BEN erdôkkel körülvett 3 x GYERMEKBÔRGYÓGYÁSZAT BUDÁN!
250 négyszögöl üdülô-lakó, Bicskén 930 Dr. Noll Judit gyermekgyógyász és bôrgyónégyszögöl biozártkert ELADÓ-kiadó. Tel.: gyász szakorvos évtizedes gyermekkórházi tapasztalattal 2008 januárjától várja be(20) 946-7553

2008/3
tegeit magánrendelésén. Rendelési idô:
hétfô 17.30-tól 19.30-ig. Bejelentkezés:
(30) 442-8992. A rendelô címe: 1027 Bem
József u. 24., II. emelet.
A Minôségi Élet Stúdió egyéni és csoportos foglalkozásokat indít. Cél: érezd jól
magad a bôrödben. Bejelentkezés: (20)
772-3925, Fekete Gabriella.
ELEKTROAKUPUNKTÚRÁS ÁLLAPOTFELMÉRÉS (szervek, góckeresés), kineziológia, fülakupunktúra, fogyókúra, sav-bázis
egyensúly. Tel.: (20) 312-1420
A SZAKORVOSI TÛ-/LÉZERAKUPUNKTÚRA a Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb Center Üzletközpontba költözött. Bejelentkezés: 326-1788, (20)
922-5058, dr. Kertész Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://akupunktura.mimnet.hu
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton
székházban csütörtökönként 14–18
óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû
szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter
természetgyógyász. Tel.: (30) 9458477
Fájdalommentes ALLERGIA- ÉS CANDIDAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS terápiával allergia, candida KIOLTÁSA, bôrbetegségek, szenvedélybetegségek, légútinôgyógyászati, érrendszeri betegségek,
emésztési-mozgásszervi problémák, fejfájás kezelése, stresszoldás a Vivien talpai
Gyógycentrumban, 1024 Fillér u. 10. Tel.:
316-2596, www.vivientalpai.hu
Talpmasszázs, talpdiagnosztika, fülgyertyázás, SPA(aqua) méregtelenítés,
számítógépes lúdtalpbetét-készítés,
reiki, testmasszázs, hajdiagnosztika,
talpmasszázs-oktatás. „Vivien talpai”
orvos-természetgyógyász Rendelô, II.,
Fillér u. 10., www.vivientalpai.hu. Tel.:
316-2596
Húszféle masszázs, testi-lelki kényeztetés, fogyasztó és méregtelenítô programok. www.eletformastudio.hu, tel.: (30)
867-5447.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT!
Lefolyók, csatornák gépi tisztítása
azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása,
cseréje. Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több
évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül. Csatornák cseréje, bontása, vízvezeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30)
940-0748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal, garanciával. Tel.: 228-6193, (30)
921-0948
Víz-, fûtésszerelés, burkolás, teljes felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, (20) 917-0697
Vízvezeték-szerelés, gázkészülékszerviz, duguláselhárítás, társasházaknak
teljes körû gyorsszolgálati tevékenység. Központi kazánházak üzemeltetése. Tel.: 210-6295, www.srlkft.hu
VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
teljes körû ügyintézéssel. Mindennemû vízszerelési munkák rövid határidôvel, garanciával. Tel.: 455-0912,
www.vizszereles.hu

HIRDETÉS
FÛTÉSSZERELÉS, FÛTÉSRENDSZER JAVÍTÁSA a radiátorcsöpögéstôl a teljes
felújításig, garanciával. Tel.: 2162603, www.futesszereles.hu

Televíziójavítás helyszínen, 25 éves
gyakorlattal, 20 éve a kerületben. Olcsón, garanciával. 214-2070 9–16-ig.
Kováts Miklós, tel.: (200) 991-3405.
FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördög- SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen
mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 940árok u. 20. Tel.: 397-2031
1802, Paál.
FÉG SZERVIZ. CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJSZOLGÁLTATÁS
LEREK vízkôtelenítése, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033, Ruhatárát felújítom! Mary nôi szabó.
Rövid határidôre méretére elkészítem, át(30) 924-8010
alakítom. Tel.: 250-5414, (30) 450-6328,
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. GázIII., Lajos u. 55., III/7.
szivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási József gázszerelô. II., Loránttfy ZsuSZÁMÍTÁSTECHNIKA
zsanna út 5. Tel.: 214-1606, (20) 9265362
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, tel- karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerejes körû kivitelezés. Gázmûveknél va- lés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
ló engedélyeztetés. Készülékek javítá- bizalommal! Tel.: (30) 857-2653.
sa, cseréje. Nagy László épületgépész.
LAKÁS—SZERVIZ
Tel.: (30) 944-6513
Nyáron
hûvöset, télen meleget szeretne?
GÁZSZIVÁRGÁSMÉRÉS, fûtés-, víz-, gázszerelés, teljes lakásfelújítás, energiameg- Akkor házát, lakását kívül-belül szigeteltakarításhoz szaktanácsadás. Tel.: (20) tesse a Ringpress Kft-vel. Tel.: (70) 5613601, (30) 211-4979
966-7184, greenhome@t-online.hu
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE Környezetkímélô ZEOLIT, útszóró só
BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK, házhozszállítással már 50 kg mennyiségCIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, tôl. Tel.: (70) 318-8537, fax: 420-2135,
CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. www.haztakaritas.hu
FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS teljes körû gaTel.: 2-150-250, www.lakasszerviz.hu
ranciával, garantált áron. Gépészet, száVILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM- razépítések, kômûvesmunkák. Tel.: (20)
H Á R Í T Ó K S Z E R E L É S E , JAV Í T Á S A 990-9309, Kókai Dénes.
ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL.
Építések, felújítások mûszaki ellenôrzése,
TEL.: 310-4018, (20) 915-2678
állapotfelmérése. Irodák, lakások kompVILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT lett felújítása. Varga Tibor építômérnök.
BUDÁN. Hibaelhárítás, javítások még Tel.: (30) 211-2799, tvarga99@mail.
AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2-150- tvnet.hu, www.avitek.5mp.eu
250, www.lakasszerviz.hu
Nincs ideje, türelme háza, lakása, üzlete
Minôsített villanyszerelô-mester vál- felújítására, átalakítására? A Ringpress
lalja cserépkályhák, hôtárolós kály- Kft. minden gondot levesz a válláról. Refehák kiépítését, villanytûzhely, villany- renciákkal és garanciával. Ha szükséges,
bojler vízkôtelenítését, javítását, éj- banki hitel biztosítása mellett. Tel.: (70)
szakai áram mérôhelyének kiépítését. 561-3601, (30) 211-4979
Gáz EPH, érintés-, villám-, tûzvédelmi Bádogos és tetôfedések, magas és lafelülvizsgálatokat. Tel.: (20) 530-0344 postetôk javítása 1986 óta. Farkasréti kisVillanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás- iparos, tel.: (20) 944-9015, 249-2664.
tól a teljes felújításig. Petrás József BÁRMI ROSSZ: (30) 307-8272, barmivillanyszerelô mester. Tel.: (20) 9-344- rossz@t-online.hu
664, 246-9021. ELMÛ által minôsített
Zárak szerelése, javítása 0–24 óráig
vállalkozás.
315-1287. Tel.: (30) 574-5333, (20)
234-4190
HÁZTARTÁSI GÉPEK
LAKATOS, VÍZ-, GÁZ-, VILLANYSZEREHÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha- LÉS, AJTÓ, ABLAK JAVÍTÁSA, BÚTOzai, külföldi hûtôgépek javítása 35 ROK SZERELÉSE. 1026 SZILÁGYI E. FAéves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül. SOR 29. TEL.: (20) 546-6304
Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032 GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK, AUTOMATA automatikák, zárszerelés, lakatosmunMOSÓGÉPEK javítása kedvezô áron, hely- kák, kerítések. Urbanek, frimari@enszínen, garanciával. HÉTVÉGÉN is. Tel.: ternet.hu. Tel./fax: 214-7442, (20)
978-7429
306-7177, (30) 305-0210
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE Tapétázást, festést, mázolást, lakásfelújíBUDÁN. Javítás, vízkôtelenítés, csere, tást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
értékesítés (pl. 80 l: 23 900 Ft-tól) pontos munka. Tel.: (30) 447-3603
még AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2- Parkettázást, lamináltpadlózást. Nyikorog,
150-250, www.lakasszerviz.hu
mozog, bontás nélkül megoldjuk. CsiszoMIKROHULLÁMÚ SÜTÔK SZERVIZE és lást, lakkozást vállalunk. Tel.: (30) 522-15egyéb háztartási gépek javítása garanciá- 95
val. 1026 Szilágyi Erzsébet fasor 29. Tel.: LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKA(20) 546-6304
RÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
ELEKTRONIKA
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GAAntennaszerviz: Mûholdas, hagyomá- RANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 251nyos antennák szerelése, javítása; el- 3800
osztások, jelerôsítés garanciával. Tel.: Székek, bútorok nádazását (Thonet)
(20) 934-4360
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 275TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! 8875
(Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, KÁRPITOS vállalja modern, stílbútorok átVestel, Schneider, Dual.) Tel.: (20) 471- húzását, javítását bôrrel, szövettel. Aszta8871
losmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás.
SZÍNES TELEVÍZÓK SZERVIZE: videók, Rieder György kárpitos, tel.: 256-8285,
cd-, dvd-, hifi-készülékek javítása ga- (20) 433-6289, www.riederkarpitos.hu
ranciával. 1026 Szilágyi Erzsébet fa- Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor minsor 29. Tel.: (20) 546-6304
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítá-
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sát, átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával. Lakásfelújítás. A
felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, (70)
550-0269
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423

KERT
Kertje elhanyagolt, vagy újat szeretne? Mi
édenkertet varázsolunk háza köré. Forduljon bizalommal a Ringpress Kft-hez. Kertje építésének, karbantartásának, rendezésének gondjait levesszük válláról. Érdeklôdni: (70) 561-3601, (30) 211-4979.
ALPIN FAKIVÁGÁS, FA VESZÉLYTELENÍTÉSE, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, METSZÉS, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL
KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063
Mindenféle GÉPI és KÉZI kerti munkát,
metszést, permetezést vállalok vidéken is.
Tel.: (30) 682-4431
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547

REDÔNY
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellenzô, szúnyogháló, függönykarnis készítése,
javítása. Tel.: 356-4840, (30) 954-4894
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REDÔNY-, RELUXAJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS. TEL.:
410-7924, (20) 934-5728

FUVAR
Konténeres szemét- és sittszállítás 4–
8 m³-es konténerekkel. Tel.: (20) 3120896, (30) 908-4077
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS,
3,5x2x2 m³ RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
316-1533, SZIRÁKI.
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, (20)
972-0347, (30) 589-7542

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET
vállalunk tízéves szakmai gyakorlattal. 24 órás gyorsszolgálat, jogi háttér. Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, fax:
392-0101, wamag@mail.datanet.hu
Társasházak képviseletét vállalom,
több éves kerületi gyakorlattal. Lugosi Márta. Tel.: (30) 489-0939, (30) 4331006, tlugo@freemail.hu
Társasházak közös képviseletét teljes
körû mûszaki és adminisztratív háttérr e l v á l l a l j u k . Te l . : 2 1 0 - 6 2 9 5 ,
www.srlkft.hu
Takarítást, kertgondozást vállalunk társasházak részére. Budai referenciákkal.
Tel.: (30) 919-1013, www.haztakaritas.hu
Közös képviselôk figyelmébe! Beépíthetô tetôteret keresek, saját részre. Tel.:
(30) 991-3552
Szakvizsgával, II. kerületi irodával, teljes körû ügyintézéssel közös képviseletet vállalunk társasházak részére.
Tel.: 326-0091, (30) 352-9931, e-mail:
kozoskepviselo@asztik.t-online.hu

KÖNYVELÉS
Nyugdíjas mérlegképes könyvelô kftk, bt-k könyvelését vállalja. Tel.: 3255878
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók, alapítványok teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716
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nyeget (hibásat, kopottat is), aranyékszert, hangszert, zongorát, varrógéAntikváriumunk könyveket, teljes pet, könyveket. Hívjon bizalommal. Elkönyvtárakat, régi képeslapokat, vit- érhetôség: 365-4657, (20) 415-1536
rintárgyakat, metszeteket, térképeket, festményeket, cd-ket, hanglemeTÁRSKERESÉS
zeket, dvd-ket vásárol készpénzért.
18
év tapasztalatával várom önt,
Díjtalan kiszállás. Tel.: 332-0243, (20)
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok
922-0001
segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Zongora, pianínó vétele-eladása, javí- Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsétás, hangolás, bérbeadás. Tel.: 239- geim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989,
7138, (20) 470-2091
www.gyorgyiasszony.hu, gyorgyi11@vivaKOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte- mail.hu
ményem kiegészítésére magas áron Rózsadomb Contact Elit Társközvetítô.
vásárolok. Tel.: 325-6753
Alapítva 1990-ben. Társközvetítés felsôfokon. Értékrendünk a megbízhatóság. Tel.:
MÛGYÛJTÉS
316-8666, II., Fillér u. 4., V/39. www.rozsaRégi karórákat és zsebórákat veszek. Tel.: dombcontact.hu
398-8167, (30) 971-4893. II., Hûvösvölgyi
út 138., Kuriozum ajándéküzlet. STOP! KÁNYA KATA Társközvetítô Iroda. Ezt az
évet már ne töltse egyedül! Tel.: 214SHOP, a lift mellett, a Kaiser mellett.
Salom, Salom Antikvitás 30 éve a 9441, www.kanyakata.hu
szakmában! Üzletünk részére kereEGYÉB
sünk festményeket, Zsolnay-kerámiákat, aranyékszereket (briliáns), arany Életjáradéki szerzôdést kötne megbízkarórákat, ezüsttárgyakat, bútorokat, ható magánszemély II. vagy XII. kerületi laszônyegeket. Azonnali kp.fizetés, szál- kos idôs személlyel. (60 000 Ft/hó.) Tel.:
lítás. Ingatlanvásárlással is foglalko- (20) 454-4192
zunk. Tel.: 362-3910, (20) 941-6574
Szôrme. A Fülöp szûcsök harmadik generáÖreg porcelánfigurát, fajansz vázát, ciója tisztelettel várja megrendelôit. Készípadlóvázát venne magánszemély. Tel.: tés, javítás, átalakítás. Hétfôtôl péntekig
12–18 óráig. Tel.: (30) 858-9499. J. Wien201-3711
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, na Bt., 1027 Varsányi Irén u. 17.
bútorokat, porcelánokat, álló fali dísz- Családokhoz közvetítünk leinformálható
órákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papír- bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezerégiségeket, ezüstöket, bronzszobro- tôket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 205kat, perzsaszônyegeket stb. Teljes ha- 8700, (20) 359-5918
gyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 281- Tramontána kötôszalon: Babahordó
3926, (30) 462-8883
poncsók; egyedi (kézi, esetleg gépi) köHÉBER ANTIK GALÉRIA. Értékbecslô- tött ruhadarabok rendelésre, nagy foink a legmagasabb áron vásárolnak nalválasztékkal, hozott fonalból is.
festményt, bútort, órát (kar-, asztali, fa- Modelldarabok eladása. János kórházli, álló), porcelánt (herendi, Zsolnay), hoz közel, telefonos idôpont-egyeztetés
ezüstöt (evôeszköz, dísztárgy stb.), szô- alapján. Tel.: 356-6009, www.kotode.hu
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VÉTEL—ELADÁS

A ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.
bérleti hasznosításra felajánlja
a pesthidegkúti zöldövezetben lévô
– 260 m² összterületû, különálló (14 helyiségbôl álló)
irodaépületét. Az irodaépület a Patakhegyi út mellett
helyezkedik el, közvetlen utcai bejárattal és
gépkocsibehajtással, zárt udvarban, parkolóval.
– Épületrészeket (70–300 m²-ig ) tárolási és raktározási célra.

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

TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú a nyelvtanulásról
Szekeres Georginával
— Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges ilyen gyorsan állami
nyelvvizsgát tenni, méghozzá elôtanulmányok nélkül. Kérem, mondja el, hogy
sikerült elérnie ezt a nem mindennapi eredményt!
— Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s ahhoz bizony hosszú évekig gyûjtögettem a tudást s a bátorságot, mielôtt belevágtam.
— Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidôszak után, július elején egy
egészen új nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?
— Valóban így történt. Egy ismerôsöm javasolta, hogy próbáljak ki egy új
nyelvtanulási módszert, amelynek segítségével ô néhány hónap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklôdésemet, és vásároltam egy tananyagot. 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? Tudtommal ugyanis megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Fôiskolán, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes nôi kézilabda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a
magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.
— Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom,
miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam
magamat. A gyakorlatok csak a tárgyalt szókincsre és nyelvtanra épülnek, így
minden külsô segítség nélkül megoldottam ôket. Az anyanyelvi lektorok által készített hanganyag a kiejtés tökéletes elsajátításában segített. Nem volt stressz, de
volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire végigértem az anyagon, mintegy
kettôszáz órát beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD-minôségû hang-

anyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Én szeretnék további nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátítani — és belôlük nyelvvizsgázni.
— Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer?
— Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre
készült tananyag. Sôt, a szerzô gondolt azokra is, akik már megtanultak angolul, németül vagy franciául, ugyanis elkészült az úgynevezett Kikérdezô CD-Tár
ezen a három nyelven. Ez az anyag a tizenkét lecke 3000 legjobb mondatát tartalmazza írásban és 15 CD-lemezen, a könnyebb mondatoktól haladva a nehéz,
összetett mondatokig. Nagyon jól használható a megszerzett tudás szinten tartásában és a reakcióidô csökkentésében, de nem része a tananyagnak.
— Ön szerint mennyi idô szükséges a tananyag elvégzéséhez?
— Nekem a nyári szünetben sok idôm volt, s gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók többsége egy tanév alatt elvégzi. Én nem találtam drágának, az
oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra
költségének felel meg.
— Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához, s kívánok még tíz nyelvvizsgát!
(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a cikk elkészülte után pár
nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvtanulási Módszerrel, ezúttal angolból.)
Tóth László, (20) 996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének
bemutatója a II. kerületben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

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

Tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók:
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban (Marczibányi tér 5/a)
2008. február 27-én és március 5-én szerdán 17 és 19 óra között.

2008/3

HIRDETÉS

29. OLDAL

30. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

2008/3

Szolgáltatás
Kézi autómosó, -kozmetika
Gumijavító és -szerelômûhely
Kodak Expressz
OTP-ªók
Thai masszázs
Mister Minit
Ametiszt ruhatisztító szalon
Sine Qua Non lézer- és szépségstúdió
And-Now valutaváltó
Natura virág
Orvosi Akupunktúra — Homeopátia
Ingatlaniroda
Hannibál–Travel utazási iroda
Neckermann utazási iroda
Papír—Írószer—Ajándék
Rózsadomb Medical Center
Videomania DVD/VHS-kölcsönzés
Yes Autókölcsönzô

Divatáru és öltözködés
Blue Shoes cipôbolt
Nagy–szerû nôi, férª/Eterna divatáru
Ebbe divatáru márkabolt
Kincs S sziget bizsu
Vally Fashion férªdivat

Szaküzletek
Csodavár játékbolt és gyermekruha
M-Line Design bútorstúdió
BioMánia
Posta
Eau de trade parfüméria
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Könyvesbolt
Lukács Ékszer
Drogerie Markt
Finomságok boltja (Delicatesse)
Stilles Bútorszalon
Patika

Élelmiszer
Kaiser’s szupermarket
Vitaminkert zöldség- és gyümölcsüzlet
Francia sajtok háza

Vendéglátás, szórakoztatás
Jerbe kávézó
Bowling és étterem, Cafe Cino
Wellness Klub, Squash
Casino
RC Palacsintázó
Jógaszalon

Törökvész út 87–91.
Rózsadomb Center információ: 345-8400
Ingyenes parkolási lehetôség
A bevásárlóközpont nyitvatartási rendje:
Általános üzletek
Kaiser’s szupermarket:
Wellness Club
Bowling
Squash

10.00–20.00
8.00–20.00
7.00–23.00
11.00–02.00
hétfô–vasárnap: 6.00–24.00

A Rózsadomb Center a hét minden napján visszavárja Önt.
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MEGHÍVÓ NYÍLT HÉTVÉGÉRE!
2008. február 9–10.

Megérkezett az új Ford Focus!

Auto-Fort
Budapest, Szentendrei út – Csillaghegy elágazásánál
Tel.: 452-9730 Fax: 452-9793 E-mail: piramis@autofort.com

