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Két hét múlva népszavazás
Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke
március 9-ére népszavazást írt ki. Március
második vasárnapján reggel 6-tól este 7-ig
járulhatunk az urnákhoz. A referendumban feltett három kérdés közül kettô az
egészségügyet, egy a felsôoktatást érinti. A
vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj elutasítása esetén az igenek, az egyetértéskor pedig a nemek mellé kell tenni az ×-et vagy a
+-t. Mostani lapszámunkban a kerületi helyi választási iroda részletes tájékoztatóját
olvashatják a népszavazás elôkészületeirôl,
az igazolással való szavazás jogszabályi változásáról, a mozgóurna kérésének lehetôségérôl, valamint a külképviseleteken leadható szavazatokról.
A II. kerületi önkormányzatban képviselettel bíró pártok — a Fidesz, a KDNP, az
MDF, az MSZP és az SZDSZ — képviselôit
pedig arra kértük, mondják el, hogyan vélekednek a népszavazási kérdésekrôl.
Részletek a 4. oldalon.

A pesthidegkúti okmányirodában átmenetileg
csak a korábban bejelentkezett ügyfeleket fogadják
A Pesthidegkúti Lakosságszolgálati Kirendeltség (1028 Máriaremetei út 37.) február 11. és március 14. között egészségügyi
okok, valamint a március 9-i népszavazással kapcsolatos munkák miatt csak a korábban már bejelentkezett ügyfeleket tudja
fogadni. A hidegkúti irodát az önkormányzat azért alakította ki,
hogy megkönnyítse a környéken élôk életét azzal, hogy okmányés egyéb ügyekért nem kell a Margit körúti Ügyfélszolgálati Központba fáradni. Sajnálatos módon azonban az ott dolgozó három munkatárs közül kettô megbetegedett, és a közelgô népszavazásra való felkészülés nem teszi lehetôvé, hogy ôket bárki helyettesítse a következô egy hónapban. Új ügyfeleket, illetve új bejelentkezôket március 14-ig nem fogad tehát a hidegkúti iroda.
Az ebben az idôszakban ügyeiket intézô hidegkútiakat az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.) várják, illetve
ide foglalhatnak idôpontot március 14-ig a 346-5605-ös telefonszámon. A hivatal az esetleges kellemetlenségért az ügyfelek elnézését kéri.

ÚJ HELYEN MONDHATJÁK KI A BOLDOGÍTÓ IGENT. Évente átlagosan ötszáz jegyespár választja házasságkötésének színhelyéül a II. kerület egyetlen házasságkötô termét. Az 1987 júliusában átadott terem fölött eljárt az idô. A Polgármesteri Hivatal
földszintjén az új házasságkötô termet júliusban adják át.
3. OLDAL

ÚJRA ÉS ÚJRA KOMPETENCIA. A pedagógiai tárgyú konferenciákon, elôadásokon, beszélgetésekben és írásokban a leggyakrabban elôforduló szó a kompetencia.
A pedagógiával foglalkozó szakemberek
csakúgy, mint az érintett gyerekek és szülôk
érzik és tudják, hogy valami nincs rendben
8. OLDAL
az iskolai oktatással.

HERCZEG FERENC HÁZA. A budai oldal
egyik legrégibb útvonala a mai Hûvösvölgyi
és a Budakeszi út. Már a középkorban is jelentôs forgalmat bonyolítottak le Zsámbék,
Telki és Budajenô irányába mint kivezetô
utak. Ezeken az utakon valamikor több nevezetes, értékes épület is volt, ezekbôl né19. OLDAL
hány még ma is látható.
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KÖZÉRDEKÛ

HIVATALI NYITVA TARTÁS

FOGADÓÓRÁK

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
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
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–18.00,
(A sorszámok kiadása az ügyfélTel.: 346-5601
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
fogadás vége elôtt egy órával
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
csütörtök: 8.00–16.00
befejezôdik, a délutáni sorszámpéntek: 8.00–15.00
kiadás 12.30-kor kezdôdik)
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–16.30
Pesthidegkút
csütörtök: 8.00–16.00
* hétfôn és pénteken délelôtt
1028 Máriaremetei út 37.
péntek: 8.00–13.30
csak elôre bejelentkezett
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak
hétfô: 13.30–18.00
Adócsoport,
Tel.: 346-5400
szerda: 8.00–16.30
Anyakönyvi Csoport
péntek: 8.00–11.30
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

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

Gyámhivatal

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

Városrendészet
Mûvelôdési Iroda

1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688
1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

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

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet, A épület, tel.: 212-5979

Felnôttorvosi ügyelet

1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás
ügyelet
hétfô–péntek: 12.00–16.00,
20.00–8.00; szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet

BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Felelôs kiadó:
Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:
Munkatársak:
Fotók:
Szerkesztôség:
Tördelés:
Nyomda:
Terjesztés:
Apróhirdetés, lakossági:
Apróhirdetés, közületi:
Apróhirdetés-felvétel:
Keretes hirdetés:

Kereteshirdetés-felvétel:

Következô megjelenés:
Hirdetésfelvétel:

BUDAI POLGÁR

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),
e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tramontána (356-6009)
Ringier Kiadó Kft. Nyomda, f. vez.: Bertalan László ig.
Göncruszka Kft.
10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként +168 Ft;
4400 Ft + 20% áfa;
készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport,
1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5624, ..25, ..27;
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. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink
elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény.
átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.
A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.
2008. március 7., lapzárta: 2008. február 27.
2008. február 27-én 11 óráig

dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

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

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

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Fekete László
Fidesz—KDNP, listás

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

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

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

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

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Káplán Tibor
MSZP, listás

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

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Kollár György
SZDSZ, 15. vk.

hónap 1. csütörtöke, 18–20 óra

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

Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 931-1379

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

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

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

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

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

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

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

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

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

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

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

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

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

hónap 1. hétfôje, 14–16.30-ig

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

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

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Rataj János
MSZP, listás

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

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

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Skublicsné
Manninger Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

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

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

Takács Beáta
MSZP, listás

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

dr. Varga Elôd Bendegúz elôzetes idôpont-egyeztetés:
MSZP, listás
(06 30) 560-3905
Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

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

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

dr. Zagyvai Péter
SZDSZ, listás

hónap 1. hétfôje, 17–19 óra

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

dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

március 12-én 18 óra
Fidesz I. ker. Iroda
bejelentkezés a téma
1011 Fô utca 28.
megjelölésével: (06 20) 594-9763

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

március 6-án 18 óra

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

március 20-án 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának telefonszáma (212-5030) hétfôn és szerdán 10–18-ig, kedden és csütörtökön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig hívható
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Új helyen mondhatják ki a boldogító igent
Évente átlagosan ötszáz jegyespár
választja házasságkötésének
színhelyéül a II. kerület egyetlen
házasságkötô termét, amely a
Mechwart ligetben álló polgármesteri
hivatal elsô emeletén mûködik. Az
1987 júliusában átadott terem fölött
eljárt az idô. A Polgármesteri Hivatal
földszintjén egy új, minden igényt
kielégítô házasságkötô termet adnak
át júliusban, amely egyben a
képviselô-testületi üléseknek is helyet
ad majd.

T . S z e r k es ztô sé g!

A polgármesteri hivatal épülete 1952-ben
szocialista realista stílusban pártháznak
épült Körner József építész tervei alapján,
aki a tervezésért 1953-ban Ybl-díjat kapott. A Mechwart ligeti épület 1956-ig mûködött pártházként, ezt követôen költözött
ide a Fô utcából a II. Kerületi Tanács. Az
épületben azóta tartananak házasságkötéseket, 1987-tôl az épület elsô emeleti termében, korábban a II. emeleten adták egybe a
házasulandókat.
Az Anyakönyvi Hivatal páncélszekrényében 1895-tôl kezdve ôriznek anyakönyveket, mióta az állami és egyházi házasságkötés elkülönült egymástól, és ez utóbbi lett a
jogilag kötelezô. Minden házassági, születési és halálozási anyakönyvet itt tárolnak,
sôt, a budai kerületek múlt századi különválása elôtt a budai oldal összes anyakönyvét,

még Pesthidegkútét is itt ôrizték, amelyek kivitelezésében. A tervezett befejezési haaztán az adott kerületekhez kerültek. Ezek táridô július 15.
A munkálatok az épület földszintjén köa dokumentumok külön engedély birtokában kutathatóak is. Házasságkötéseket je- zel 400 négyzetmétert érintenek, a fôbejáraton keresztül megközelíthetô
elôcsarnokot és az ettôl jobbra lévô épületrészt. Az aulától jobbra
esô épületrészben két iroda készül az anyakönyvvezetôk részére.
A házasságkötô terem mellett kiszolgáló-technikai helyiséget alakítanak ki, melyben az összecsukható, a képviselô-testületi üléseknél használatos asztalok is tárolhatók. A folyosó végére a kétfunkciós házasságkötô és képviselôtestületi ülésterem kerül, innen
közelíthetô meg egy kisebb teEsküvô a kilencvenes évek közepén
rem, amely egyrészt a házasságkölenleg pénteki és szombati napokon tarta- tés után fogadóteremként mûködik, másnak, és az új házasságkötô elkészültéig az át- részt kisebb tárgyalóként is használható. A
meneti idôszakban nem kérnek terembér- bejárat mellett egy kisebb házasságkötô terem készül, amely arra is alkalmas, hogy a
leti díjat.
A házasságkötô terem — amely egyben a nagy teremben tartandó házasságkötés elôtképviselô-testületi ülésterem is — elhelyez- ti, illetve az állampolgári eskü elôtti megbekedése, megközelítése és állapota nem fe- széléseket lebonyolítsák.
ld—rm
lelt meg az elvárható követelményeknek,
így a korábbi évek során is felmerült már az igény a házasságkötô
és a képviselô-testületi ülésterem
korszerû kialakítására. Az új termet a polgármesteri hivatal épületének földszintjén alakítják ki, a
döntésnél fontos szempont volt az
akadálymentes megközelítés biztosítása, a jelenlegi, lépcsôkön keresztül elérhetô teremnél ez nem
volt megoldható.
A jelenlegi átalakítás terveit a
Czakó Építész-Belsôépítész Iroda
készítette, ezek alapján idén január 15-tôl már zajlanak az építési A Polgármesteri Hivatal júliusban átadandó házasságkötô
munkálatok a Hôszer-Trade Kft. termének látványterve (Czakó Építész-Belsôépítész Iroda)

A Budai Polgár 2008/1 január 11-i számának 16. és 17. oldalán „Dunaparti pro és kontra” címen helytörténeti elemzést
közölt a partmenti szegélyek beépítésének lehetséges megoldásairól. Miközben a szerzô fényképmellékletek becsatolásával is bizonyítja az ott éktelenkedett sivár tûzfalnak egy
új épületegyüttessel történt letakarásának helyességét, pozitív érvként hivatkozik Fábián Gáspárnak a „Budapesti Duna-partok építômûvészeti jelentôsége” címû és 1918-ban
megjelent hasonló témájú kiadványára, miközben annak
szerzôjét „megvalósult munkái után ítélve középszerû építészként” jellemzi. Magam ez utóbbi szubjektív kijelentésével
szemben szeretném megjegyezni, hogy egy tervezô építészt
megvalósult alkotásai és az országos tervpályázatokon elért
helyezései minôsíthetnek.
Meg kell említenem, hogy mint minden korban, abban
az idôben is ªgyelembe kellett venni a megbízók stílusigényeit, melyeket a szakmai zsûrik is elfogadtak. Fábián Gáspár húsz eredményes tervpályázatából 11-et elsô díjjal és
megbízással honoráltak. A több megvalósult középületbôl a
budai Szent Margit Gimnáziumot, a badacsonytomaji bazalt-

templomot és az eddig csak részben elkészült székesfehérvári Prohászka-emléktemplomot emelném ki.
Ezen kívül megírta a Nagy magyar építômûvészek címû
kétkötetes kiadványt, és tizenkét évig szerkesztette az Építôipar, építômûvészet címû, Ybl Miklós által alapított folyóiratot. Vámossy Ferenc professzor Rendhagyó gondolatok egy
építész centenáriumán címmel a Magyar Építômûvészet címû folyóirat 1985/6. számában háromoldalas, róla szóló pozitív értékelést közölt több fotóval.
Fábián István gyémántdiplomás építészmérnök, a tervezô 6. ªa
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Körkérdés a népszavazásról
Sólyom László köztársasági elnök
március 9-re tûzte ki a vizit-, a napi- és
a tandíjról szóló népszavazás
idôpontját. A II. kerületi
önkormányzatban képviselettel bíró
pártok — a Fidesz, a KDNP, az MDF, az
MSZP és az SZDSZ — képviselôit a
referendumról alkotott véleményükrôl
kérdeztük.

Ernyey László

Fekete László

— A Keresztény Demokrata Néppárt képviselôje vagyok, egy olyan párté, amely a keresztény szociális mozgalmak mentén szervezôdött, és mindenkor a társadalmi szolidaritás és a közösségi felelôsségvállalás oldalán áll. Az egyház társadalmi tanítását valljuk, amely egy igazságosabb és testvériesebb világ felé mutat, ennek szellemében
alapvetô emberi kötelességünk a szolidaritás fenntartása.

Porkoláb Mátyás

Ernyey László, az önkormányzat Fidesz—
KDNP-frakciójának vezetôje szerint a népszavazás fontos kérdésekrôl szól:
— A Fidesz—Magyar Polgári Szövetség II.
Kerületi Szervezete mindhárom kérdés esetén az igen választ támogatja. Véleményünk
szerint mind a tandíj, mind a vizitdíj, mind
a kórházi napidíj fenntartása ellentétes a
társadalmi igazságossággal, és azt eredményezi, hogy a jövôben a tudás és az egészség
csak annak jár, akinek van elég pénze
megªzetni azt. Tévútra vezet, aki azt állítja,
hogy a három tétel eltörlésével akár az oktatás, akár az egészségügy ingyenes lesz. Egy
átlagos keresetû állampolgár és munkáltatója évi többszázezer forint egészségbiztosítási járulékot ªzet azért, hogy szükség esetén
az illetô orvosi, kórházi ellátása biztosított
legyen. A szülôk ugyanígy megªzetik adók
formájában gyermekeik tanulmányait.
Most itt a lehetôség, hogy emlékeztessük a
kormányzatot, tisztában vagyunk ezzel.
Szomorú, hogy hazánkban a politika az elmúlt években mindent megtett azért, hogy
megfossza az embereket demokráciatudatuktól. Ma a választópolgárok többsége
szkepticizmussal vagy érdektelenséggel viszonyul a népszavazáshoz. Lényegtelen,
hogy valakinek mi a személyes véleménye a
feltett kérdésekkel kapcsolatban, ha nem
tartja fontosnak hangot adni annak. Pedig a
tét igenis nagy. Lehet, hogy a parlament
összetételérôl csak négyévente dönthetünk,
ám az nem mindegy, hogy a közben eltelô
idôszak alatt az ország vezetése kontroll nélkül mûködhet, vagy szembe kell néznie az általa képviseltek akaratával. Március 9-én
szánjon rá egy félórát, és szavazatával segítsen megerôsíteni a népszavazás intézményét! — kéri a választóktól Ernyey László.
Fekete László, a Kereszténydemokrata Néppárt kerületi elnöke, az önkormányzat Fidesz—KDNP közös frakciójának tagja március 9-én részt vesz a népszavazáson, és
ahogy fogalmaz, természetesen három igennel voksol a feltett kérdésekre.

Takács Beáta

Koncz Imre

Fekete László március 9-én azonban nem
csak elvi álláspontját képviselve szavaz három igennel. Véleménye szerint adók és járulékok formájában busásan megªzeti minden állampolgár az oktatás- és egészségügy
költségeit.
— Hamis az az állítás, hogy ingyenes az
egészségügy, hiszen mindannyian évtizedeken keresztül ªzettünk és ªzetünk a közös
kasszába, de a gyermekek iskoláztatását is
adóinkból fedezi az állam. Az, hogy a mostani vezetés rosszul sáfárkodik a rábízott pénzekkel, még nem bizonyítja, hogy rossz a
rendszer. A kormánykoalíció politikusai
csupán gazdasági érveket hangoztatnak,
amelyek szinte kizárólag az egyéni irigységre apellálnak. Pedig a közösségi gondolatok
fontosabbak, és én hiszem, hogy ennek kifejezôdése lesz a március 9-i referendum.
Porkoláb Mátyás, a Magyar Demokrata Fórum kerületi elnöke, a képviselô-testület
egyetlen MDF-es tagja két igennel és egy
nemmel szavaz majd. Szavaiból az is kiderül,
nem tartja szerencsésnek, hogy fontos szakmai kérdések népszavazáson dôlhetnek el.
— Az MDF — állásfoglalása szerint — tagjai és szimpatizánsai belátására bízza, hogy
elmennek-e szavazni, valamint azt, hogyan
szavaznak. Én a népszavazást egy fontos intézménynek tartom, s miután a köztársasági
elnök kiírta a pontos idôpontját, élni lehet,
és élni kell szavazati jogunkkal.

A demokrata fórum politikusa arra is felhívta a ªgyelmet, hogy az egészség- és oktatásügyet érintô szakmai kérdéseket hazánk
jelenlegi gazdasági környezetében kell megvizsgálnunk.
— Elvben természetesen egyetértek azzal, hogy mindent az értékén kezeljünk,
minden szolgáltatásért ªzessünk. A jelenlegi, a döntéshozók által kialakított, a választók számára sokszor értelmezhetetlen gazdasági környezet, szinte betarthatatlan adójogszabályok és -terhek, járulékªzetési kötelezettségek mellett érhetô, hogy a többség az
igen szavazatokkal elutasítja a vizit-, valamint a kórházi napidíjat.
A tandíjjal kapcsolatban feltett harmadik
kérdésre azonban Porkoláb Mátyás nemmel
válaszol majd.
— Természetesen megértem azokat is,
akik ezt is elutasítják, hiszen az MDF által
régóta szorgalmazott egykulcsos adórendszer nem valósult meg, és így sokaknak
nagy terhet jelenthet gyermekük amúgy
sem olcsó taníttatása. Az egyetemi oktatásban látom értelmét a tandíjnak, hiszen, ha
valaki jól teljesít, akkor mentesül alóla.
Takács Beáta, aki a Magyar Szocialista Párt
II. kerületi önkormányzatban mûködô frakcióját vezeti, azon a véleményen van, hogy a
népszavazáson való részvétel állampolgári
jog és lehetôség egyben.
— A népszavazás intézményét nagyon komolyan kell venni, és az ország sorsát jelentôs mértékben befolyásoló kérdések esetén
elengedhetetlennek tartom, hogy az állampolgárok ebben a formában nyilvánítsanak
véleményt. Ilyen volt például az 1997-es
NATO-hoz, vagy a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozásunkról szóló referendum. Ugyanakkor a törvényhozás — amely
szintén fontos demokratikus alapintézmény — olyan feladat, amely parlamenti viszonyok között, választott képviselôinken
keresztül valósul meg.
A szocialista képviselô szerint a március
9-i népszavazásra benyújtott kérdések
mindegyike abba a kategóriába tartozik,
amely a parlamenti munka részét képezi.
— Az egészség- és a felsôoktatásügyi reform egy-egy részkérdésérôl véleményem
szerint nem szabadna népszavazáson dönteni. Azt azonban nem vitatom, hogy a refe-

NÉPSZAVAZÁS SZÁMOKBAN. Az 1997. november 16-i népszavazáson a NATO-csatlakozásról szavaztunk. Országosan a választópolgárok 49,24%-a vett részt a szavazáson, kerületünkben kimagasló, 68%-os részvételi arány mellett 52 452 fô szavazott igennel (86,2%). 2003. április 12-én arról szavaztunk, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon-e? Országosan a választópolgárok 45,62%-a jelent meg a szavazóurnáknál, a második kerületben az országos átlagnál jóval
többen, 66,74%-nyian gondolták úgy, hogy véleményt kell nyilvánítaniuk (80,4% szavazott igennel).
2004. december 5-én két kérdésben várták a szavazópolgárok döntését. Bár a népszavazáson országosan csak 37,49% jelent meg, kerületünkben 61,75%-os volt a részvétel aránya. Az egészségügyi
közszolgáltató intézmények, kórházak állami, önkormányzati tulajdonban maradásával kapcsolatos
kérdésre a kerületi szavazók 64,38%-a válaszolt igennel. A kedvezményes honosítással kapcsolatban
feltett kérdésre az érvényes szavazatokból igennel szavazók aránya 64,55% volt.

2008/4 — február 22.
rendumot a köztársasági elnök szabályos keretek között kiírta, ezért minden állampolgár eldöntheti, és el is kell hogy döntse,
részt vesz-e rajta, illetve ebben a formában
kívánja-e kinyilvánítani véleményét. A reformfolyamatok végiggondolása minden állampolgár joga, de egyben kötelessége is.
Abban ma minden politikai erô egyetért,
hogy a felsôoktatás- és egészségügy jelenlegi mûködése nem kielégítô. A népszavazás
alkalmat nyújt arra, hogy mindenki felelôsséggel eldönthesse, támogatja-e a változásokat, a megújulást elôsegítô reformokat.
— Nemet mondok a szocializmusra —
mondja Koncz Imre, a kerületi SZDSZ elnöke, az önkormányzat szabad demokrata frakciójának tagja. — Téved, aki azt hiszi, hogy a
kádári rendszer juttatásait — már ha egyáltalán azok voltak — meg lehet kapni a hátrányai, például az akkori alacsony ªzetések
nélkül is.
Nemet mondok a tandíj eltörlésére, mert
aki ªzet, minôséget is követelhet a pénzéért. Mi még örültünk, ha annak idején egyegy elôadásunk elmaradt. Az az eretnek gondolat fel sem merült bennünk, hogy tiltakozzunk miatta, hogy követeljük a bepótlását.
Meghunyászkodtunk. Azt szeretném, hogy a
ªamnak ne kelljen meghunyászkodnia. Legyenek világosak a viszonyok, ªzetek érte,
de meg is követelem, hogy megkapja, ami
jár neki.
Nemet mondok a vizitdíj eltörlésére is.
Sajnos, sokat jártam rendelôkbe, kórházakba akkor is, amikor még mindenütt ki volt
függesztve a tábla, az 1972. évi egészségügyi
törvénybôl vett idézet: „a dolgozóknak ingyen
jár a legmagasabb szintû egészségügyi ellátás.”
Mindannyian tudjuk, hogy nem így volt;
most sincs így. Kezünkben ott lapult a boríték, lestük a pillanatot, mikor csúsztathatjuk a nyitott zsebekbe. Bennünk a kétely,
hogy vajon eleget adtunk-e, vagy tán túl sokat. A vizitdíj sokat változtat ezen. Fizetek,
számlát kapok — tiszta viszonyok. Az orvosoknak is jobb, nekik sem kell zavartan boríték után nyúlkálni. Tiszta pénz. Lehet, hogy
kevesebb, de nem kell hozzá adót csalni.
A kórházi ápolási díj eltörlésére is nemet
mondok. Hányan csodálkoztunk már rá a zárójelentésünkre: ugyan már rég otthon
nyomtuk az ágyat, de a kórház még mindig
számlázott gyógyításunkért az OEP-nek.
Cinkosan hallgattunk, de akkor is magunkat csaptuk be, hiszen az Egészségpénztár is
a mi járadékainkból gazdálkodik. Nem akarok tovább feküdni a kórházban, mint
amennyire feltétlenül szükségem van a gyógyuláshoz. Az ingyenesség kiszolgáltatottá
tesz. Ha ªzetünk valamiért, el is várhatunk
érte dolgokat. Ezek a díjak nem megªzethetetlenek, de ha megfizetem ôket, a helyzetem alapvetôen megváltozik. Megrendelô leszek — a gyógyítást, az oktatást nem mások
adományából kapom. Ha tetszik, büszke,
szabad polgár! Ezért csináltuk a rendszerváltást. Számoljunk le a szocializmus, az ingyenesség hamis illúziójával — tette hozzá
Koncz Imre.
Tóth I.
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A Helyi Választási Iroda tájékoztatója
A szavazópolgárok a névjegyzékbe történô felvételrôl szóló értesítést (kopogtatócédulát) 2008. február 22-ig kapják kézhez. A választói névjegyzék február 20-tól
február 27-ig tekinthetô meg az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit körút
47–49.) A névjegyzékbôl való kimaradás esetén ugyanezen idôtartam alatt (február
20–27-ig) lehet kifogást benyújtani.
SZAVAZÁS IGAZOLÁSSAL. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. jelentôs
mértékben módosult, különösen az igazolással történô szavazás tekintetében.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétôl távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetôjétôl kért igazolással azon település helyi választási irodájának vezetôjétôl kérheti a névjegyzékbe
való felvételét, ahol a szavazás napján tartózkodik.
Igazolást legkésôbb személyesen vagy teljes bizonyító erejû meghatalmazással, meghatalmazott útján március 7-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy március 4-ig megérkezzen a helyi választási irodához. Igazolást
legkésôbb március 7-én 16 óráig lehet kiadni. A helyi választási iroda vezetôje az
igazolásban feltünteti a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, a lakcíme szerinti választókerület megjelölését, a települést, ahol a választópolgár szavazni
kíván, a választókerület megjelölését, az igazolással szavazásra kijelölt szavazóhelyiség címét. A II. kerületben igazolással szavazni csak a Horvát utca 2–12. alatt kijelölt
57. sz. szavazókörben lehet. A névjegyzékbe való felvétel is csak ebben a kijelölt
szavazókörben lehetséges. Megszûnt az a korábbi gyakorlat, hogy a választópolgár a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti szavazókörben kérhette a személyazonosság megfelelô igazolása után a névjegyzékbe történô felvételét a
szavazás napján.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem tudja a
személyazonosságát és lakcímét megfelelôen igazolni, nem szerepel a névjegyzékben, és nem rendelkezik igazolással, vagy rendelkezik igazolással, de nem az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottságtól kéri névjegyzékbe vételét.
A választópolgár a lakóhelye szerinti névjegyzékbe történô visszavételét egy alkalommal kérheti. A választás elsô fordulóját megelôzô 3. napig, azaz március 6-án
16 óráig a kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg kérelmére visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt törölt onnan.
Az igazolványok, amellyel a személyazonosság igazolható: lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány n személyazonosító igazolvány vagy útlevél n 2001. január 1-je után kiállított vezetôi engedély, lakcímigazolvány.
Akik nem rendelkeznek a felsorolt igazolványokkal, az Okmányirodában kapott irattal igazolhatják személyazonosságukat, amennyiben szerepelnek a névjegyzékben.
KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁS. Aki a népszavazás napján külföldön tartózkodik, a
külképviseleteken szavazhat, ha szándékát személyesen, vagy teljes bizonyító erejû
meghatalmazással meghatalmazott útján, február 22-én 16 óráig, ajánlott levélben
pedig úgy kéri, hogy az február 22-ig megérkezzen a választási irodához.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek tartalmaznia
kell a kérelmezô családi és utónevét n személyi azonosítóját, születési helyét és idejét n anyja nevét n magyarországi lakcímét n annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmezô a választójogát gyakorolni kívánja n a kérelmezô külföldi értesítési címét, ha a Helyi Választási Iroda Vezetôjének döntésérôl szóló értesítés kézbesítését nem a magyarországi lakcímére kéri.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár a magyarországi szavazás napját megelôzô 16. napig módosíthatja azt, hogy hol kíván szavazni, ilyen módosítás
esetén törlik a külképviseleti névjegyzékbôl és visszaveszik a lakcíme szerinti névjegyzékbe. Felhívjuk a ªgyelmet a külképviseleti névjegyzékbe történô felvételhez szükséges kérelem felsoroltak szerinti pontos kitöltésére, mert a kérelem hiányos kitöltése
esetén a Helyi Választási Iroda vezetôje kénytelen elutasítani a külképviseleti névjegyzékbe történô felvétel iránti kérelmet.
MOZGÓURNÁVAL VALÓ SZAVAZÁS. A mozgóurnát a választópolgár írásban
kérheti a népszavazást megelôzôen a helyi választási iroda vezetôjétôl, illetôleg
ugyancsak írásban kérheti a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. A
mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság, igazolással szavazó választópolgár esetén a település egészére kiterjedô illetékességgel a kijelölt (1027 Horvát utca 2–12., 57. sz. szavazókör) szavazatszámláló bizottság illetékes.
KAMPÁNYCSEND. A választási kampány 2008. március 7-én 24 óráig tart. Ezt követôen március 8-án 00 órától március 9-én 19 óráig kampánycsend van.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA. 1024 Budapest, Mechwart liget 1., tel.: 346-5428,
választási információs szolgálat: 1024 Mechwart liget 1., tel.: 346-5444.
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KÖLTÖZIK A GYÛJTÔSZIGET. A szelektívhulladék-gyûjtés a számos elôny
mellett olykor (fôleg a helytelen használat miatt) kellemetlenséget is okozhat. A Medve utcai konténerek körül
kialakult visszásságokra többen is panaszkodnak a környéken lakók közül.
Zavaró például, hogy a konténerek miatt megnôtt az autós forgalom, hiszen a távolabbról jövôk nem gyalogosan hozzák a szemetet. Gyakran már
hajnalban üvegcsörgéstôl hangos az
utca, nem beszélve az edények mellett összegyûlt hulladékról. A megoldásra remények szerint nem kell sokat
várni. Jóvér György, a Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda vezetôje
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a jelenleg a Medve és a Vitéz utca keresztezôdésében lévô hulladékgyûjtô szigetet a szükséges Közterületi Rendezési Terv készítése és elfogadása után
várhatóan — több javaslat alapján —
a Nagy Imre térre helyezik át, ahol kevésbé zavarja majd a környéket a gyûjtôsziget használata.

KÉT HÉT

BUDAI POLGÁR

Új és megújuló kerékpárutak
Az önkormányzat az idén két kerékpárút
át-, illetve kialakítására készül. A tervek
már elkészültek, a megvalósításhoz szükséges forrásra pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a szükséges önrészt pedig a képviselôtestület elôreláthatólag az idei költségvetésében biztosítja.
A Varsányi Irén utcában átalakítják a már
meglévô, jelenleg a járdán futó kétirányú
nyomvonalat. A kerékpárút jelenlegi kialakítása balesetveszélyes, ugyanis nagyon leszûkíti a járdát. Ezért a kerékpáros szervezetek képviselôivel egyeztetve úgy kívánják
átalakítani, hogy az egyik irányban a járdán marad a biciklissáv,
a másik irányú kerékpáros forgalmat pedig az úttesten burkolati jelekkel kijelölve vezetik majd el. A
keresztezôdéseknél a más kerületekben már bevált kiemeléseket
alkalmazzák majd, amelyek lassításra kényszerítik az autósokat.
Az ily módon kialakítandó új forgalmi rendben a Vízivárosban
amúgy is szûken rendelkezésre álló parkolóhelyek számát sem kell
csökkenteni.

Új kerékpárút kialakítását tervezi az önkormányzat Hidegkúton. Az Ördögárok utca—Zsíroshegyi út—Géza fejedelem útja—
Zerind vezér utca nyomvonalon gépjármûvekkel együtt haladva, de burkolati jelekkel kijelölve létesítenek kerékpárutat. Ennek részeként az Ördögárok utcában az egyirányú forgalmú úton kétirányú kerékpáros forgalom halad majd.
A tervek készen állnak, a megvalósításhoz szükséges hatvanmillió forintból 12
milliót önrészként biztosítana az önkormányzat, és 48 millióra pályáztak a Regionális Fejlesztési Tanácsnál.
LD

Pokorni Zoltán is csatlakozott

VÉRADÓKAT VÁRNAK. Az 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. em.).
Aki vért kíván adni, vigye magával személyi igazolványát és TAJ-kártyáját.
CSODÁLATOS RENESZÁNSZ. Új
mûvészettörténeti sorozat indul Csodálatos reneszánsz címmel a Klebelsberg Kultúrkúriában Ludmann Mihály
mûvészettörténész vezetésével. A sorozatot a Polgárok szabadegyeteme
sorozat keretében rendezik meg. A
mûvészettörténész a reneszánsz kialakulását, korszakait ismerteti elsôsorban az itáliai reneszánsz nagy alkotóit
helyezve elôtérbe, de megismerkedünk az európai és magyarországi reneszánsz fontos mûveivel is. Az elôadást diavetítés illusztrálja. Az elsô találkozás március 4-én 18.30-kor, ezt
követôen kéthetente keddenként lesz
a többi elôadás. A belépôjegy 500 Ft,
nyugdíjasoknak és diákoknak ingyenes.

A Hegyvidék polgármestere, Pokorni Zoltán is aláírta azt a nyílt levelet, amelyet Láng Zsolt a II. kerület védett övezeteinek védelmében írt Demszky Gábornak. A XII. kerület önkormányzata városrészünkhöz hasonlóan területe jelentôs részérôl már
évekkel ezelôtt kitiltotta a 12 tonnánál súlyosabb
össztömegû tehergépjármûveket. A fôváros tavaly
decemberben módosította a védett, a várakozási
és a korlátozott övezetekkel kapcsolatos hatásköri
rendeletét, az engedélyek kiadásának jogát a fôpolgármester kizárólagos hatáskörébe utalták. A
két budai polgármester együttesen kíván fellépni
a jövôben a döntés visszavonásának érdekében.

Boldog születésnapot!
Február másodikán ünnepelte 106. születésnapját kerületünk legidôsebb lakója, Magirius Mária. Az önkormányzat nevében Soltész Attila, a Közoktatási, Közmûvelôdési,
Sport és Informatikai Bizottság elnöke köszöntötte a jó egészségnek örvendô idôs
hölgyet a jeles napon. Mária örömmel fogadta a látogatást, és felidézte ªatal korát, a
két világháború és a dombrádi kitelepítés
embert próbáló éveit, amelyhez vele született derûlátása és fáradhatatlan munkabírása adott erôt. Ahogy elmondta, dolgozni
mindig szeretett. Kicsi lányként sámlira
állva vasalta a ruhát, és a mai napig tevékenykedik a konyhában. Már alig várja a tavaszt, amikor végre kimozdulhat a lakásból, és a kertben élvezheti a napsütést. Mesélt a családjáról is, amelyben a magas kor

nem ritkaság, de ilyen hosszú élet eddig
még egyikôjüknek sem adatott meg. Soltész Attila búcsúzásul reményét fejezte ki,
hogy jövôre ismét meglátogathatja és születésnapján köszöntheti Mária nénit.
P. Zs.

2008/4 — február 22.
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Emlékezés a háború áldozataira

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.

A II. világháború civil áldozataira emlékeztek a fôvárosi harcok befejezésének 63. évfordulóján a Farkasréti temetôben február 13-án délelôtt a polgári halottak síremlékénél. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság rendezvényén többek között részt vett Lomnici Zoltán, a Legfelsôbb Bíróság elnöke, valamint Katona Tamás, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja. Az áldozatok elôtt a II. kerületi Önkormányzat nevében Bándy
Péter képviselô rótta le kegyeletét.

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
díjmentes tanácsadást tart csütörtökönként 14–16 óráig 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 FOGADÓÓRA. A civil szervezetek szakreferense, dr. Szigeti Szilvia (tel.:
[30] 560-3928, e-mail: szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu) minden hónap elsô hétfôjén 15–17 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., II. emelet 217.).

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).

Amatôr, mégis proª
A Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepi
gálamûsort rendeztek január 26-án a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban,
ahol a negyedik alkalommal átadott Csokonai Vitéz Mihály Alkotói és Közösségi Díjjal kitüntetettek tartottak elôadást.
Az elismerést minden évben az Oktatási
és Kulturális Minisztérium ítéli oda az amatôr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus és zenemûvészet, képzô-, fotó, ªlm-, videomûvészet, táncmûvészet, valamint a hagyományôrzés, a tárgyalkotó és
elôadó népmûvészet terén végzett munkáért egyéni alkotóknak, mûvészetpedagógusoknak, mûvészeti együttesek vezetôinek.
Kovácsné Bíró Ágnes, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közmûvelôdési Fôosztályának fôosztályvezetô-helyettese köszöntô
beszédében hangsúlyozta, hogy a Marczibányi téren remek hagyományt teremtettek,
amikor a díjban részesült, nem hivatásos
mûvészeknek bemutatkozási alkalmat biztosítottak. Felhívta a ªgyelmet arra, hogy
alkotók és alkotóközösségek mûvészetükkel a magyar kultúrát gazdagítják, különleges szerepet játszanak a hazai szellemi élet
külföldi megismertetésében, munkájuk
nélkülözhetetlen. Az állami középdíj teljes
mértékben egyenértékû a hivatásos mûvészeti kitüntetésekkel. Soltész Attila, a Közoktatási-, Közmûvelôdési, Sport és Informatikai Bizottság elnöke felszólalásában kiemelte: a magyarokat elsôsorban a kultúra
és a nyelv teszi közösséggé, egy nemzetté,
ezért kell kiemelt ªgyelmet fordítanunk
ápolására, megôrzésére. Azok az országok
lehetnek sikeresek, amelyek ragaszkodnak
nyelvükhöz, kultúrájukhoz.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST

Az ünnepi mûsorban a kitüntetettek mellett közremûködött Sebô Ferenc zeneszerzô
és Fesztbaum Béla színmûvész. A Marczibányi téren az érdeklôdôk megtekinthették a
díjazottak között szereplô Molnár Ferenc fotókiállítását, valamint a Duna-Tisza Közi
Népmûvészeti Egyesület alkotásait.

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).

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.

Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjat kapott: Bárdi Margit bábrendezô, -tervezô,
Benkô Zsóªa tánctanár, Bácskai Mihály színjátszó-rendezô, Kozma László népmûvészeti fôtanácsos, Soltész-Nagy Lászlóné Lédeczi
Judit karvezetô, Héra Istvánné Kaló Éva Erzsébet hagyományôrzô tevékenység, Molnár Ferenc fotómûvész.
Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjat
kapott: Duna-Tisza Közi Népmûvészeti
Egyesület (Kecskemét), Bartina Táncegyüttes és utánpótlás csoportjai (Szekszárd),
Budakeszi Kompánia Színházi Társaság
(Budakeszi), Galántai Kodály Zoltán Daloskör (Galánta), ELTE Bartók Béla Énekkar,
Egyetemi Koncertzenekar (Budapest).
Szabó Gergely

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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Újra és újra kompetencia
Remetei maszkabál

A Remetekertvárosi Általános Iskolában február elsején délelôtt a jelmezbálon a mókát és a kacagást Horváth
Otília volt remetés diák és családja —
a híres cirkuszdinasztia — biztosította
az itt lévô több száz gyermeknek. Az
intézmény alsó tagozatos kisdiákjai
vendégül látták a Kolozsvár utcai, a
Máriaremetei úti és a Hûvösvölgyi úti
óvodásokat. A különleges eseménnyel
az óvodából iskolába történô átmenetet szerették volna megkönnyíteni a
szervezôk. Bôséges evés, ivás? A végzôs leányok saját készítésû farsangi diós kiºivel kínálták a résztvevôket, ezzel kivívták maguknak az elismerést:
„Lányok, férjhez mehettek!”

Nem égtek, sôt…

Idén második alkalommal hirdette
meg a Tûzoltó Múzeum országos fogalmazási versenyét Ne égess! címmel. A Pitypangosok, akiket Szabó Ágnes készített fel, idén is írtak, s minden díjat megnyertek. Az ünnepélyes
eredményhirdetésen a zsûritôl vehették át a jutalmukat, majd megtekintették a múzeumot, beülhettek a tûzoltóautókba, felpróbálhatták a több kilós
felszerelést, s legnagyobb örömükre,
a rúd egy részén is csúszhattak. Szerencsére nem volt riasztás, így a vetélkedôt és a ªnom uzsonnát semmi
nem zavarta meg. Díjazottak Czövek
Trisztán 6.b (elsô hely), Kemechey Arnold 5.b (második hely), Deák Kamilla
5.b (harmadik hely), a múzeum különdíjasa: Bikkes Kristóf 5.b, a Mix Magazin különdíjasa pedig Hernádi Alex
7.o. tanuló lett. A Pitypang küldte a
legtöbb pályamunkát, így megnyerte
az iskolák versenyét is, amit állatkerti
belépôkkel jutalmazott a múzeum.

A címet látván, talán sok olvasónk
legyint: már megint a kompetencia, a
csapból is ez folyik! És valóban;
pedagógiai tárgyú konferenciákon,
elôadásokon, beszélgetésekben és
írásokban a leggyakrabban elôforduló
szó a kompetencia. Nem véletlenül. A
pedagógiával foglalkozó szakemberek
minden szinten, csakúgy, mint az
érintett gyerekek és szülôk is, érzik és
tudják, hogy valami nincs rendben az
iskolai oktatással.

Megªgyelhetô az az ambivalencia, hogy gyerekeink egyre ªatalabb korban egyre többet tanulnak, mégis egyre kisebb tudással
kerülnek a felsôoktatásba. Ezt a jelenséget
támasztják alá a nemzetközi megméretteté- Fekete Jenôné a tizedikesek erkölcsi érzékét
sek, például a PISA-felmérés, amelybôl igyekszik fejleszteni „Egér- és Patkányföld
egyértelmûen kitûnik, hogy az életkor elô- nevében vádolom” címû projektjében.
rehaladtával egyre nagyobb a leszakadásunk a nemzetközi átlagtól. A tanulság:
A konferencián részt vett Barna Gáborné,
nem azt és nem úgy tanítunk az iskolában, a II. kerületi Önkormányzat Mûvelôdési
amit és ahogy kellene. A megoldás a szak- Irodájának munkatársa, aki érdeklôdéemberek reményei szerint az úgynevezett sünkre elmondta, hogy a Mûvelôdési Iroda
kompetencia alapú oktatásban rejlik.
fontosnak tartja az újfajta módszertan elterA Humánerôforrás-fejlesztés Operatív jedését.
Program (HEFOP) keretében az elmúlt tan— Jó lenne, ha a többi tanintézményben
évben az iskolák jelentôs anyagi forrásra is meghonosodna az a szemlélet, hogy nem
pályázhattak, amelyet a kompetencia alapú tananyagot, hanem gyereket tanítunk. Enoktatás bevezetésére fordíthattak. Kerüle- nek érdekében a Pedagógiai Szolgáltató
tünkben három tanintézet, az Áldás Utcai Központ folyamatosan szervez módszertaÁltalános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Gim- ni továbbképzést a kerület pedagógusainázium, valamint a Budenz József Alapítvá- nak. A másik terület, amelyen szeretnénk
nyi Gimnázium nyerte el a lehetôséget, és elôrelépni, a sajátos nevelési igényû tanusikeresen élt is azzal. Február 15-én az ala- lók integrált oktatása. Az ilyen, úgynevepítványi gimnázium hívott össze konferen- zett befogadó iskolában minden gyerek kéciát, hogy bemutassa, hol jár a tavaly meg- pességeinek és fejlettségének megfelelôen
kezdett úton.
tud haladni, és azt kapja, ami számára a legSzilágyi Márta igazgatótól megtudtuk, jobb.
hogy az alap-kompetenciaterületek mellett az iskola kiemelten foglalkozik a szociális, környezeti és életviteli kompetencia fejlesztésével. Ehhez kapcsolódóan Jakab György, az Országos Közoktatási Intézet
munkatársa tartott elôadást,
amelyben a társadalmi változások tükrében vizsgálta az iskolai oktatás változásának szükségszerûségét:
— Izgalmas átmeneti helyzetben vagyunk, amelyben számtalan érték van jelen párhuzamosan. A rendezetlen viszonyok
az oktatásban is éreztetik hatá- Kosztolányi lírája mind az öt érzékszervünkre hat — derül ki
sukat. Az iskola és a tanár is bi- Aradi Bence 11. osztályban tartott magyaróráján.
zonytalan, hogy mit és hogyan
A HEFOP pályázat egyfajta injekció, amitanítson: általános mûveltséget adjon vagy
a tanulók képességeit fejlessze. A tárgyi tu- nek áldásos hatása rajtunk is múlik. Az Öndásra helyezze a hangsúlyt vagy a gyakorlati kormányzat elkötelezett az új irányvonal
tudásra. — Jakab szerint a választ majd a jö- mellett, és bízom benne, hogy egyre töbvô adja meg. Fontos azonban, hogy a társa- ben leszünk, akik szorgalmazzuk a változádalom ne veszítse el nyitottságát, és az okta- sokat.
Péter Zs.
tás a társadalmi szükségleteket kövesse.
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Felismerni a szépet
A Törökvész Úti Kézmûves Óvoda évrôl évre lehetôséget kínál kerületünk iskoláinak, hogy mûveiket elhozzák és bemutassák az
Óvodagalériában. A Törökvész úti és az Áldás Utcai Általános Iskola után idén a Pitypang utcaiak éltek az alkalommal. A kiállítás
megnyitójára Indráné Matolcsy Gabriella, az iskola igazgatója, valamint a gyerekeket felkészítô rajz- és vizuális kultúra-tanár, Gyurkó Imre kísérte el az ifjú mûvészeket. Az igazgatónô elmondta,
hogy iskolájukban különös ªgyelmet szentelnek a mûvészeti és
esztétikai nevelésnek, amely a gyermekek személyiségfejlôdéséhez elengedhetetlenül szükséges. A család és az iskola közös feladata, hogy fejlesszék a gyerekek ízlésvilágát, hogy megtanulják
felismerni, elismerni és végül létrehozni a szépet.
A kiállításon bemutatkozó alkotók között elsôtôl nyolcadik osztályos tanulóig minden évfolyam képviselteti magát. Az akvarelleket, toll- és ceruzarajzokat nézve jól követhetô a gyerekek fejlôdése. A nagyobbak munkáiban a valódi mûvészetnek már nemcsak a
gyökereit fedezhetjük fel, néhány kép komoly értéket képvisel. Az
alkotások kreativitásról és pontos megªgyelôkészségrôl tanúskodnak, harmóniát és örömöt tükröznek. Bár ezek a gyerekek az általános iskolákban csupán heti egy-két alkalommal kapnak vizuális
nevelést, Gyurkó tanár úrnak köszönhetôen, aki maga is mûvész,
magas színvonalon fejezik ki érzelmeiket, gondolataikat a rajzpapíron.
A kiállítás március 21-ig, naponta 9–17 óráig között tekinthetô
meg a Törökvész Úti Kézmûves Óvoda épületében (1025 Törökvész
út 18.).

Gyermekrajzpályázatok
A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGRÓL. Az Országos Balesetmegelôzé-

si Bizottság (OBB) országos gyermekrajzpályázatot hirdet a 3–6,
7–10 és 10–14 éves korosztály számára Közlekedésbiztonság gyermekszemmel címmel. Az országos zsûrizést követôen a legjobb
munkákból az OBB kiállítást rendez. A kiállítás helyszínérôl és
idôpontjáról írásban értesítik a díjnyertes pályamunkák beküldôit. Beküldési határidô: 2008. április 7. A pályamûvek mérete kizárólag A/3 vagy A/4 méretû lehet. A pályamûvek hátoldalán olvashatóan fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, címét. Postacím:
Fôvárosi Balesetmegelôzési Bizottság, 1581 Budapest, Pf. 27. További információt a BRFK-FBB titkárságán a 273-4018-as telefonszámon adnak.
NEMZETI ÜNNEPÜNKRÔL. A László Gyula Egyesület névadójának születésnapja alkalmából (március 14-én lenne 97 éves) rajzversenyt hirdet, amelynek témája március 15-e, nemzeti ünnepünk. Nevezni két kategóriában lehet: 7–9, illetve 10–12 éves kor
között. A pályamû mérete: A4-es papír, beküldési és leadási határideje: március 8. A pályázók a rajzokat elküldhetik postán az egyesület címére (1075 Budapest, Holló u. 3–9. A ép. I. em. 7.), vagy
március 8-án 8.30-tól 13 óráig a XII. kerületi Mûvelôdési Központban is leadhatják (1124 Csörsz u. 18.). Információ: Bizey Gabriella, tel.: 321-3257, e-mail: level@lgye.hu.
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Nyílt órák
n Az Áldás Utcai Általános Iskolában (1025 Áldás u. 1.,
tel.: 212-4258; aldas@aldasuai.sulinet.hu) március 13-án 8–
12 óráig nyílt órák leendô elsô osztályosok szüleinek. Március
18-án és április 15-én 15–16 óra között a gyermekeknek foglalkozásokat tartanak.
n A Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumban
(1021 Budenz út 20–22. Tel.: 394-3177, info@budenz.sulinet.hu, www.budenz.sulinet.hu) nyílt órák április 7–12-ig 8–
12 óráig. Játszóház nagycsoportos ovisoknak és szüleiknek
április 5-én 9–12-ig. Elôkészítôt tartanak leendô elsôsöknek január 17-tôl csütörtökönként 10 alkalommal.
n A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban (1027
Medve u. 5–7., tel.: 201-1137, fax: 212-5495; titkarsag@csikferenc.hu) játszóház március 12-én és április 9-én 17 órakor.
Ovisoknak játékos németfoglalkozás szerdánként, tartásjavító
torna hétfônként 16 órától. Tímárné Kis Csilla és Rusznyák
Henriette tanítók várják a tehetséges, a mozgás és az idegen
nyelvek iránt érdeklôdô leendô kisdiákokat.
n A Fillér Utcai Általános Iskolában (1022 Fillér u. 70–76.
Tel.: 326-6617; www.filleriskola.hu; info@filleriskola.hu)
mindkét tagozatnak március 12-én lesznek a nyílt órák. Délutáni óvodás foglalkozások: az emelt szintû angolos osztályba jelentkezôknek február 27-én, március 5-én, 19-én, április
9-én; a német tagozatosoknak február 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.
n A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumban
(1028 Szabadság u. 23., tel.: 397-4569; klebi@klebelsberg.sulinet.hu, www.klebi.hu ) leendô elsô osztályos gyerekek szüleinek nyílt órák március 5-én szerdán 8–11 óráig, 11 órától tájékoztató az iskola 13 évfolyamán folyó oktató-nevelô munkáról, ahol megismerkedhetnek a leendô elsôs tanítónôkkel.
n A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskolában (1022 Marczibányi tér 1., tel./fax: 2125680, e-mail: kodaly@kodaly.bp.sulinet.hu, www. kodalybp.sulinet.hu) nyílt órák lesznek 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.
n A Pitypang Utcai Általános Iskolában (1025 Pitypang u.
17. Tel.: 325-8827; pitypang@pitypangiskola.sulinet.hu) március 4-én 8.20-tól és 9.15-tôl bemutatóórák, amelyeket a két
leendô elsôs tanító néni, Zsitva Júlia és Nagy Éva tartanak.
n A Remetekertvárosi Általános Iskola, Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központ, Ökoiskolában (1028 Máriaremetei út 71. Tel.: 275-8675; remete@remete.sulinet.hu,
www.remete.ini.hu) iskolanyitogató március 18-án 14 órakor: Húsvéti játszóház. Április 15-én 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.
n A Törökvész Úti Általános Iskolában (1025 Törökvész út
67–69., tel.: 325-6580; info@torokvesz.hu, www.torokvesz.hu) április 9-én 9–10 óráig magyar- és matematikaóra.
Március 12-én 17 órakor bábkészítés.
n Az Újlaki Általános Iskolában (1023 Ürömi utca 64. Tel.:
335-0792 (ig.), 335-0720 (központ) www.ujlaki.axelero.net;
e-mail: igazgato@ujlaki.axelero.net) nyílt órák március 11-én
kedden 9 és 11 óra között. További foglalkozások: április 12én 9-kor közös kirándulás. Leendô elsôs tanítók: Ledvai Éva és
Nyiri Zita, napközis tanítók: Varga Éva és Tóthné Cs. Mária.
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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
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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 MÁRCIUS 22-ig: Kiállítás epilepsziával és mentális problémákkal élôk alkotásaiból. (Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központ)
n KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 2-ig: 12 bôr — Lelkes A. Gergely festômûvész kiállítása.
Megtekinthetô naponta 10–18 óráig. MÁRCIUS 6–23-ig: Magánterek, közterek — Sóváradi Valéria festômûvész kiállítása. Megnyitja P. Szabó Ernô mûvészettörténész MÁRCIUS 6-án 18 órakor. Megtekinthetô naponta 10–18 óráig.
SZÍNHÁZ IBS: MÁRCIUS 1., 18.30: Folytassa, Švejk! Zenés sörözgetés a derék katonával (IBS
Pub). MÁRCIUS 1., 19.00: Benedikty Horváth Tamás—Erdélyi György: Szuvenír — monodráma egy felvonásban. MÁRCIUS 2., 20., 19.00: Hair — musical a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. MÁRCIUS 6., 18.30: Dumaszínház az IBS-ben (IBS Pub). Szerk., a mûsort vezeti: Litkai Gergely. Km.: Hadházi László, Dombóvári István. MÁRCIUS 7., 22., 19.00: Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye? —
dráma két felvonásban R.: Földessy Margit. Bemutató. MÁRCIUS 8., 28., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében három kanál — vígjáték két felvonásban. R.: Földessy Margit. MÁRCIUS 8., 21.,
19.00: John Osborne: Dühöngô ifjúság — dráma két felvonásban. R.: Földessy Margit. Vizsgaelôadás
(IBS Kamaraszínpad). MÁRCIUS 9., 19.00: Best Uff l’art pour l’art — a L’art pour l’art Társulat elôadása. MÁRCIUS 20., 18.30: Dumaszínház az IBS-ben (IBS Pub). Szerk.: Litkai Gergely. Km.: Lorán Barnabás, Beliczai Balázs. MÁRCIUS 21., 19.00: Örkény István: Macskajáték. Tragikomédia két felvonásban. Fsz.: Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.: Varga Miklós. MÁRCIUS 27., 18.30:
Dalok a falvédôrôl — irodalmi rock ’n’ roll. Elôadja: Hajdu István, Szabó Jusztin, Hajdu Gábor (IBS
Pub). MÁRCIUS 29., 19.00: Van, aki forrón szereti — Filmvilágsikerek színpadon a Szindra vizsgaelôadásában.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR MÁRCIUSBAN. A honlapon: Kerületünkben éltek.
Havonta egy, a kerületben élt író rövid életrajza, a könyvtárban megtalálható mûvei,
ZENE IBS: FEBRUÁR 23., 19.00: Tabányi Mihály, a harmonikakirály estje. FEBRUÁR 29., 19.00:
márciusban Németh László. Színházajánló. Havonta egy színdarab rövid ismertetô- „Tango Harmony” — tangóest az Art’s Harmony Tango Ensemble, Kulik Johanna és Gellai Tamás elôadáje, márciusban az Operaház Rossini: Hamu- sában. MÁRCIUS 13., 19.00: A Hot Jazz Band koncertje. MÁRCIUS 30., 19.00: Indiai klasszikus zene
pipôke c. elôadása. Gyerekek ajánlják. Ha- és tánc mesterfokon. Dr. Deepti Omchery Bhalla világhírû elôadómûvész és a Calcutta trió együttes konvonta egy gyerekregény gyerekek által írt certje.
ajánlója. A hónap találós kérdése. A leg- n BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁRCIUS 21.,18 óra: Király Csaba zongoraestje. Km.: Ding Ding. Bach—Liszt:
több helyes megfejtést beküldött gyerekek g-moll orgonafantázia és fúga. Kodály: Részletek a „Hét zongoradarab” c. sorozatból. Bartók: Tizenöt maközött ajándékokat sorsolunk ki. Segítség- gyar parasztdal. Király Csaba: Improvizáció Bartók-stílusban. Liszt: B-A-C-H fantázia és fúga. Debussy: Suigel az interneten! Az internet használatát te bergamasque. Kis szvit — négykézre. MÁRCIUS 25., 18 óra: Hangverseny Bartók Béla születésnapsegítô egyéni foglalkozás minden kedden ján. Banda Ádám hegedûestje. Km.: Kovalszki Mária (zongora). Dohnányi: cisz-moll szonáta hegedûre
és csütörtökön 14–15 óra között. Hol keres- és zongorára, op. 21. Bartók: II. rapszódia. Kodály: Adagio. Vajda János: Tempo di ciaccona. Hubay: Pregsem, hogy keressem? A FSZEK ingyenes hiera. Hubay: Carmen-fantázia. MÁRCIUS 28., 18 óra: Az Akadémia Vonósnégyes hangversenye. Schuadatbázisainak használata minden csütörtö- bert: c-moll „Quartettsatz”, Mozart: B-dúr „Jagd — Vadászat” vonósnégyes, Schubert: d-moll „A halál és
kön 14–15 óra között. Elôzetes jelentkezés a lányka” vonósnégyes.
a könyvtárosoknál. A könyvtár március 15- n Koncertek a Vojnovich-Huszár villában: MÁRCIUS 8., 19.30: Egri Mónika és Pertis Attila zongoraén, 22-én és 24-én zárva tart. A könyvtár hangversenye a Tétény-Promontor Kulturális Napok keretében. Dvoøak, Chopin,Brahms és Liszt mûveinyitva tartása: hétfô, szerda, péntek: 12– bôl. Az estre a belépés ingyenes. MÁRCIUS 19., 19.30: Nagyheti gondolatok zenében és szóban. A Fo19; kedd, csütörtök 10–16; szombat: 10–14 dor Kamaraegyüttes hangversenye Kerényi Lajos atya elmélkedésével. J. Haydn: Krisztus hét szava a keóráig. (1023 Török u. 7–9., tel.: 212-1103, resztfán. Jegyet rendelni a 362-1606-os telefonszámon és üzenetrögzítôn lehet. (1223 Budapest, Mûvelôdés u. 37/a)
e-mail: fszek0204@fszek.hu.

NYUGALOM. „Igen, elég sokan keresik, talán még van belôle egy a kortárs magyar
polcon…” — hiába a segítôkész eladói mosoly és az útbaigazítás, a negyedik budapesti könyvesboltban már el se megyünk a kortárs magyarokig, úgyis tudjuk, hogy
azt az egy darabot is elvitték elôlünk. Bartis Attila Nyugalom címû regénye hiánycikk,
legalább is az volt a belôle készült mozifilm premierje elôtti hetekben. (Úgy tudjuk, a
bemutató környékén utánpótlás várható.) Nem kell ódzkodni a szótól: Bartis könyve
irodalmi bestseller, és mint ilyen, az is természetes, hogy ez elôbb-utóbb a filmesek figyelmét is felkelti. Ez esetben Alföldi Róbert volt az, aki Garaczi László forgatókönyvírói bevonásával játékfilmet készített a regénybôl (ôelôtte pedig Vizi Mária forgatott
tévéfilmet Szirtes Ágival, de készült hangoskönyv is Fekete Ernôvel). Weér Rebekát, a
színpadról (állam)hatalmi szóval leparancsolt színésznôt Udvaros Dorottya játssza,
de nem elôször: a Nemzetiben Garas Dezsô rendezte meg a regény színpadi változatát Anyám, Kleopátra! címmel, melyben ugyancsak Udvaros adta a magányba menekülô és a fiát is magával rántó emberi és színész-roncsot. Erre az anya-fiú kapcsolatra
és (kevés kivétellel) egy belvárosi lakás tereire, a két egymáshoz láncolt, de magába
zárt lakó folyamatosan változó erôviszonyaira szûkül a mozifilm, Alföldi Róbert filmrendezôi bemutatkozása.

KG
Rendezô: Alföldi Róbert, szereplôk: Udvaros Dorottya, Makranczy Zalán, Gryllus Dorka.

2008/4 — február 22.
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MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna. Kedden és csütörtökön 17–18 óráig 4–5 éves óvodások részére. BerA Mûvészek a II. kerületben elnevezésû sorozaton belül ezúttal Szirtes János képzôczik Sára módszerén alapuló mozgás-, koordinámûvész munkáival ismerkedhetnek meg azok, akik március 7-ig ellátogatnak a Víziváció- és ritmusérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnasztirosi Galériába. A mûvész most elôször szerepel önálló kiállítással, amely fényképeket,
ka zongorakísérettel. Tanfolyamvezetô, jelentkedigitális nyomatokat mutat be. Szirtes performance-ainak élôképei ezek, amelyeken
zés: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-6286. Gimô maga látható négy helyszínen, négy idôpontban. A fényképsorozatok címei az
nasztika csütörtökön 18–19 óráig, mozgásforma
örök körforgás szimbólumaként a négy évszakot idézik. A Prágai Tavasz, a Zágrábi
a felnôttek minden korosztályának. Jelentkezés, érNyár, a Mezôszemerei Ôsz és a Budapesti Tél egy-egy sajátos hangulatú, különös képdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmer-gimnasztika tariport.
nárnál, (06 70) 335-6283. Gerinctorna kedden és
A tárlatot Bukta Imre képzômûvész nyitotta meg, aki Antal Barbara, Csömör Hermicsütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, jena és Molnár Ágnes Éva mellett a fotólentkezés: Petô Barbara, (06
kat is készítette. „A mûvek nem a fala30) 370-7322. Jóga szerdán
kon találhatók, hanem a mûvészben. Szir8–9.45 óráig, tanfolyamvezetes nem színházat csinál, nem viccel, hatô, jelentkezés: Kovács Károlynem élet-halál kérdésekrôl, a testi és lelki
né, (06 20) 947-0202; kedden
fájdalomról beszél a produkcióiban. A ké19.30–21.15 óráig, tanfolyampekrôl egyfajta lebegés, felülemelkedés,
vezetô, jelentkezés: Egeyné
ugyanakkor magányos küzdelem tükröNagy Júlia, (06 20) 9418-773.
zôdik. A mesterségesen létrehozott helyTerhestorna szerdán 18–19
zetekkel nem a nézôkben akar érzelmeóráig, pénteken 11–12 óráig.
ket indukálni, hanem önmagát keresi.”
Szülés utáni baba-mama-torSzirtes János kiállítása március 7-ig látható a
na pénteken 10–11 óráig. TanVízivárosi Galériában, keddtôl péntekig 13–18
folyamvezetô, jelentkezés: Néóráig, szombaton 10–14 óráig. (1027 Kapás u.
metvölgyi Emese, (06 30) 21055. Telefon: 201-6925)
9597. Salsa csütörtökön 20–
21 óráig. Tanfolyamvezetô: Földi Anikó, (06 20) 315-2781.
VILÁGSZTÁROK A MILLENÁRISON. Márn 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 vég- cius 9-én 20 órai kezdettel Michel Camilo
zôknek ajánlott kedd-csütörtök 17.30–18.30 között. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Információ: koncertjével folytatódik a Millenáris népszerû sorozata.
(06 30) 975-4752. Gyermektorna lányoknak és fiúknak (6–10 éves korosztály), vezeti: Bánhidi László és
Michel Camilo egyszerre virtuóz elôadóBorbála testnevelô tanár és szakedzô. Idôpont: kedd-csütörtök 16.15–17.15. Jelentkezés, információ:
mûvész és sokoldalú zeneszerzô. Akár
2000/191 és (30) 413-3854 (Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-0860)
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfolyam Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezeté- dzsesszrôl, akár latin, komoly- vagy könnyûsével. Helyszínek: a Pasaréti Ferences Alapítvány épületében (1025 Szilfa u. 4.) kedden 10–11 óra között, zenérôl legyen szó, valamennyiben egyedülállót tud alkotni. Rendkívüli zongorajátékán
az ASRAM Jóga és Meditációs Központban (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 szabadab- átsüt a szenvedély és a spiritualitás, s egyban és kevesebb megerôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy hatékonyabban és kelle- szerre van benne jelen a tapasztalat és techmesebben végezze mindennapi tevékenységét, jöjjön el az óránkra! Információ: 394-3362, (06 20) 973- nika, valamint egy rendkívül invenciózus, újító és bátor egyéniség játékstílusa.
9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu.
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben. Iskolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû versenyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál: (06
20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_oktatas.extra.hu
n Teniszoktatás. A Törökvész TSE amatôr oktatásra szakosodott edzôkkel tartja edzéseit. Kezdô és haladó szinten, egyéni és csoportos oktatás minden korosztály részére hat éves kortól. Felnôtteknek oktatás,
stílusjavítás, páros és egyéni taktikai edzések, felkészítés amatôr versenyekre, kímélô idôsoktatás. Egyhónapos intenzív heti háromszor (13 alkalom). Edzések egész évben, hétköznap 8–20 óra között II. kerületi
(Rózsadomb környéki) pályákon. Érdeklôdni Gulyás K. Csabánál a (06 30) 250-9122 vagy (06 20) 3409925-ös számon.
n SIVANANDA JÓGA: 10x2 órás kezdô jógatanfolyam indul FEBRUÁR 22-én péntek délután 16 órakor.
5x2 órás meditációs tanfolyam indul MÁRCIUS 6-án csütörtökön 18.30-kor. Gyakorló hatha jóga órák
péntek este 18.30-tól, kedd és csütörtök délelôtt 10 órától, csütörtök délután 16 órától (II., Volkmann u.
10., Jógaközpont), hétfôn és szerdánként 18.30-tól (II., Gábor Áron u. 47., Rózsabimbó Ovi). Információ
és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajogakozCamilo 1954-ben született a Dominikai
pont.hu
Köztársaságban. Kilenc évesen már konzern Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnáziumban. Babagimnasztika kedd 9.30–10.30-ig (2–3
vatóriumba járt, majd tizenhat éves koráéves kor), 10.30–11.15-ig (1–2 éves kor). Vezetô tanár Németh Erika. Kreatív tánc hétfô 17–18 óráig (6–8
ban a Nemzeti Szimfonikus Zenekar tagja
éves kor), szerda 17.15–18 óráig (3–4 éves kor), péntek 16.15–17.15 óráig (5–6 éves kor). Vezetô tanár
lett. 1979-ben New Yorkba költözött, ahol a
Németh Erika. Játékos focisuli csütörtök 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7 éves kor). Vezetô ta- patinás Juilliard Schoolon tanult, majd
nár Almási Éva. Gerincgimnasztika kedd 8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Vezetô tanár dr. Csider Tibor
1983-ban már a Montreali Dzsesszfesztiváegyetemi docens. Érdeklôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-1703, nemetheri@free- lon lépett fel, ahonnan egyenes út vezetett
mail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.).
a nemzetközi dzsesszélet elsô vonalába.
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola épületéHazánkba Spirit of the Moment címû legben. Kendoedzések gyermekeknek 18–19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden és pénteken. Infor- újabb lemezének bemutató turnéján érkemáció: (06 30) 601-2025, www.budapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu (1022 Marczibányi tér 1.)
zik triójával, amelyben Dafnis Prieto dobol
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól füg- és Charles Flores basszusgitározik. (Millenágetlenül mindenkinek, aki rendszeres mozgással, rövid idôn belül látványos eredményt szeretne elérni. In- ris, Teátrum. Jegyár: 6400/6900 Ft)

Négy évszak a Vízivárosi Galériában
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BUDAI POLGÁR

formáció és órarend: 201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)

n ZENE: MÁRCIUS 2., 14.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Mascagni: Parasztbecsület és Leoncavallo: Bajazzók. Mindkét elôadás a milánói Scala felvétele (1982). Vezényel: Georges Pretre. Szereplôk: Placido Domingo, Elena Obrazcova, Teresa Stratas, Renato Bruson, Juan 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. Az egyes elôadásokra szóló jegyek ára: 400 Ft. Diákoknak, nyugdíjasoknak, mozgáskorlátozottaknak ingyenes! MÁRCIUS 8., 19–21.00: Bakacsi Béla nônapi koncert és táncestje. Szünet után közönségünk
táncra perdülhet a jól ismert dallamokra. Jegyár:1000 Ft.
n KLUB: MÁRCIUS 7., 19.00: India — Folk
György elôadása és könyvbemutatója. A
szerzô bemutatja India — a végletek birodalma címû kötetét, majd elôadást tart India két
arca — szólamok és hétköznapok címmel. Az
esten közremûködik Indiában készült fotóinak vetítésével Folk Florina. A belépés ingyenes. MÁRCIUS 11., 10–12.00: Baba-mamaklub. A kézmûveskedés és játék mellett a kapcsolatteremtés lehetôségét kínáljuk a kisgyermekes családoknak, édesanyáknak és kisbabáiknak. A klubot Erdélyi Ágnes és Nagy Petra vezeti. Vendégünk március 11-én Szomor Éva
gyógypedagógus, aki a korai beszédfejlôdés
fontosságáról és problémáiról tart elôadást. A
belépés ingyenes.
n GYEREKEKNEK: FEBRUÁR 22., 14.00: Mazsola-bérlet. Rigócsôr király — a Bóbita Bábszínház elôadása. A Grimm testvérek meséjét
bábszínpadra írta: Zalán Tibor. Rendezô: Kuthy Ágnes. Játsszák: Csizmadia Gabi, Boglári Tamás, Varga Péter, Fülöp József mv. Jegyek ára:
500 Ft. MÁRCIUS 1., 15–18.00: Szivárvány
— a Gágogó együttes zenés mûsora. „Elsôsorban az általunk kiválasztott versekre írt saját zenéinket adjuk elô, de helyet kapnak a
mûsorban a már elfogadott, klasszikusnak tartott gyermekdalok, népdalok, saját szövegek
is. Fontos számunkra a játék, ezért a mûsor jelentôs részét közösségi, tréfás, mozgásfejlesztô-koordinációs játékok alkotják.” Húsvéti mesejáték — a Meserét Bábszínház elôadása.
MÁRCIUS 7., 10.30: Mosó Masa mosodája:
A Rókatündér — a Bóbita bábszínház elôadása. A Tádé-bérlet az óvodás korosztálynak kínál elôadásokat. Jegyár: 500 Ft. MÁRCIUS
16., 11–13:00: Vörösmarty Mihály: Csongor
és Tünde. A mûvet átdolgozta: Tarbay Ede és
Rencz Antal. Zene: Weiner Leó.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné elôadások: 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). MÁRCIUS 1., 11.00: Megszólal a nád
— Budapest Klarinét Quartet (Klarinét-bérlet 4. ea.). MÁRCIUS 7., 9.30: Zeneképzelet — játék a zongorán Várnagy Andreával és Farkas Zsolttal (Zongora-bérlet 5. ea.). MÁRCIUS 8., 11.00: Sétál, dudál,
furulyál… — kirándulás a mese és a népzene világába. Agócs Gergô és Barátai (Furulya-bérlet 5. ea.).
MÁRCIUS 29., 11.00: Táncok Mátyás udvarában. Company Canario (Gitár-bérlet 5. ea.).
n MÁRCIUS 8., 10–17.00: Holland—flamand gyereknap. Babusgató. Apró csodák kicsiny kertje — holland kézmûvesség. Társasjáték Hollandiáról, szélmalomkészítés, origami, csempefestés, fapapucskészítés.
Gyermekkönyv-bemutató. MADCAP. MADCAP hollandul annyit tesz, játszó gyerekek. A MADCAP-ben három táncos van a színpadon, hogy megosszák velünk képzeletüket, és közösen alkossanak egy játékot a
gyerekekkel. Különösebb erôfeszítés nélkül válnak így a gyerekek a tánc részévé. (Millenáris, Fogadó)
n A 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 26.: Beszélgetôs klubnap.
MÁRCIUS 4.: Böjtmás hava, márciusi jeles napok. MÁRCIUS 11.: 1848. március 15-re emlékezünk.
MÁRCIUS 18.: „A Biblia éve” — Beszélgetés. MÁRCIUS 25.: Húsvét a klubban. Csak klubtagoknak.
Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô
nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A februári klubnap farsangi vigasságokkal telt. Volt zene, tánc, tombola
és jókedvû együttlét. Márciustól klubnapjaink 16 órától kezdôdnek. (1028 Máriaremetei út 37.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 27.: Látogatás az Állami Operaházban. MÁRCIUS
5.: Pest megyei kastélyok, kúriák. MÁRCIUS 12.: Szépmûvészeti Múzeum, Medici-kiállítás. MÁRCIUS
13.: Bécs, Tutanhamon-kiállítás. MÁRCIUS 19.: Ismerkedés a budai hegyekkel. MÁRCIUS 26.: A Tápióság és Jászság nevezetességei. Elsô félévi programok átvehetôk a keddi klubnapokon. A részletek felôl
érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)

Öntödei múzeum
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS. 2008-ban kéthetenként, páratlan hétvégeken, szombaton és vasárnap 11 órai kezdettel a múzeum tanácstermében technikatörténeti filmmatinét és azt követô szakszerû tárlatvezetést tartunk. A múzeumpedagógiai matinésorozatban a jelentôsebb budapesti gyárak történetét, a Ganz-törzsgyár öntödéjét és a magyar ipar kiemelkedô egyéniségeirôl készült alkotásokat mutatják be. Március 1-jén és 2-án az Akitôl a harang szól címmel Gombos Lajosról készült filmet, majd március 29-én és 30-án a Villanyvasút címmel Kandó Kálmánról készült filmet vetítik. A matiné részvételi díja személyenként 400 Ft, 18 éven aluliaknak
200 Ft, ami a múzeumi belépôt is tartalmazza. (1027 Bem József utca 20.)
NÔNAP. A nônap alkalmából az Öntödei Múzeum a kerület minden hölgytagját térítésmentes múzeumi látogatásra
hívja meg március 8-án 9–17 óráig. Hölgyeknek is érdekes lehet ellátogatni a
múzeumba, mert az itt látottakkal nemcsak az öntészet — bár nem könnyû
munkájának — szépségeit ismerhetik
meg, de láthatnak számos igen szép öntöttvas kályhát, csipkefinomságú mûvészi öntvényeket, csodaszép vas csigalépcsôt, bronzharangokat, Gábor Áron
ágyújának másolatát, és természetesen
megnézhetik a kerület két világhírû feltalálójának, Ganz Ábrahámnak és Mechwart Andrásnak az élettörténetét bemutató kiállításunkat, az öntöde eredeti, tavaly felújított berendezései körében. A kiállítások mellett megnézhetik még azokat a technikatörténeti filmeket, amelyek a budapesti jelentôsebb gyárak történetét és a magyar ipar híres egyéniségeit mutatják be.
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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 klubdélutánokat minden hónap harmadik szerdáján
16 órakor tartjuk, míg a fakultatív programok idejét elôre megjelöljük. FEBRUÁR 23.: Hagyományos disznótoros Monoron (részvételi díj 5300 Ft). (1024 Keleti Károly utca 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden hónap második és negyedik szerdáján 16 órakor
tartja összejöveteleit. FEBRUÁR 27., 16.00: Vendégünk dr. Balsai István országgyûlési képviselô. MÁRCIUS 12., 16.00: A Biblia éve, vendégünk Juhász Judit, a Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese.
(1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424.)
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 BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: MÁRCIUS 2.: Budai-hegység.
Találkozó 9 órakor a Kolosy téren, a 65-ös busz megállójában. MÁRCIUS 15.: Gödöllôi dombvidék. Találkozó 8.15-kor a Keleti pu. jegypénztáránál. (Információ minden páratlan héten csütörtökön 16 órától a
212-5641-es telefonszámon.)
n TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: FEBRUÁR 27., MÁRCIUS 5., 12., 19., 26: Séta a budai hegyekben. Találkozó 9 órakor a Moszkva téren az óra alatt. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 9978465, 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 Fillér u. 50/b)
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 23., 19.00: Vendégeink: Almási Éva és Balázsovits Lajos. Házigazda: Bóta
Gábor újságíró. MÁRCIUS 1., 19.00 órától: Ismerkedés, tánc. Örökzöld dallamokat játszik: Szirmai Zoltán. Beszélgetôtársa: Bóta Gábor. Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek.
A foglalkozásokat Halmosi Ágnes gyógytornász tarja (a körzet tagjai számára ingyenes). Csütörtökönként
18 órától Frankel Baráti Kör. Várjuk új tagok jelentkezését! Vasárnaponként 10–11.30-ig Talmud Tóra
oktatás 3–14 éveseknek. Információ: (06 30) 491-8140. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Szívesen látjuk a rendezvényeink iránt érdeklôdôket, akik 2–3
alkalommal tagsági nélkül is részt vehetnek programjainkon. FEBRUÁR 28-án 16 órától Wass Albert-emlékestet tartunk, elôadó: Murányi László. MÁRCIUS 18-án a Tutanhamon-kiállításra látogatunk Bécsbe, ár: 4400 Ft/fô. ÁPRILIS 24-én Szeged építészeti emlékeivel ismerkedünk, ár: 2800 Ft/fô. MÁJUS 1–
4-ig Krakkó páratlan szépségeit nézzük meg, ár: 29 900 Ft/fô. A félév további részletes és színes programját rendezvényeinken és összejöveteleinken átvehetik. (1024 Margit krt. 64/b, bejárat a fôkapu mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt; tel.: 216-9812, üzenetrögzítô is, (20) 42-42-180; fonixke@t-online.hu)
TANFOLYAM A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban 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. Kosárfonómûhely Faragó Krisztával, hétfônként 18.00–20.30-ig. Információ Pilinger Zsuzsától, telefon: (06 70) 335-6283. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves
korig. Minden kedden 16–17.30 óráig.
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.
n Gyere, nagyi, internetezni! Folytatódik a decemberben indult számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak, akik minimális tudással — számítógépen lévô programok elindítása, egér kezelése — már rendelkeznek. A folytatásban: az internet megismerése és használata. Helyszín: Független Pedagógiai Intézet, 1021
Frankel Leó út 6. Elsô alkalom: március 12. Találkozások hetente, szerdán, pénteken 9–11 óráig. A tanfolyam díja 20 000 Ft (két részletben fizethetô). A foglalkozások kiscsoportosak, maximum 10 fô. Jelentkezési határidô: március 11. Tel.: 336-1767, e-mail: intézet@fupi.hu
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n MÁRCIUS 4., 18.30: Kex és tea. Kortárs
irodalmi est, vendég: Kántor Péter költô, mûfordító.
n ZENE: 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.
MÁRCIUS 1., 19.00: Kaláka-koncert. A Kaláka együttes válogatása saját szerzeményeibôl.
Az akusztikus koncerten többek között Jeszenyin, Villon, Kosztolányi, Tóth Árpád, József
Attila megzenésített versei szólalnak meg, elsôsorban a felnôtt közönség számára. MÁRCIUS 3., 19.00: A Calcutta Trió indiai zeneklubja. A Calcutta Trió Indiai Zeneklubjában, az
est elsô felében vendégfellépônk Gulyás Ildikó Bharata Natyam dél-indiai klasszikus táncmûvész elôadását tekintheti meg a közönség.
n CSALÁDI: SZIAMARCZI! Családi játszószombatok 10–13 óráig. 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. MÁRCIUS 1.: Bátor
és Kalamóna — bábelôadás és foglalkozás
Komjáthy István: Mondák könyve részleteinek
felhasználásával. Foglalkozásvezetô: Lukács
Gabriella. MÁRCIUS 8.: Mesefolyam — ahol
a mesék életre kelnek, A három pillangótól
A brémai muzsikusokig. Foglalkozásvezetô:
Lukács Gabriella. MÁRCIUS 2., 9., 17.00: Benkó Dixieland Band. A jazz története dióhéjban — kicsiknek és nagyoknak. A Benkó Dixieland Band koncertajánlata családok együttes
szórakozásához, akik a koncertsorozat elôadásain ismerhetik meg a jazz történetét.
n TÁNC: FEBRUÁR 24., MÁRCIUS 2., 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 27., 20–
01 óráig: Guzsalyas táncház a Somos együttessel. Moldvai csángó tánc- és énektanítás.
MÁRCIUS 5., 20–01 óráig: Guzsalyas táncház a Szigony együttessel. Gyimesi és moldvai csángó tánc- és énektanítás.
n KAMASZOKNAK: FEBRUÁR 23., 15–18 óráig: Titánok. VIDRA, azaz Virtuális Dráma csoportos színházi szerepjáték, küzdés kiélezett
helyzetekben, elsô vérig, tétre, befutóra…
12–18 éveseknek szervezett programsorozat.
Csütörtökönként 16.30–18 óráig: Madarászsuli. Tudnivalók, érdekességek a madarak világáról általános iskolásoknak. (Minden második hétvégén terepi foglalkozás.) Vezeti: Zsoldos Árpád ornitológus.
n MÁRCIUS 6., 19.00: Campania egy építész szemével. Börcsök László elôadása.
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Kodály-koncert

Gyermek Mûvészeti Fesztiválra hív a Marczi

A László Gyula
Történelmi és
Kulturális Egyesület szervezésében a II. kerületi önkormányzat támogatásával február 28án 19 órakor
Kodály Duó hegedûre és csellóra címû mûvét hallgathatják meg az
érdeklôdôk a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színháztermében. Fellép
Szenthelyi Miklós Liszt Ferenc-díjas hegedû- és Faludi Judit csellómûvész. Az
elôadásra a belépés díjtalan.

A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ 1990 óta minden évben
megrendezi a kerületi általános iskolások (7–15 évig) mûvészeti seregszemléjét. Jelentkezhetnek vers- és prózamondó (a Pedagógiai
Szolgáltató Központ szervezésében), zene — hangszeres és ének
(egyéni, csoportos komolyzenei produkciók), tánc — klasszikus és
modern, néptánc és népzene, báb és egyéb produkciók (minden
olyan színpadi elôadás szóba jöhet, amely nem egyéni vers és próza, például: bûvész, artista, bohóc, zenekar), irodalom — saját
vers, próza és képzômûvészet (mindenféle technika és mûfaj) kategóriában. Ezen kívül ide várják a fotómûvészet, ªlm, számítógépes graªka, képregény, weblapkészítésre érkezett munkákat is.
A bemutatkozók idôpontjai: április 14.: báb és egyéb produkciók, április15.: néptánc és népzene, április16.: irodalom, április17.: tánc, április 21., 24.: zene, gálamûsor: május 9., 16 óra. Jelentkezési határidô: március 15. Információ: Vörös Zsuzsa,
tel.: (06 70) 382-4706, e-mail: voros.zsuzsa@marczi.hu, www.marczi.hu (a mûvészeti fesztivál menüpont alatt — jelentkezési lap innen letölthetô).

Évmilliók emlékei
A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Hûvösvölgyi úti ªókja és a Nyék-Kurucles
Egyesület szeretettel vár minden érdeklôdôt március 4-én 17 órakor kezdôdô elôadására, amelynek címe: „Évmilliók emlékei a budai hegyekben”.
Elôadó: Juhász Árpád. A rendezvény
ingyenes. (1021 Hûvösvölgyi út 85.)

A Lukács
Lippay Ágnes fotómûvész A Lukács címû kiállítása február 22-én nyílt meg
a Nádor Galériában (1051 József nádor tér 8–9., tel./fax: 266-3543,
www.downtownartist. hu). A tárlat
megtekinthetô március 8-ig kedden,
szerdán, csütörtökön és szombaton
10–18 óra között.

Kájoni-ház
A Kájoni János Ferences Házban minden hónap elsô szerdáján ingyenes
jogsegélyszolgálat áll az érdeklôdôk
rendelkezésére 14–16.30 között. Minden hét csütörtökén 16–18-ig ingyenes családterápiás foglalkozást tartanak. (1025 Budapest, Szilfa utca 4.)

Új helytörténeti és természetvédelmi portál
A tavalyi év végén megvalósult egy régóta dekesség olvasható lesz itt a vidékkel kapvárt, hiánypótló kezdeményezés, mely a bu- csolatban, rendszeresen beszámolhat a küdai hegyvidék és környékének történetét, lönféle programok (kirándulások, helyistermészeti és ember által épített értékeit, a mereti séták, zarándoklatok) idôpontjaivárosi ember életében betöltött szerepét ról, és elôbb-utóbb egy olyan fórum kelhet
szándékozik bemutatni a századfordulóig.
életre a weboldal keretein belül, a hely
Az elektronikus portál apránként a teljes „szerelmesei” vagy e csodálatos terület
Budai-hegység történetét fel kívánja dol- iránt érdeklôdôk révén, melyet olvasgatva
gozni: bemutatja a területen élô, nyaraló, rég elfeledett vagy sosem ismert emlékek,
ide szórakozni és kirándulni járó ember legendák és történetek kelhetnek életre és
múltját (az ide szívesen vadászni járó Má- válhatnak közkinccsé mindannyiunk örötyás királytól a Budaszentlôrincen híres mére. A szerkesztô bízik benne, hogy a porszellemi központot létrehozó pálos szerze- tálon olvasható ismeretanyag hozzájárul ahteseken át a környéken elsôként nyaralót hoz, hogy még jobban szeressük és óvjuk e
építô és kertjeiket gondozó — miként példá- hihetetlenül gazdag természeti és kulturául Jókai — pest-budai polgárokig), az itt má- lis örökséget, fôvárosunk végtelenül szép
ig fennmaradt épületekhez és természeti környezetét.
kincsekhez fûzôdô érdekes történeteket. A számos, középkorban
is ismert kúthoz, barlanghoz és
forráshoz fûzôdô legendákról, az
olyan híres fogadók mindennapjairól, mint amilyen a hajdanán
a menekülô Kossuthot is rejtô Istenszeme, az egykor a mai Zugligeti Általános Iskola helyén álló
Vadászmajor fogadó, vagy a vele
szemközt fekvô, hajdanán mulatozó kirándulóktól hangos Fácán
vendéglô történetét is megtaláljuk majd itt. De olvasható lesz a
környék erdôinek, mezôinek, tereinek, utcáinak, iskoláinak, Zugligeti tájkép, készült a Disznófô környékérôl, szemben a
templomainak múltja, a ªloxéra Hunyad-orommal és a Fácán vendéglôvel a XIX. század végén
elôtti idôkig oly híres budai szô- (Klösz György felvétele)
lô és bor, vagy a XIX. században
ide felbukdácsoló ªákeresek és omnibuszoEbben az évben szeretne mindazon szersok történetén kívül még rengeteg más ér- vezetekkel együttmûködni, melyek hasondekesség.
ló célokért küzdenek a térségben, valamint
Az oldal megálmodója és szerkesztôje, szeretettel várja azon érdeklôdôk jelentkeMiklós Gábor a Budapest Bank Budapestért zését, akik maguk is megosztanák az olvaAlapítványtól nyert támogatást a portál ki- sókkal a hellyel kapcsolatos érdekes törtéalakítására, azonban az itt található min- netüket, vagy bármilyen észrevételük volna
den vizuális és szöveges tartalmi elemet sa- az oldalon olvasottakkal kapcsolatban.
ját maga ír, szerkeszt és készít el. ReméAz internetes weboldal címe: www.hegyvinyei szerint hamarosan a lehetô legtöbb ér- dek.com.
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Gyanakodjunk inkább,
nehogy pórul járjunk
Az utóbbi években valamelyest
csökkent ugyan a lakásmafªa
áldozatainak száma, de trükkös
módszerekkel évente több száz
esetben forgatnak ki védtelen
embereket vagyonukból. Korábban
többnyire bújtatott adás-vételi
szerzôdéssel, néha ügyvédi
segédlettel, vagy a kötelezô
közjegyzôi ellenjegyzés mellett
szerezték meg a bûnözôk a lakásokat,
ma a tartási és életjáradékszerzôdéssel kaparintják meg az
ingatlant.

Szerkesztôségünket is megkereste egy neve
titokban tartását kérô áldozat, aki másokat
ªgyelmeztetve elmondta, hogy jól hangzó
ajánlattal keresték meg évekkel ezelôtt magánszemélyek, akik biztos életjáradékot és
eltartást ígértek a II. kerületi lakása fejében. A szerzôdés megkötését és a lakás átírását követôen azonban semmi sem teljesült az ígéretekbôl. A pereskedés évek óta
zajlik.
Az utóbbi idôszakra jellemzô eset, hogy
magányos, elesett, többnyire idôs embereket keresnek meg csalók vagy bûnözôk,
hogy kecsegtetô életjáradékot vagy eltartást ígérjenek a lakás tulajdonjogáért cserébe — mondta el Török-Szabó Erzsébet, a lakásmafªa áldozatait felkaroló Európai
Sors-Társak Közhasznú Egyesülete elnöke.
Az áldozatokkal nem ritkán az utcán, vagy
saját lakásukban veszik fel a kapcsolatot,
esetleg szórólapon hirdetik a jobbnál jobb
ajánlatokat az elkövetôk. A hatékony rábeszélés után hamar tetô alá hozzák a szerzôdést, és a lakás már nincs a megtévesztett
tulajdonában. Az elnök elmondta: az sem
ritka, hogy az eltartási kötelezettségre hivatkozva a megkárosítotthoz költöznek a
csalók, a lakásfenntartás költségeihez viszont nem járulnak hozzá, és járadékot
sem ªzetnek. Elôfordul, hogy a lakásra
szánt bankhitel törlesztésére kölcsönadott
pénz (uzsorakölcsön) fejében jegyeznek be
jelzálogjogot. Török-Szabó Erzsébet hangsúlyozta, hogy a szervezetükhöz segítségért
forduló károsultak általában nagyon óvatlanok, hiszékenyek és felelôtlenek, ráadásul
el sem tudják képzelni, hogy velük megtörténhet ilyesmi, csak akkor eszmélnek fel,
amikor visszafordíthatatlan a kár. Figyelmeztetett, hogy áldozat a jómódú lakosokból is vált. Hozzáfûzte: a lakás — fôként Budán — túl komoly érték ahhoz, hogy meggondolatlan ügyletek alapja legyen.
A lakásmafªa-ügyeket felgöngyölítô Kaptár Csoport a fôvárosi bûnesetekre szakosodott. A Budapesti Rendôr-fôkapitányság
speciális nyomozócsoportja nap mint nap
találkozik lakásától megfosztott emberek
eseteivel.

Ne foglaljuk el
a helyüket!

Ígéretéhez híven a Városrendészet megkezdte az elôkészületeket a márciusi akciójára, amelyet a mozgáskorlátozottaknak
fenntartott várakozóhelyek védelme érdekében indítanak. A szervezet — együttmûködve a mozgásukban korlátozottak szervezeteivel és a Centrum parkolási társasággal
— újrafesteti a kerületben a mozgáskorlátozott emberek autóinak vagy az ôket szállító
gépjármûveknek fenntartott parkolóhelyek burkolati jeleit, és pótoltatja a hiányzó
táblákat. A hónap elejétôl a közterület-felügyelôk a rendôrséggel közösen folyamatosan ellenôrzik a fenntartott várakozóhelyeket. A jogosulatlanul parkolókra a legmagasabb, húszezer forint összegû bírságot róják ki. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványait is vizsgálni fogják, ugyanis sokan birtokolnak hamis dokumentumokat,
vagy jogosulatlanul használnak engedélyt.
A visszaélések bizonyítására a VárosrendéEurópai Sors-Társak Közhasznú Egyeszet munkatársainál videokamera is lesz,
sülete: tel./fax: 210-7525, 210-7021,
hogy ne csak fényképezôgéppel rögzíthesmobil: (06 30) 924-3183, www.sorssék a szabálysértarsak.hu, e-mail: sorstarsak@freematôket. A felvéteil.hu. Félfogadás: kedd és csütörtök
lekkel azt is
9–16 között, elôzetes telefonos egyezmegörökíthetetés alapján (1086 Budapest, Dobozi
tik, ha az igazolu. 7–9., fszt. 3.). A Kaptár csoportot a
ványt használó
457-5700 és a 457-5744-es telefonmégsem jogoszámokon lehet értesíteni a bûncseleks u l t s z e m é l y,
ményekrôl, de feljelentés bármelyik
vagy nem mozrendôrkapitányságon tehetô.
gásában korlátozot t személyt
— Idôs vagy mentálisan sérült személye- szállít.
ket könnyebben megtévesztenek az elkövetôk, akik kihasználják, hogy áldozataik nincsenek tisztában a joggal — tájékoztatott BaNE KENJÜK EL A DOLGOKAT! De
logh Róbert százados. A Kaptár alosztály velegalább is ne úgy, mint az a derék
zetôje hangsúlyozta, hogy az elkövetôk tárpolgártársunk, aki február 13-án regháza széles, de leginkább ªktív eltartási
gel háromnegyed kilenckor nem akarszerzôdésekkel jutnak a lakásokhoz. Gyakota a nyílt utcán elvégezni a dolgát,
ri, hogy a sértett rokonsága, vagy a szomszéezért azt a zárt nadrágjában cselekeddok, ismerôsök tesznek csak feljelentést,
te meg. Sok dolga lehetett, mert egy
mert a károsult belenyugszik a helyzetbe,
részét a házak falán tette közhírré.
vagy még akkor sem ismeri fel, hogy beMindezt fényes nappal, sajátkezûleg.
csapták, amikor az „eltartók” beköltöznek
A dolgok nyilvánosságra hozatalának
a lakásba. A rendôrség ilyen esetekben azt
ezzel a módjával néhány járókelô nem
vizsgálja, hogy a károsult tényleg szerzôértett egyet, és felháborodottan értedést akart-e kötni, vagy a szerzôdésben fogsítették a Városrendészet közterületlaltak miként teljesülnek. Az alosztályvezefelügyelôit, akik pár percen belül óvatô leginkább a megelôzésre hívja fel a
tosan megközelítve ôt, megkíséreltek
ªgyelmet: legfontosabb, hogy mindig saját
magyarázatot kapni a képzômûvészet
jogi képviselônk mûködjön közre a szerzôezen új hajtásának hátterére. Nem sidéskötéskor, senki se kössön az elsô emkerült. Okmányait szerencsére nem
berrel szerzôdést, és lényeges, hogy az eladta át, így azokat nem kellett megtartó leinformálható legyen. Gyanús az is,
fogni. A végeredmény: feljelentés közha gyors ismeretség után valaki magánszetisztasági szabálysértés, közerkölcs
mélyként szerzôdést kínál. Amennyiben elmegsértése és más szabálysértések mitartási vagy életjáradék szerzôdést kötne vaatt. Valószínûleg ô is panaszt fog tenlaki, érdemes bankok, vagy erre szakosoni a felügyelôk udvariatlansága miatt,
dott pénzintézetek ajánlatát megnézni, hiakik nem voltak hajlandók kezet fogni
szen esetükben a törvények szabják meg a
vele.
szerzôdéskötés feltételeit.
Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetôje
szeg
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A jezsuita rend a kerületben
Sodrás utca 13. és Sodrás utca 15. Faludi Ferenc Ház és Szent
Imre Ház. Jezsuita szerzetesek rendházai. A két házban nyolc
pap, egy segítôtestvér, három papságra készülô skolasztikus
él. Tanítanak egyetemeken, fôiskolákon, mások
lelkigyakorlatos mûhelyeket vezetnek, kórházi szolgálatot
végeznek és kisegítenek budapesti plébániákon, szerkesztik
a Távlatok és a Szív folyóiratot.

A jezsuiták többségét internálták, kényszerlakhelyre költöztették, és késôbb sokakat ártatlanul hosszú börtönbüntetésre ítéltek.
A magyar provincia tagjai közül hetvenhét jezsuita közel 240 évet
töltött börtönben, bár összesen 1067 évre ítélték ôket. Azok a
ªatal jezsuiták, akiknek elöljáróik kívánságára 1948-ban és 1956
után sikerült kiszökni az országból, alkották a számûzetésben élô
magyar jezsuita rendtartományt.
Jelenleg a magyar jezsuita rendtartomány létszáma 102 fô (2008
január 1.). Bár a többségük már idôsebb, de a rendszerváltás óta
már több mint harminc ªatal rendtag lépett be a Társaságba, akiknek egy része még tanulmányait végzi, másik része viszont már bekapcsolódott a következô apostoli munkák valamelyikébe.
A jezsuita szolgálat

Jézus Társaságát a baszk nemzetiségû Loyolai Szent Ignác alapította, és III. Pál pápa hagyta jóvá 1540. szeptember 27-én. A jezsuiták
a hármas szerzetesi fogadalom mellett külön engedelmességet fogadnak a pápának, ami azt jelenti, hogy a pápa rendelkezésére állnak, bárhová is küldi ôket.
Küldetés
Az elsô jezsuiták úgy foglalták össze küldetésüket, hogy az nem
más, mint a keresztény hit védelme és terjesztése, a hit szolgálata,
amelyhez feltétlen követelményként hozzátartozik az igazságosság
elômozdítása. Küldetésük egyszerre irányul a keresztények és
azok felé, akik még nem ismerik Jézus Krisztust.
Képzés
A jezsuita képzés két fô jellegzetességgel bír. Az elsô jellemzô,
hogy a képzés hosszú és alapos. A belépéstôl gyakran 10–12 év is
eltelik elméleti és gyakorlati idôszakok váltakozásában, mire valaki pap lesz (három év ªlozóªa, két-három év gyakorlati munka valamelyik rendi intézetben, négy év teológia, egy év lelki elmélyülés), és gyakran 15 év, mire teljes jogú ún. professzus jezsuitává válik. A jezsuita képzés másik jellemzôje, hogy rugalmas. A jezsuitáknak nincs sajátos munkaterületük. Amennyiben emberállományuk és tehetségük megengedi, oda mennek, ahol nagyobb a szükség. az egyéni lelkivezetéstôl a népmissziókig, a szociális tevékenységtôl a tudományos munkáig, a középiskolai és egyetemi oktatásig.

LELKIGYAKORLATOK. A Jézus Társaság hagyományaiban a lelkigyakorlat-vezetésnek mindig fontos helye volt. A rendtartomány
két lelkigyakorlatos házat mûködtet, Dobogókôn (Manréza) és
Püspökszentlászlón (Életrendezés háza). (Nemeshegyi Péter vezetésével lelkigyakorlat lesz a Kájoni János Ferences Közösségi Házban március 1-jén.)
A lelkigyakorlatos jellegû munka egyik új kezdeményezése a hivatásgondozás is, melynek keretében nemcsak azokkal a ªatalokkal foglalkoznak, akik a jezsuita rend iránt érdeklôdnek, hanem
azokkal is, akik általánosabb értelemben keresik még az élethivatásukat. (Április 18–20. között ªatalok számára nyílt hétvége lesz
a Sodrás utcában. Részletes tudnivalók a www.parbeszéd.com honlapon találhatók.)
NEVELÉS—IFJÚSÁGI MUNKA. A nevelés kezdettôl fogva az
egyik legfontosabb apostoli munkája volt a Társaságnak. A Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban több mint ötszáz diák tanul, Budapesten a Szent Ignác egyetemi szakkollégiumnak ötven hallgatója van. A Faludi Ferenc Akadémia továbbképzési programokat, ösztöndíjakat nyújt ªatal felnôtteknek, a budapesti Szent József Stúdió Kollégium keretében pedig építész hallgatók
kapnak lehetôséget közösségi tervezési módszer elsajátítására P.
Terrence Curry amerikai jezsuita építész vezetésével.
TEMPLOMI LELKIPÁSZTORKODÁS. A jezsuiták kórházi szolgálatot végeznek a Széher úti Szent Ferenc Kórházban, lelkipásztori
feladatokat látnak el Budapesten (Jézus Szíve lelkészség a Mária utcában és Kispest), Szegeden, és Miskolcon, továbbá a kanadai Torontóban, ahol már 1951 óta dolgoznak a magyar jezsuiták az emigráns magyarok lelkipásztori szolgálatában. A Délvidéken, Újbecsén egy atya és egy szerzetes testvér látnak el egy plébániát. Több
jezsuita atya dolgozik a szórványban élô külföldi magyarok körében.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST KÉSZÍTETTE: RADUJ KLÁRA

Szétszóratás
A magyar rendtartománynak 1945-ben 400 tagja volt, akik kilenc
templomban, két gimnáziumban és egy lelkigyakorlatos házban
mûködtek. Nyolc folyóiratot adtak ki és az egész országra kiterjedô apostoli munkát végeztek. 1950-ben a kommunista uralom betiltotta mûködésüket, elvették házaikat, államosították intézményeiket és eltiltották ôket minden apostoli munkától. A magyar jezsuiták zugligeti lelkigyakorlatos házát és noviciátusát, a Manrézát Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, a Távlatok címû folyóirat fôszerkesztôje
már 1950. május 19-én megszállták a rendôrök, és három napon
belül ki kellett üríteni, mert átvette a Belügyminisztérium a HatárMÉDIAAPOSTOLSÁG. Ha Szent Ignác ma itt élne köztünk a Fölôrség Központi Parancsnoksága részére. 1950. június 18-án éjjel dön, bizonyára nagy hangsúlyt fektetne a modern tömegtájékoztaközponti támadást intéztek a többi rendház ellen is.
tó eszközök használatára.
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Hitéleti hírek

Isten veled, Kató néni!

n Február 10-én a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia körlevélben hívta
fel a hívek figyelmét a segítô szeretet
fontosságára. A lourdes-i Szûz Máriajelenés 150. évfordulója és a betegek
világnapja kapcsán a körlevél a betegre, elesettekre irányította a figyelmet,
akik „sokszor nélkülözni kénytelenek
a szükséges gyógyszert, ápolást, emberi segítséget.”
n Február 23-án 15 órakor Bálint József jezsuita veheti át a „Parma fidei
— a hit pajzsa”-díjat a Jézus Szíve
templomban (VIII., Mária u. 25.). Laudációt mond Bolberitz Pál professzor.
n Február 24-én vasárnap a templomokban országos gyûjtés lesz a katolikus iskolák javára.
n Február 27-én szerdán, 28-án csütörtökön és 29-én pénteken lelkigyakorlatos szentbeszédek az Országúti
Ferences templomban az este 6 órai
szentmisében. A lelkigyakorlatot Száraz László plébános vezeti. Pénteken
lehetôség nyílik a betegek szentségének felvételére is.
n Március 7-én pénteken a Fokoláre
mozgalom képviselôi, 14-én pénteken
Orosz Lóránt ferences testvér tart elmélkedést a 18 órai szentmise után.

Elhunyt Thalwieser Katalin, mindannyiunk Kató
nénije.
Kató néni kortalan volt, mindig mosolygós, vidám, pesthidegkútiak generációit tanította szépre-jóra és emberségre sok évtizeden keresztül. Nekünk, hidegkútiaknak talán az ô neve az elsô, ami
eszünkbe jut városrészünk kapcsán, mint ahogy
Máriaremete történetének kezdete is egy Thalwieser Katalin nevû fiatal lány nevével kapcsolódik
össze.
Pedagógusként végzett munkáját, életmûvét a
Városrészi Önkormányzat Klebelsberg-díjával próbáltuk megköszönni. Meghatározó személyiség
volt Hidegkúton, akivel naponta találkozhattunk
és naponta örültünk neki — ünnepségeken, boltban, utcán.
Idôs kora ellenére még fáradhatatlanul rótta a kertvárosi utcákat, volt hozzánk néhány kedves szava, és csodáltuk állandó derûjét. Azt gondoltuk, mindig láthatjuk
majd, hogy emlékeztessen bennünket: szükség van rá, hogy egy percet szánjunk egymásra egy szó és egy mosoly erejéig.
Én azt gondolom, itt is lesz velünk mindig.
Porkoláb Mátyás

Egyházzene
n Február 16-án Szent Liturgia keretében elôször hangzott el Magyarországon Csajkovszkij: Aranyszájú Szent János Liturgiája c. kórusciklusa a Schola
Cantorum Budapestiensis és a Szent
Efrém Férfikar elôadásában, Bubnó
Tamás vezényletével. A helyszín a
Nagyboldogasszony Magyar Orthodox Székesegyház volt (V., Petôfi tér
2.).
n Az Országúti Ferences templomban február 24-én szombaton a 18
órai szentmisén a Vox Clara kamarakórus énekel. Vezényel: Bottkáné Kollár Júlia. Bárdos: Missa Tertia: Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei; Perti: Inter vestibulum; Berchem: O Jesu Christe; Kindermann: O Jesu Du mein Herr; Bárdos: Golgotádon.

TELEFONSZÁMOK HELYESEN. Elôzô számunkban a nôi szerzetesrendekrôl szóló cikkünkben a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesületnél szereplô
két telefonszám pontatlanul jelent
meg. A jelenlegi fônökasszony Taschner Erzsébet, akinek telefonszáma helyesen: (06 20) 824-5548, Veperdi Zoltán vezetô lelkészé pedig (06 20) 824
5907.

Mátyás ugrása
„Jeget csinál Mátyás, ha nincs, elrontja-bontja, ha talál” — ªgyelték meg dédapáink.
Bármilyen szép volt az idô Jégtörô Mátyáskor (idén február 25-én), nem búcsúztak a
meleg bundától, mert gyakran tapasztalták, hogy a szent elnyújtja a télutót; ha addig enyheség volt, kemény hideg elé néztek. A télbe fáradt öregek közül sokan fölsóhajtottak, mert hittek benne, hogy: „Mátyás kiengedi a tavaszt szûre ujjából.” Ha az
apostol ünnepén kopogott a fagyott föld a
csizma alatt, a gondos gazdasszonyok rendezgetni kezdték a vetômagokat, mert tisztában voltak vele, hogy a szent hamarosan
„megtöri a tél hatalmát a szekercéjével”, és
kezdôdhet a mezei munka. „Mátyás-ugrásának” nevezték, amikor a bibliai szent emléknapja 24-e helyett 25-ére esett a kalendáriumban, vagyis ugrott egyet a szökônap
miatt.
Dédanyáink nem bíztak semmit a véletlenre, és különféle praktikák bevetésével
sürgették a kikeletet. Ha megfagyott a víz a
vályúban, jeget olvasztottak annak reményében, hogy a nyári jégverés elkerüli a szôlôt és a gyümölcsöst. Amikor langyos szél
lengedezett, szomorúan megállapították:
„Ha a szent nem talál havat, akkor hoz”. A derûlátóbbak szerint azonban Mátyás nem
csupán elviszi a havat, hanem kiereszti a
pacsirtákat is, és kiosztja a sípokat a mada-

raknak, hogy ismét daloljanak. Nagy ujjongás volt a faluban, ha mátyásmadarat láttak, mert tudták, hogy közeleg a tavasz. Mivel a szent többnyire „elhajtotta a havat”, a
pásztorok készülôdtek a legelôre az állataikkal. Amikor azonban fagyott Mátyás éjjelén, nem kívánkoztak a szabad ég alá, mert
még negyven zord éjszakára számítottak.
Némelyik gazda kifejezetten örült a havazásnak, és gabonát vetett a jó termés reményében. A budai asszonyok is minden bizonnyal szorgoskodtak, hogy földbe kerüljön a mák, a sárgarépa, a petrezselyem, a
borsó; sokan hittek benne, hogy az apostol
emléknapján elvetett magvakat nem eszi
meg a féreg. Az idôsebbek harmatot „szedtek” lepedôvel, és ráterítették a tehénre,
hogy sok tejet adjon. Nem aggódtak a zimankó miatt, azt gazdag év elôjelének vélték, nem örültek viszont a szeles idônek,
mert kevés tojás került a konyhára. Miként
dédanyáink szerte az országban, vélhetôen
Hidegkúton sem ültettek kotlóst, hogy a
csibék egészségesek legyenek. Akadtak,
akik a „kártojást”, vagyis az ünnepen elszedett tojást átdobták a szomszédba, míg mások nagy becsben tartották. A halászok
többsége vízen volt: reménykedtek, hogy
kifogják a szent halnak hitt Mátyás csukáját, ami meghozza a szerencséjüket.
Pintér Csilla
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BUDAI POLGÁR

Kockázatmentes, szolid polgári középszer
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
január 17-én mûemlékké nyilvánította
az Eszter utca 7/b alatti
háromemeletes épületet. A házat
1933–34-ben egy Sós Aladár nevû,
mára teljesen — és joggal —
feledésbe merült építész tervezte
Deszberg Antal részére. A megrendelô
nagy úr volt. Az ország egyik
legvagyonosabb gyárosa
kiegyensúlyozott, csendes és sikeres
karriert futott be addigra, míg 59 éves
korában felépíttette ezt a bérvillát.

1875-ben született a Tisza-tó menti Abádszalókon, majd a budapesti kereskedelmi
akadémia elvégzése után 1891-tôl a Salgótarjáni Kôszénbánya Rt. alkalmazásába került. A cég éppen ez idô tájt lett id. Chorin
Ferenc tulajdona, az ô elnöksége alatt vált a
részvénytársaság Magyarország egyik vezetô iparvállalatává.
Deszberg úgyszólván Chorin papa felfedezettje és támogatottja. Minden évben lépett egyet a hivatali ranglétrán egészen az
ügyvezetô igazgatói poszt elnyeréséig
1920-ban, azaz az elnök-vezérigazgató
(1919-tôl ifj. Chorin Ferenc) után a társaság második embere lett. Deszberg nem
volt olyan jelentôs közéleti ªgura, mint a
Chorinok, akik amellett, hogy a nagyhatalmú Gyáriparosok Országos Szövetségét
gründolták a Hatvany Deutschokkal együtt,
hozzájuk hasonlóan a progresszív kultúrát,
például az idén 100 éves Nyugatot is pénzelték. Deszberg ªgyelme például a bérviszályok elhárítására, a hadügyminisztériumban létrehozott munkaügyi panaszbizottságban való részvételre, továbbá a villamos
távvezetékek kiépítésének kérdésére terjedt ki.
Hûségesen követte Chorinék szárnyaló
pályáját. Amikor az ifj. Chorin kohóval, cementtel és téglával is elkezdett foglalkozni
a 20-as években, Deszberget ültette az érdekeltségi körébe vont cégek igazgatótanácsaiba és magába a GYOSZ-elnökségbe is.
Szolid és megbízható ember volt, feltehetôen gigászi munkabírással.
Bérvillájának karaktere is hozzá hasonlóra sikeredett. Tervezônek Sós Aladárt, az
éppen az idô tájt divatos bérház- és bérvillaépítészt szemelte ki. Hatalmas, ötlettelen
kaszárnyák örökítik meg nevét: a Svábhegyi Szanatórium vagy a Móricz Zsigmond
körtér hatemeletes monstruma. A jobbak
közé tartozik kerületünkben az egységes
terv alapján kiépített Jurányi utcában a 2.
számú ház.
Sós a Deszbergével egy idôben tervezett
a Szamos utcában és Kocsis Tivadarral
együtt a Bimbó út 10/a-ban is egy hasonló
bérvillát. Érdekes összevetni a szintén ekkor, Jakab Dezsôvel közösen jegyzett Bimbó út 12.-ben épített bérvilláját az Eszter ut-

caival. Jakab a magyar építészettörténetben jegyzett ªgura: Komor Marcellel hazai
szecessziós építészetünk jeles képviselôi
voltak. És talán nem is véletlen, hogy a Jakabbal közösen épített ház sokkal összeszedettebb, jobban szervezett alaprajzra épül
és szervesebb a kinézete is. A Deszberg-villán, amit Sós egyedül tervezett, önkényes,
esetleges és néhol szerencsétlen megoldásokat látunk.
Az épület tervének alapötlete, hogy a lakószobákat (a cselédekét természetesen
nem) elkülönítve, mintegy ráragasztja az
összes többi funkciót (lépcsôház, konyhák,
vizesblokkok, cselédszobák) magába foglaló téglalap alakú központi magra. Eredetileg szintenként két lakás volt az épületben:
egy két szoba-hallos és egy három szobahallos.
Mindkét lakásban az utcai front sarkaihoz kapcsolódnak a szobák és középen még
a hall is kikandikálhat, azaz oda is jut napfény. Csakhogy a loggiák játékában, az
egyik oldalon félkörívesen elôreugró homlokzatszakaszban, amely egyébként télikert
kialakítására szolgált, valami rögtönzésszerût érzünk. Valahogy nem szerves az alaprajz. És ami még jellemzôbb: a modern formákkal csak kacérkodik az építész.
Láthatóan mindegy neki, hogy a bérházmagra milyen díszítéseket aggat. 1929ben építésztársával a Borbolya utcában
még neobarokkos art deco köpenybe burkoltak egy villát. Jakab meg a századfordulón a bérházaira még a szecesszió kellékeit aggatta.
Sós tehát csak úgy csinált, mintha modern lenne, és Deszberg sem akart magának igazán újszerû épületet. Pedig például
a Bimbó úton kicsit feljebb, a 39. szám
alatt 1933-ban már elkészült Kozma Lajos
egy villája, amely legalább emlékeztetett a
valódi modern építészetre. Deszberg Antal
maga elôbb az Eskü úton (ma Szabad Sajtó
útja), majd a Rózsadombon, a Vérhalom utcában lakott. Az Eszter utcai házat alapvetôen bérbeadásra építtette. Egy bérvillának
pedig, még akkor is, ha az egyik lakásba az
igazgató ªa költözött, középutas megoldást
kellett választani, a kockázat elkerülése érdekében.
Normális polgári körülmények között tehát ez az épület nem lenne országos mûemlék. Építészeti kvalitásai, városképi vagy
történeti jelentôsége nem indokolják az elvileg szigorú védelemnek a kimondását.
Helytelenül járt el a hivatal? Sajnos, nem.
Azért sajnos, mert hovatovább a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal városvédô feladatot lát el; igyekszik megvédeni a városlakókat saját maguktól, az esztelen rombolástól, a feltartóztathatatlannak tûnô szlömösödéstôl.
Örvendjünk hát e társasház, egykori bérvilla védelem alá helyezésének.
Rostás Péter
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Herczeg Ferenc háza
A budai rész egyik legrégibb útvonala a mai
Hûvösvölgyi és a Budakeszi út. Már a középkorban is jelentôs forgalmat bonyolítottak
le Zsámbék, Telki és Budajenô irányába
mint kivezetô utak. Ezeken az utakon valamikor több nevezetes, értékes épület is
volt, ezekbôl néhány még ma is látható.
A Hûvösvölgyi út 87. szám alatti üres telken 1912-ben építtette fel Herczeg Ferenc
a tájból várként kiemelkedô és kecsesen
mértéktartó házát, mely jól illeszkedik környezetéhez. Az érdekes alaprajzú épület gazdag formavilágot mutat. A különbözô méretû ablakok elhelyezése, a magas kôkerítés
az író kívánságára a függetlenséget, az elkülönülést jelentették. A ház homlokzati falán a nagyméretû HF monogram ma is sértetlenül mutatja egykori tulajdonosának betûjelét, egy páncélos lovag szobra a ház falán pedig hangulatossá teszi a kastély megjelenésû épületet. — Egyik regényében, A
gótikus ház címûben így emlékezik villájának építésére:
„Telket szereztem a budai Hidegkúti (ma
Hûvösvölgyi) úton négyszögölét 16-ért,
hogy kis lakóházat építsek magamnak. Három évig éltem Vácott, a megnövekedett
munkaköröm most már arra szorított,
hogy visszatérjek Budapestre, de arra már
képtelennek éreztem magamat, hogy nagyvárosi bérházban lakjam. Nyáron én ott
örökké csatorna- és patkányszagot érzek.
Ki akartam használni azt az elônyt, melyet
a világvárosok közül talán csak az egy Budapest kínál fel, hogy polgári jövedelmû ember is tízpercnyire a központtól a maga házában és maga kertjében lakhatik.

Herczeg Ferenc otthonában

Zrumeczky Dezsô készítette a terveket.
Ez a nagytehetségû ªatal mûépítész, aki
mestere volt különösen a térbeosztásnak,
az én házamon kívül még csak egyet hozott
tetô alá: Tormay Cecilét, szegény azután elégett a világháború kohójában. Mikor elsô ízben beszéltem vele, mint afféle modern
építész azt kérdezte tôlem, miféle gondolatot fejezzen ki a házam? Szerinte minden
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Online fotóárverés

Háry Gyula festménye Herczeg Ferenc házáról

épületnek van egy vezérgondolata. Azt
mondtam, a vezérgondolat legyen: Hagyjanak engem békében!”
Zrumeczky, az elsô világháború idején
meghalt kiváló építész a magyar nemzeti architektúra egyik megteremtôje volt. Kós
Károllyal együtt ô tervezte a budapesti állatkert számos épületét, kerületünkben a Tormay és a Herczeg villákon kívül az Áldás utcai iskolát is.
Írásunk nem lenne teljes, ha az egykor
ünnepelt, halála után sokáig mellôzött Herczeg Ferencrôl nem szólnánk. Lyka Károly,
a kiváló mûvészettörténész írja róla többek
között a Vándorlásaim a mûvészet körül címû kötetében:
„Éles szemû, nagyon intelligens, nagyon
fegyelmezett eszû, tartózkodó, nehezen fölmelegedô, biztos ítéletû gentleman. Pontos ellentéte a Krúdy-féle bohém írótípusnak. Nem elegyedett a közönség közé, senki sem látta kávéházban vagy vendéglôben,
étkezni klubjában szokott. Magában élt,
inasa tartotta rendben lakását. Nem kereste az írók társaságát, nem látogatta az írók
és hírlapírók egyesületét, a szerkesztôségbe is ritkán járt.”
Herczeg Ferenc (1863–1954) néhány mûve: Fenn és lenn, Ocskay brigadéros, Az
aranyhegedû, Pogányok, Az élet kapuja (ezt
a regényét az Akadémia 1924-ben Nobeldíjra is javasolta). Az Új idôk címû népszerû lap szerkesztôje volt, színes írásai itt jelentek meg. Novelláinak egyik ismert tárcaalakja lett egy kitalált személy, akinek csevegéseiben mutatta be a közélet eseményeit. Fondorlatos meseszövése, találóan jellemzett alakjai tették népszerûvé írásait. Ô
volt a „nemzeti klasszikus” a harmincas
években, pedig gyermekkorában még magyarul sem tudott (eredeti neve Herczog
volt).
Székely Imre

Az Ágens Fotómûvészeti Galéria
2008-ban megrendezi az I. online fotóárverést. A galéria kortárs és régi fotók értékesítésével foglalkozik 2006.
január 1-je óta. Ez idô alatt három hagyományos lebonyolítású árverést
szervezett egyre jobb és jobb eredménnyel. Online árveréssel most próbálkozik elôször, követve a technika
fejlôdését, és remélve, hogy ezzel
mind szélesebb közönséghez tudja eljuttatni a licitálásra kerülô alkotásokat. Az árverésre február 25-ig várja a
régi fotókat, fotóritkaságokat és kortárs fotómûvészeti alkotásokat. Az elôválogatás alapján az árverésre kerülô
képeket a galériában március 17–30.
között tekinthetik meg személyesen is
az érdeklôdôk. Az árverés négy napon
keresztül, március 27-én 7 órától március 30-án 15 óráig tart. Az árverést
az axio kft. (www.axioart.com) bonyolítja le, amely az internetes mûkereskedelemben nagy múlttal rendelkezik.
A kiállítás az árverés ideje alatt is
nyitva tart, még licitálás közben is
megnézhetôk a fotók. (Helyszín:
Ágens fotómûvészti galéria, II., Fô u.
73. Nyitva tartás: hétfô-péntek 11–19,
szombat 11–16, vasárnap: 11–15 óráig. Tel./fax: 355-0364, agens@externet.hu, www.agens90.com)

Ruha- és könyvgyûjtô
akció
Az Ifjúsági Demokrata Fórum tavaszi ruhaés könyvgyûjtô akciót hirdet. Az összegyûjtött felajánlásokat egy kárpátaljai magyar
gyermekekkel foglalkozó általános iskolának adják át a szervezôk húsvétkor. Bármilyen feleslegessé vált ruha és könyv — elsôsorban regények, mesekönyvek — nagy
szolgálatot tehet. Az akcióban közremûködô egyetemisták, akik az IDF írásbeli engedélyével vesznek részt a gyûjtésben, a (06
20) 942-2116-os telefonszámon elôzetesen egyeztetett idôpontban kisteherautóval érkeznek az adományozó címére. Hívásaikat március 10–21. között várják.
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Zenével az integrációért
Karsai Máté gitározik és Vígh Aurél dobol.
Nagyon meglepôdtem, amikor szóltak,
hogy lesz ez a rendezvény, és nincs-e kedvem fellépni az együttesemmel. Persze,
hogy volt! Elmentünk próbálni, nagyon jól
ment, és elhatároztuk, hogy nagy bulit csapunk. Vannak feldolgozásaink és saját számaink is, mindkettôvel szeretnénk kedveskedni a nézôknek. Eddig már két koncertünk volt, most állunk harmadszor közönség elé.” Balázs azt is elmesélte, hogy a színészet és a zenélés egyaránt közel áll szívéhez. A Baltazár most új bemutatóra készül,
már tavaly óta folynak a próbák, de nincs
könnyû dolguk a színészeknek.
Balázsék koncertjének, akárcsak a többi
elôadónak, nagy sikere volt. A mûsor végén mindenki felment a színpadra, együtt
örültek és táncoltak a fellépôk. Az integráció, ha csak rövid idôre is, de teljes mértékben megvalósult a Marczibányi Téri MûvePéter Zsuzsa
lôdési Központ színpadán.
Február 7-én különleges kulturális rendezvényre hívta a Hetedhét Oázis Alapítvány
az érdeklôdôket. A Zenével az integrációért
elnevezésû programban fogyatékkal élô és
ép elôadók, mûvészek léptek a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színpadára,
hogy színvonalas szórakoztatást nyújtsanak
a fogyatékos és ép nézôknek. A II. kerületi
Önkormányzat nevében Bándy Péter képviselô köszöntötte a jelenlévôket, és nyitotta
meg a rendhagyó délutánt. „Ahhoz, hogy a
fogyatékkal élôk számára adott legyen a
döntés szabadsága, meglegyen a lehetôség
a teljes értékû életre, a társadalom nagyobbik felének megértô közremûködésére van
szükség. Elengedhetetlen az egyenlôtlenségek feloldása és az elôítéletek leküzdése” —
hangsúlyozta a képviselô.
A mindössze másfél
éves alapítvány kuratóriumának elnöke, Szeli
Dóra Réka elmondta: azzal a céllal hozták létre
a Hetedhét Oázis Alapítványt, hogy a különbözô mûvészeti ágakat segítségül híva közelebb hozzák egymáshoz a
társadalom e két csoportját, és elôsegítsék
a fogyatékkal élôk integrációját: „A zene és
a tánc olyan közös nyelv, amelyen jól ért
mindenki. A fogyatékosok között is számos
tehetség lapul, akik számára bátorítást és
megerôsítést jelenthet egy ilyen alkalom.
Az egészségesek társadalmából elsôsorban
a ªatalokat igyekszünk megszólítani, hiszen ez a korosztály még nyitott és fogékony. Ha látják, hogy kedvenceik, olyan
népszerû elôadómûvészek, mint Bartók Eszter, Rácz Gergô vagy Harcsa Veronika állnak
az ügyünk mellé, a jó példát követve ôk is
empatikusabbá válnak. Az ô segítségükkel
formálni lehet azt a negatív attitûdöt,
amely a fogyatékosokkal szemben, sajnos,
a mai napig jellemzô.”

A ªatal alapítványt még nem sokan ismerik, pályázati lehetôségeik is igen korlátozottak. Eddigi sikereiket az összefogásnak
köszönhetik. A mostani rendezvényhez a
II. kerületi önkormányzat biztosította a
helyszínt, az elôadók ingyen vállalták a fellépést. Harcsa Veronika dzsesszénekesnôt régi barátság köti Szeli
Dórához. Ismeri és támogatja az alapítvány
célkitûzéseit: „Nagyon
örülök, és megtiszteltetésnek érzem, hogy én
is színpadra állhatok a fogyatékos fellépôkkel együtt. Azért is vállaltam örömmel a
mai fellépést, mert tudom, milyen nehézségekkel kell megküzdenie egy fogyatékos
embernek a mindennapokban: a húgom
egy fejlôdési rendellenesség következtében mozgássérült, két bottal jár. Úgy érzem, ma még nincs igazi párbeszéd az épek
és a fogyatékkal élôk között. Legtöbben
csak akkor ªgyelünk fel a meredek lépcsôre vagy szûk kapura, ha személyesen is
érint bennünket a probléma. Remélem,
hogy az alapítvány és ez a közös zenés délután beváltja a hozzá fûzött reményeket, és
megkönnyíti a kommunikációt az emberek
között.
Az éppen tíz évvel ezelôtt alakult Baltazár
Színház az egyedüli hivatásos színtársulat Magyarországon, amely értelmi sérült színészekbôl áll. A társulat egyik
oszlopos tagja, Erdôs Balázs ezúttal nem színészként, hanem a Baltazár Színház Alapítvány együttesének énekeseként mutatkozott be a nagyérdemû elôtt: „Négy éve alapítottam a zenekaromat, amelyben a szintén
baltazáros Janzsó Cecília mellett a barátom,

„A zene és a tánc olyan közös nyelv, amelyen jól
ért mindenki.”

Bartók Eszternek a fogyatékkal élô és ép közönség
elôtt is nagy sikere volt
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Ismét lesz szülészet
a Szent Margit
Kórházban

Hívja az adományvonalat! 1788
Sok kicsi sokra megy — így van ezzel a Mozgássérültek Állami Intézete keretében mûködô Holnap
Háza Nappali Rehabilitációs Központ is. A fenntartó Addetur Alapítvány a Magyar Telekom céggel együttmûködve hívja fel a figyelmet a mozgássérült emberek rehabilitációjának fontosságára. A Telekom Adományvonal (1788) egy hívása
csupán 100 forint. A januártól február végéig beérkezô hívásokból befolyt teljes összeget a Marczibányi téren decemberben megnyílt rehabilitációs központ kapja meg. A vonal T-Com és T-Mobile hálózatból hívható. Az adományokból mozgássérült emberek átfogó rehabilitációját szolgáló speciális eszközöket vásárolnak. A kommunikációs vállalat és az intézet együttmûködésérôl, valamint a célok jelentôségérôl az adományvonal
szóvivôje, Katona Klári beszélt az érdeklôdôknek
a Holnap Házában egy februári sajtótájékoztatón. A Gerendás Péterrel közösen tartott zenés délutánon hangsúlyozták,
hogy az intézet az országban elsôként
nyújt mozgássérült emberek számára
nappali rehabilitációs szolgáltatást
komplex szemléletben. A Holnap Házában zajló munkának köszönhetôen
évente mintegy 100–150 ember számára nyílik lehetôség a munkavállalásra, s ugyanennyi családban tud az eddig otthon maradt családtag újra
munkába állni.

Egy év után, márciustól újranyílik a Szent
Margit Kórház szülészete, amely tavaly áprilisban szûnt meg. Egész Budán csak a Szent
Imre és a Szent János kórháznak maradt
szülészeti részlege, és ez gondokat okozott
a budai régió ellátásában. A Szent Jánosban tavaly év végére elkészültek az új szülôszobák, ám így is elôfordult a zsúfoltság.
Idén januártól egy intézménnyé olvadt
össze a Budai Gyermek-, a Szent János és a
Szent Margit Kórház. A Margit kórházban
tavaly áprilisban megszüntették ugyan a
szülészeti tevékenységet, de az összevont,
közös kórházban szülészeti részlegként a jelenlegi kapacitás terhére újra megnyitják.
Az új szülészetnek nem lesz külön osztályvezetôje. A szülô nôk a korábban megszokott körülményekre számíthatnak. Egyetlen változás, hogy az újszülött intenzív osztály már nem a Margit, hanem a János Kórház épületében mûködik.

Segítôszolgálat
Az Addetur (Adj hozzá!) Alapítvány Támogató Szolgálata Budapest II. kerületében tevékenykedik. A szolgálat célja a kerületben
élô fogyatékos személyek speciális segítése
különbözô területeken. (Személyi segítés,
szállítószolgálat, tanácsadás, gyermekfelügyelet, életvitelt segítô segédeszközök kölcsönzése, beszerzése, átalakítása.) A szol-

gáltatás hétköznap 6–18 óráig vehetô igénybe. A szolgáltatást igényelhetik azok, akik
fogyatékossági támogatásban, emelt családi pótlékban, illetve vakjáradékban részesülnek. A szolgáltatás díja jövedelemtôl függô. Információ: 315-2539, (06 20) 5695428, tamogato@merek.hu.
MM

Tapintható festmények
A Vakok Batthyány László katolikus gyermekotthonának állami gondozott tanulóit
látta vendégül Romanek Ilka festômûvész
súlyosan látássérült kislányával, Adélkával
együtt január 26-án a kerületi Fidesz-iroda klubhelyiségében. A Hit és Haza Polgári
Kör tagjai, valamint a piarista és a Prohászka gimnázium diákjai kísérték a sérült gyermekeket a találkozóra, amely nem egyszeri

alkalom, hiszen a polgári kör minden hónapban szervez közös programot a vak és
gyengén látó, mozgássérült gyermekeknek. A január 26-i találkozó különleges alkalom volt, hiszen egy festômûvész alkotásait ismerhették meg a sérült ªatalok, a kitapintható festményeket ujjukkal, tenyerükkel „látták”.
KT

Ingyenes gyógytorna
60 éven felülieknek
Ülve és állva végzendô frissítô, testtartást javító gyógytornára hívja a Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány az érdeklôdôket. Idôpontjai: hétfôn és szerdán 10–11
óráig három hónapon keresztül. A jelentkezéseket levélben a név, levélcím, életkor, telefonszám megadásával a 1023 Budapest, Ürömi utca 56. címre kérik elküldeni.

LEMONDOTT A FÔIGAZGATÓ. Kázmér Tibor, térségünk súlyponti kórháza, a Szent János Kórház fôigazgatója benyújtotta lemondását a fenntartó fôvárosi önkormányzathoz. Lépését nem indokolta, de abban több
országos médiában megjelent hír szerint
személyes konfliktusok is szerepet játszottak. A január 1-je óta három budai, korábban önálló — a János mellett a Szent Margit és a Budai Gyermekkórház — intézmény
együttesét is Kázmér Tibor vezette. A fôigazgatói posztra pályázatot ír ki a fôváros, annak lezárultáig az új komplexumot Badacsonyi Szabolcs, a Budai Gyermekkórház korábbi fôigazgatója irányítja. Kázmér Tibor közalkalmazottként továbbra is a János-kórházban kíván dolgozni.
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Nemzeti Fórum
Egyesület
A Nemzeti Fórum Egyesület II. Kerületi
Szervezete meghívja és várja tagjait,
leendô tagjait és minden érdeklôdô
kerületi polgárt február 26-án kedden
17 órára a Fidesz II. kerületi Irodájába
(1024 Keleti Károly u. 13/b) Medgyasszay László országgyûlési képviselô A termôföld és más sorskérdések címû elôadására.
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Rendôri hírek
Nyílt utcán raboltak. Két, 15–18 év körüli
férª fenyegetett meg egy 17 éves ªút. Elvették 40 ezer forint értékû mobiltelefonját,
valamint 1500 forint készpénzét február 3án 14 óra körül a Jurányi utca és Bajvívó utca sarkán. A Széna téri villamosmegállóban február 3-án 21 óra 15 perc körül egy ismeretlen egy 19 éves férªtól próbálta meg
elvenni értékeit. A sértett ellenállt, az elkövetô pedig kereket oldott. A bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanú-

sítható B. O. 14 éves ªatal ªút állampolgári
segítséggel egy közeli bevásárlóközpontban perceken belül elfogták és a rendôrök
kiérkezéséig visszatartották.
Ruhát lopott. Egy Lövôház utcai üzletbôl
lopott ruházati cikkeket egy férª február
6-án valamivel dél elôtt. A nyomozás során kiderült, hogy a bûncselekményt P. D.
J. 19 éves férª követte el. A rendôrök forrónyomos üldözés után a közelben elfogták a
tettest, és a lopott holmi is megkerült.

Kéményellenôrzés
Budai Liberális Klub
2008. március 3-án hétfôn 19 órakor
II., Margit krt. 48., I. em.
Téma: Ingyenesség vagy minôség?
— II. rész. Tiszta beszéd a tandíjról
Vendégeink: Horn Gábor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, Gábor
Kálmán oktatáskutató, Miskolczi Norbert, a HÖOK elnöke.
A rendezvényt a Szabó Miklós Alapítvány is támogatja.

Társasházak
figyelmébe
A Magyar Társasházkezelôk Országos
Szakmai Szövetsége (1087 Fiumei út
3., tel.: 323-1181, www.mtoszsz.hu)
elôadása február 28-án 14–17 óráig:
pályázatírás, közbeszerzési eljárás lefolytatása, elôadó: Lencsés Attila.
Részvételi díj tagoknak nincs, látogatóknak 500 Ft/klubnap.

Köszönet
az egy százalékért
A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítô Közhasznú Egyesület (adószám: 18104989-1-41) köszöni mindazoknak, akik 2006. évi adójuk 1%-át felajánlották. A befolyt
110 799 forintból a családban élô, képességeik miatt hátrányos helyzetben
levô, határon túl és itthon élôknek kívánnak segítséget (gyógyszer, karácsonyi ajándék, nyaralás) nyújtani.
Köszönjük, hogy adójának 1%-át felajánlotta a Civitan Club Budapest
Help Egyesület részére. A beérkezett
422 659 Ft-ot rendezvények, szabadidôprogramok lebonyolítására használtuk fel. Adószámunk: 18086553-241.

A Fôvárosi Kéményseprô-ipari Kft. üteme- Kondor út, Görgényi út, Battai u., Cirok u.,
zés szerint végzi a kémények kötelezô ellen- Versec sor, Budakeszi út által határolt terület).
ôrzését és teljes körû tisztítását.
Március: Víziváros — a Margit krt. 2–
64., Csalogány u. páratlan oldal, Bem rkp.
által határolt terület.
Április: a Petneházy rét, Adyliget, Máriaremete (Üdülô u., Szépjuhászné út, Máriaremetei út páratlan oldal, Hímes u., Rézsû
u., Feketefej u.) által határolt terület.
Május: Remetekertváros, Széphalom, Ófalu, Budaliget (Máriaremetei út páros oldal, Villám u., Kôhegyi út, Cenk u., Kôvári
út, Máriahegy u., Muºon u., Elôd vezér u.
és ezek által határolt terület).
Június: Kurucles, Lipótmezô, Szépilona
(Hûvösvölgyi út mindkét oldala, Völgy u.,

Gólok az asztalon
A Magyar Asztali-labdarúgó Szövetség és a
Rózsadomb Bázis SE február 9–10-én tartotta az országos Pitypang Kupát, amely egyben az idei Európa-bajnoki kvaliªkáció I.
fordulója volt. A 2x13 perces mérkôzések
két napon keresztül, 15 asztalon zajlottak a
Pitypang Utcai Általános Iskolában. A megmérettetésen remekül szerepeltek a rendezô II. kerületi egyesület játékosai. Az ország legnagyobb utánpótlás-nevelô egyesületének versenyzôi közül serdülô korcsoportban a legjobb nyolc közé öten is bekerültek (1. Kocsis Bence, 2. Szmodics Dominik, 3. Oláh Barnabás). Ifjúsági korosztályban elsô lett a Rózsadomb Bázis SE világbajnok játékosa, Roller Dániel, második Kollár Tibor, harmadik pedig Debreczenyi Zoltán lett. Egyéni verseny: 1. Szendrey Tibor,

2. Horváth Imre, 3. Takács Zoltán. Páros: 1.
Szathmáry Károly—Laczkó Balázs, 2. Horváth Imre—Magyar Antal, 3. Szendrey Tibor—Papp Takács Sándor. A kvaliªkáció
második fordulóját március 1-jén és 2-án
tartják Kisújszálláson.
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Környezetvédelmi vetélkedô
középiskolásoknak

Támogató szolgálat
a fogyatékosok megsegítésére

A Budai Liberális Klub Alapítvány kétfordulós környezetvédelmi
versenyt hirdet a II. kerületben mûködô középiskolák diákjai számára. A döntôt a Szemlô-hegyi-barlang rendezvénytermében tartják április 11-én.
A versenyben négy-öt fôs csapatok indulását várják; a részvételhez nem szükséges nagy tantárgyi tudás, inkább csak érdeklôdés,
elkötelezettség és logikus gondolkodás. Az elsô forduló írásbeli: a
résztvevôk kitöltik és visszaküldik a Budai Liberális Klub honlapján (www.budailiberalisklub.hu) megtalálható tesztlapot. A beküldés határideje: március 21. — eddig várják a kitöltött tesztlapokat
postán (Budai Liberális Klub Alapítvány, 1536 Budapest, Pf. 420)
vagy e-mailben (info@budailiberalisklub.hu). A tesztlap kérdései
két nagyobb témakört fognak át. Az egyik kérdéscsoport a mindennapi életben utunkba kerülô, sokszor éppen általunk „elôállított”,
azaz a háztartásokban vagy a közlekedésben keletkezô hulladékokkal foglalkozik. A kérdések másik fele a hulladékok hatásairól, a
természet károsításáról, az élô és élettelen környezet törékeny
egyensúlyáról szól, elsôsorban a levegô szennyezôdését vizsgálva.
A teszteket szakmai zsûri értékeli ki, az elnöki tisztséget Kóródi
Mária korábbi környezetvédelmi miniszter, a nemrégiben megjelent Remény a fennmaradásra címû kötet szerkesztôje vállalta. A
legjobb öt csapat számára szóbeli döntôt rendeznek április 11-én
a Szemlôhegyi-barlang rendezvénytermében. A vetélkedô fôdíjaként az elsô helyezett csapat a nemzetközi hírû barlangkutató,
Adamkó Péter túravezetésével bejárhatja a II. kerület egyik különleges szépségû, szigorúan védett és ezért a nagyközönség számára
zárt barlangját, a Józsefhegyi-barlangot, amit a csatornázásnak köszönhetôen már nem fenyeget a szivárgó szennyvíz bejutása.

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, telefonszám: 274-6233, Zaymusné Szanka Judit, tel.: (06
30) 953-3415, László Viktória, telefonszám: (06 20) 444-9128.

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

Telefon: 200-1006
Telefon: 345-8274
Telefon: 238-7461
Telefon: 266-4244
Telefon: 219-3209
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KIÁLLÍTÁS A KÁVÉZÓBAN. Február 29-én 18 órakor nyílik
Vastag Éva keramikus és Dombi Gábor festômûvész múltidézô kiállítása a Bálint Galéria Kávézóban (II., Házmán u. 5.).
A kiállítást Mikó László grafikus nyitja meg. Dalok kéz alól:
Kistóka Szabolcs és Huber Attila. A kiállítás megtekinthetô
március 21-ig vasárnap kivételével 12–22 óra között.

Mûalkotások a Porsche Buda SEAT Szalonjában
Bemutató a Benczúr Gyula Mûvészeti Akadémia képeibôl
Február 4-tôl megtekinthetô a Pro Arte et
Natura Alapítvány (PAN) Benczúr Gyula Mûvészeti Akadémiájának nyári alkotótáboraiban — melyet a Nógrád megyei Benczúrfalván tartanak — készült alkotásokból összegyûjtött válogatás a Porsche Budában (1117
Budapest, Prielle K. u. 45.). A mûvészek között ugyanúgy megtalálhatók a pályakezdôk, mint az ismert kortársak, akik között
fôleg Nógrád megyei alkotók vannak.
Az alkotások a Porsche Buda SEAT bemutatótermében kaptak helyet, mert a kiállítás szervezôi a SEAT bemutatóterem ultramodern hangulatát az elfelejtett vidéki táj
színfoltjaival akarták gazdagítani, mintegy
összhangot képezve a múlt és jelen, valamint a különbözô emberi alkotások között.
A latinos temperamentum, a szívdobogtató design és a vérpezsdítô sportosság mellett a SEAT márka képviseli leginkább azt a

ªatalos lendületet, mellyel a lelkes mûvészek alkottak.
A Benczúr Gyula Mûvészeti Akadémia célkitûzése Benczúr Gyula szellemi örökségének
ápolása, mûvészetének mélyebb megismer-

tetése és tisztelete mellett kortárs alkotások inspirálása.
A Porsche Buda a kortárs mûvészet támogatása érdekében járult hozzá e húsvéti bemutató létrejöttéhez, bízva benne, hogy
példáját követni fogják, és az alkotótábor
további támogatókra talál. A rendezôk az
adományokból szeretnék a jövendô táborok számára a jobb körülményeket, a szükséges eszközöket biztosítani.
„Nagy örömmel kínálunk lehetôséget
ügyfeleinknek arra, hogy szalonjainkba betérve, ne csak a technikai »csodáit«, de
akár a kortárs mûvészetet is megcsodálhassák” — mondta Zsitnik Béla, a Porsche Buda
igazgatója.
A kiállítás 2008. február 29-ig lesz látható, melyet egy aukcióval zárnak a szervezôk.
(x)
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A gasztronómia mûvészete
páratlan kávé- és koktélválasztékával. A
már külsôségeiben is a mediterrán országot idézô Italian Fusion étlapján elsôsorban az olasz konyha rajongói találhatnak
ínyencségeket. A fusion-jelleg azt jelenti,
hogy az itáliai ízek mellé egyéb mediterrán
konyhák kínálatából is kaphatunk kóstolót. A két, egymáshoz közel álló ízvilág ötvözésébôl születnek az étterem egyedülálló
ételkülönlegességei, amelyeket a világbajnok második helyezett Ádám Csaba mesterszakács készít el nagy gondossággal. Márciusban nyílik a Live Music Club, valamint a
látványkonyhával üzemelô 220 éves, a nevéhez híven ódon hangulatú étterem, amelynek étlapján hagyományos magyar ételeket
találhatunk, és több mint száz jófajta borból választhatunk majd.
A gasztronómiai örömök mellett a mûvészeteknek is hódolhat a betérô, hiszen az
épület legfelsô szintjén, impozáns kiállítóAz impozáns Garden, a háttérben az Italian Fusion bejáratával
teremben idôszaki szépmûvészeti kiállítáA II. kerület közvetlen szomszédságában, a Kolosy tér mellett a ma- sokat is megtekinthetünk. Idegenvezetônktôl megtudtuk, hogy a
ga nemében egyedülálló gasztronómiai komplexum nyílt. A Sym- ház jó kapcsolatokat ápol a Törekiben található mûvészteleppel,
bol Budapest hét különbözô hangulatú és proªlú étterembôl áll, így olyan neves mûvészek állítanak ki, mint Schéner Mihály vagy
kezdve a ªatalos, zenés klubtól egészen a régi magyaros ízeket idé- Harasztÿ István, akinek tárlata március 3-ig tart nyitva. (1036 Bézô patinás vendéglôig. A Bécsi út 56. alatti több mint kétszáz éves csi út 56. Asztalfoglalás és információ: 333-5656, www.symbolbu(x)
barokk épület ma is mûemléki védettséget élvez. A komplexum dapest.hu)
megálmodója és tulajdonosa, Barna Sándor számára tradíció és
korszerûség egyaránt fontos, mint ahogy az is, hogy kortól és ízléstôl függetlenül minden vendég megtalálja a maga kedvenc helyét a
hatalmas, mintegy háromezer négyzetméteres házban. Az étterem-rengetegben Keresztes Ferenc bármenedzser segít eligazodni.
Az épület központja a Garden, egy télen-nyáron nyitva tartó üvegtetôvel fedett kerthelyiség, ahonnan az összes többi egység is megközelíthetô. Esténként a kék fényben úszó bár vendégeit élô zongoramuzsika szórakoztatja. Egyik látványossága az a húsz méter
mélységû kút, amelyben a legenda szerint egykor a Szent Koronát
rejtegették. Az elsô emeleten található a Puskás Pancho Sport
Pub. A legendás focista nevét viselô kocsmában magyar és spanyol ízeket kóstolhat a vendég, miközben az izgalmas meccsekrôl
sem kell lemondania. Már az étlap is sportos: a bemelegítés, a félidô kedvencei és a válogatott keret fogásai szerepelnek a kínálatban. A pubban Puskás Öcsi, vagy ahogy a spanyolok becézték, Pancho kedvenc ételei, többek között a kispesti hentestôl származó
sültkolbász, káposztás cvekedli és libamájas zsíros deszka is megtalálható. A Café & Lounge elsôsorban a ªatalabb korosztályt várja Keresztes Ferenc koktélt kever a Garden bárjában

A Café & Lounge belsô tere

Harasztÿ István kiállítása március 3-ig látogatható
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Az ország legmodernebb postája
a Mammutban
Hazánk egyik legmodernebb postahivatala nyílik meg július
14-én a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központban. A
több mint 800 négyzetméteren elhelyezkedô posta kialakításánál két fontos szempont volt: a fejlett technikai háttér kialakítása, valamint az ügyfelek kényelmes ügyintézésének biztosítása.
A Mammut II. harmadik emeletén, a Jeans
Club üzlet helyén megnyíló postán a lehetô
legmodernebb, XXI. századi környezetben
történik majd a kiszolgálás. Az új hivatal az
elsô az országban, ami már a Magyar Posta
új arculati kézikönyvének elôírásai szerint
épül. Az új postán elérhetô lesz minden
szolgáltatás: többek között az összes, csak
postán köthetô biztosítás, a leggyorsabb célba érést biztosító küldemény-feladási lehetôségek, illetve speciális megtakarítási és
befektetési lehetôségek. A már megszokott
postai szolgáltatásokon túl „Meseposta” is
lesz, ahol a gyerekek játékosan, az érdekességekre koncentrálva ismerkedhetnek meg
a bélyeggyûjtés örömeivel.
2008 a partnerség éve a Magyar Postánál, ami elsôsorban az ügyfélkezelés fejlesztését jelenti a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központban megnyíló új hivatal esetében is, amit a nyitottság, az együttmûködés jegyében alakítanak majd ki.

A tágas, klimatizált ügyféltérben a
Mammutba betérôk a megszokotthoz képest sokkal kulturáltabb körülmények között vehetik majd
igénybe a posta szolgáltatásait. A pultok — a kor igényeinek megfelelôen
— teljesen
nyitottak
lesznek annak érdekében, hogy a dolgozók
minél személyesebb kapcsolatot alakíthassanak ki az emberekkel. Az ügyfélhívó rendszer és a kényelmes várakozóhelyek kialakítása, a barátságos környezet mind a vásárlók problémamentes kiszolgálását hivatottak segíteni.
A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató
Központ tehát újra bôvíti a vásárlóknak
nyújtott szolgáltatásokat — ahogy tavaly a
gyógyszertár, az idei évben pedig a posta
megnyitásával. A látogatók így egy helyen,
a korábban is elérhetô termékek és szolgáltatások mellett most már postai ügyeiket is
kulturált, modern környezetben intézhetik.
Mammut. Híd az élményekhez.
(x)

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

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191
A rejtvény fôsoraiban Seneca mondását rejtettük el. A
2008/2. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A nô az
egyetlen olyan egérfogó, amelyik után fut az egér”. A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat
sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium
által felajánlott könyveket kap: Erdélyi Lajos, Illés Mária,
Sas Róbert. 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. március 7-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
BÉBISZITTEREKET, IDÔSGONDOZÓKAT KERESÜNK EU-JÖVEDELEMMEL, ANGOL/NÉMET NYELVTUDÁS ELÔNY, DE NEM FELTÉTEL! TEL.: 785-4983, (30) 649-2199,
www.helpfamily.hu
Megbízható, igényes fiatal nô bejárónôi,
házvezetônôi munkát vállal családnál.
Tel.: (70) 265-4434
Otthonápolást, illetve gyermekfelügyeletet vállalok gyakorlattal és referenciákkal.
Tel.: (20) 365-9042
Középkorú pedagógusnô gyermekfelügyeletet és háztartási munkát vállal. Tel.: (20)
356-8813
Referenciával rendelkezô hölgy napi takarítást vállal, esetleg vasalást is. Ugyanott
festés, mázolás, tapétázás. Tel.: 276-1805
Megbízható fiatalember lakástakarítást, ajtó-, ablaktisztítást vállal. Tel.:
(30) 447-3603

OKTATÁS
www.corvinrajziskola.hu, 209-2832.
Szakmai elôkészítôk a mûvészeti
egyetemek minden szakára. Rajz, festészet, plasztika. Gyermekkurzusok.
RING AUTÓSISKOLA 20 éve a Rózsadombon. Miért mennél messzebb, mi itt vagyunk helyben. www.budairing.hu, tel.:
2020-521, 14–18 óra között.
Kisiskolásokat korrepetál, fejleszt tanítónô, fejlesztôpedagógus. Tel.: (20) 3634514
Gyermekszeretô tanárházaspár eredményes korrepetálást, hiánypótlást,
naprakész felkészítést vállal minden
tantárgyból. Tel.: 397-1656, (30) 3910503
Kisiskolások délutáni foglalkoztatása,
elsôsök fejlesztése 20 éves pedagógiai gyakorlattal. Házhoz megyek. Tel.:
(20) 915-1197
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
Angolt tanítok (üzletit is) a Torontói
Egyetem képesítésével, gyakorló tolmácsként, a beszélgetéstôl a nyelvvizsgáig bármilyen igény szerint. Tel.:
(20) 482-2270, 320-1825
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
Francia nyelvoktatás minden szinten.
Tel.: (70) 587-3996
MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, kétszintû érettségire felkészítést vállal fiatal tanár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak matek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy. Tel.: (20) 342-7667
Magántanodánk felkészítést vállal minden szinten matematikából, fizikából, nyelvekbôl, több évtizedes referenciákkal. Tel.:
250-2003, (20) 934-4456
Matematikatanítás közép-, általános
iskolásoknak gyakorlott szaktanárnál.
Tel.: 200-7764, (30) 480-0605
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 2645648

INGATLAN
A II. kerületben garázst keresek mûhely
céljára (dupla garázs elôny). Bérlés és vétel egyaránt érdekel. Tel.: (30) 510-5015
Garázs kiadó a Vérhalom tér közelében.
Tel.: 326-0783
A Verseghy Ferenc utcában társasházban teremgarázs-férôhely eladó. Tel.:
(20) 251-0582
Garázs hosszú távra az Áldás utcában
kiadó. Tel.: (20) 952-1420
Sürgôsen eladó lakást, házat keresek
a Belvárosban és Budán. Tel.: (70)
202-7094
Máriaremetei családi házban 55 m²-es lakás 60 000 Ft + rezsiért kiadó. Tel.: (30)
418-4060
Máriaremetén a francia iskola mellett 1 +
4 szobás családi ház kiadó. Tel.: (20) 4931459
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
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.
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,
stratégiai szolgáltató egységnek. Érdeklôdni lehet: (70) 383-0386, vagy info@
dacapo.hu.
A II., Szeréna úton 75 m²-es, nappali
+ 2 hálós, dunai panorámás lakás
nagy terasszal, garázzsal eladó. Irányár: 38 M Ft. Tel.: (20) 932-5005, 3169408
Szomszédos lakások Hûvösvölgyben eladók. 54 m²-es: 22 M Ft, 45 m²-es: 18 M
Ft. Tel.: (20) 452-6660, www.lakas.korbai.com
A II., Hûvösvölgyi úton II. emeleti 175
m²-es, nappali + 4 hálószobás teraszos, panorámás luxuslakás garázzsal
+ beállóval eladó. Irányár: 72 M Ft.
Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A II., Palánta utcában másfél szobás felújított lakás 19,8 M Ft-ért eladó. Tel.: (20)
967-5691
A II., Rutén úton 900 m²-es telken bruttó
290 m²-es panorámás családi ház 99 M
Ft-ét eladó. Tel.: (20) 967-5691
A II., Rómer Flóris utcában 1999-ben
épült I. emeleti (lift van) 120 m²-es
nappali + 3 hálós lakás garázzsal eladó. Közös uszoda, szauna van. Irányár: 73 M Ft + 4 M Ft a garázs. Tel.:
(20) 932-5005, 316-9408
A II., Boróka u. felsô részén jó állapotú társasházban I. emeleti, 74 m²-es
kétszobás, 1 nappali, 1 hálós lakás tágas étkezôvel, 10 m²-es dunai panorámás terasszal, nagy garázzsal, 2 táro-

lóval eladó. Ára. 37,4 M Ft. Tel.: (20)
932-5005, 316-9408
A II., Kolozsvári Tamás utcában földszinti 75 m²-es, nappali + 2 hálószobás, kertkapcsolatos, felújított lakás
gépkocsibeállóval eladó. Irányár: 28
M Ft. Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A Boróka utcában 2 és fél szobás panorámás, erkélyes öröklakás eladó.
Tel.: (20) 431-5095

A Best Buda Ingatlaniroda fizetôképes belföldi ügyfelei részére vételre keres II. kerületi eladó családi házakat, lakásokat és
építési telkeket. Tel.: 274-0174, (30) 3965579, info@bestbuda.hu, www.bestbudaingatlan.hu
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 II., Pusztaszeri úton 50 m²-es kétszobás, jó állapotú lakás kocsibeállási leEGÉSZSÉGÜGY
hetôséggel 23,5 M Ft-ért tulajdonostól eladó. Tel.: (30) 974-6691
A Mammut Bevásárlóközpont mellett, eleA II., Fekete Sas utcára nézô 92 m²-es gáns orvosi rendelôben rendelési idô kitágas, napos, étkezôkonyhás, kétszo- adó. Tel.: (20) 971-0550, (30) 984-0330
bás, gardróbszobás, felújított lakás Ifj. dr. Decker Iván és dr. Huszár Tamás forendezett, liftes házban 25,5 M Ft-os gászati és szájsebészeti rendelôje új cíirányáron eladó. Tel.: (20) 986-8323
men mûködik. Teljes körû fogászati elláA II., Petrezselyem u. 15–19-ben tulajdo- tás, mûgyökér-beültetés, esztétikus koronostól eladó parkosított belsô kertes, 10 nák, lézerkezelés, komputeres röntgendiéves, liftes házban egy 43 m²-es elsô eme- agnosztika. Bejelentkezés telefonon: 3169918, (30) 948-8609. A rendelô címe:
leti lakás. Tel.: (20) 480-1356
1022 Bimbó út 9., IV. em.
Nyúl utcai 61 m²-es felújított, háromszobás, kertre nézô nagy teraszos, ga- Vérzik az ínye? A fogínysorvadás legkorlériás, padlástér felé tovább bôvíthe- szerûbb kezelésére szakosodott rendelônk
tô, tárolós lakás gépkocsibeállóval el- a Nyugatinál várja Önt. Tel.: 33-23-782
adó. Irányár: 31 millió Ft. Tel.: (20) Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô370-0035, (30) 999-5725
pont-egyeztetést a 321-6819-es vagy a
A II., Jurányi utcában magánszemélytôl el- (20) 341-5980-as telefonszámon kérek.
adó I. emeleti 69 m²-es 2,5 szobás lakás.
Irányár: 24,5 M Ft. Tel.: (20) 922-4000, Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc
alatt (1 alkalom elég), 7000 Ft, biore(20) 213-7747
zonanciás csúcsterápiával az óbudai
BUDAI HG-BEN erdôkkel körülvett 3 x Vörösvári úti SZTK-ban. Bejelentke250 négyszögöl üdülô-lakó, Bicskén 930 zés: (70) 271-9867
négyszögöl biozártkert ELADÓ-kiadó. Tel.:
Ne szívja tovább! Éljen egészségeseb(20) 946-7553
ben! DOHÁNYZÁSLESZOKTATÁS GAPécs belvárosában (Orvosi Egyetem 2 RANCIÁVAL a Városmajor utcában.
megálló) 2000-ben épült társasházban 85 Tel.: (30) 977-7675
m²-es lakás (tégla, egyedi gázfûtés) 3 há- VÉGRE VAN MEGOLDÁS HAJSZÁLÉRTÁló- + 2 fürdôszoba, amerikai konyhás, a GULATOK (SEPRÛVÉNA, ROSACEA)
nappali a Mecsekre néz, beépített búto- MEGSZÜNTETÉSÉRE! MIKROHULLÁrokkal, teremgarázzsal, azonnali beköltö- MOS TERÁPIA EGYEDÜLÁLLÓAN HATÉzéssel 26 millió Ft-ért tulajdonostól eladó. KONY MÓD, VÉRZÉS, KÖTÖZÉS, MELÉrdeklôdni: (70) 338-6883.
LÉKHATÁS NÉLKÜL. TEL.: (30) 960A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei 0933, II., CSATÁRKA ÚT 65., WWW.NArészére keres-kínál eladó és kiadó la- TURKLINIKA.HU.
kásokat, házakat, villákat, telkeket és KEDVEZMÉNYES VÉGLEGES SZÔRTELEirodákat. Tel.: 315-1020, www.buda- NÍTÉS, NYÁRRA ÉLVEZHETI ELÔNYEIT!
gold.hu, www.budaivillak.com
FÁJDALOMMENTESEN ÁLL + BAJUSZ:
A START Ingatlan Kft. külföldi és bel- 7000 FT, HÓNALJ + BIKINI: 15 000 FT,
földi ügyfelei részére keres kiadó és HYALURONOS BÔRFELTÖLTÉS, ACNE-,
eladó ingatlanokat. start@hunga- PIGMENT-FOLTELTÁVOLÍTÁS. TEL.: (30)
ry.net, www.startingatlan.hu, tel.: 960-0933, II., CSATÁRKA ÚT 65.,
WWW.NATURKLINIKA.HU.
(20) 950-6165, 316-9408.
A SZAKORVOSI TÛ-/LÉZERAKUPUNKTÚA Budai New York Ingatlaniroda keres RA a Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsaeladó és kiadó lakásokat, villákat, üz- domb Center Üzletközpontba költöleti ingatlanokat pontos szolgáltatás- zött. Bejelentkezés: 326-1788, (20)
sal. Tel.: 215-7336
922-5058, dr. Kertész Mária, dr.kerINGATLAN ABC INGATLANIRODA (ALA- tesz.maria@chello.hu, http://akupunkPÍTÁSI ÉV: 1995). ELADÓ ÉS KIADÓ IN- tura.mimnet.hu
GATLANOKAT KERESÜNK ÉS KÍNÁ- Csontkovács-akupresszôr rendel a HûLUNK A KERÜLETBEN 12 ÉVE. LÔ- vösvölgyi út 54. alatt, a Videoton
RINCZ PÉTER, TEL.: 351-9578, (70) székházban csütörtökönként 14–18
383-5004, www.ingatlanabc.net
óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blokKészpénzes ügyfeleink részére exkluzív in- kok, porckorongsérvek, nyaki eredetû
gatlanokat keresünk. ENGEL & VÖLKERS szédülések megszüntetése. FülakuBUDALIGET OFFICE, e-mail: budaliget@en- punktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter
természetgyógyász. Tel.: (30) 945gelvoelkers.com, tel.: (30) 694-0338.
8477
LAKÁSOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A KERÜLETBEN, TÖBBÉVES TAPASZTALATTAL. Fájdalommentes ALLERGIA- ÉS CANDITel.: (70) 523-1969. SCHMIDT PÉTER, DAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS terápiával allergia, candida KIOLTÁSA, bôrbewww.budaihegyek.hu
tegségek, szenvedélybetegségek, légútiFrancia ügyfeleink részére hosszú távú nôgyógyászati, érrendszeri betegségek,
bérletre keresünk családi házakat, ikerhá- emésztési-mozgásszervi problémák, fejfázakat. Munkatársunk, Dorothée Morlot jás kezelése, stresszoldás a Vivien talpai
várja a hívásukat: (30) 662-4622, info@ Gyógycentrumban, 1024 Fillér u. 10. Tel.:
bestbuda.hu, www.bestbudaingatlan.hu
316-2596, www.vivientalpai.hu
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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

HIRDETÉS
HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK, AUTOMATA
MOSÓGÉPEK javítása kedvezô áron, helyszínen, garanciával. HÉTVÉGÉN is. Tel.:
306-7177, (30) 305-0210

HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 35
Gyógymasszôr, Nagy Ákos (20) 234- éves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül.
1837 várja vendégeit az Elagri stúdióban Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032
(II., Zivatar u. 11.), vagy házhoz megy
MIKROHULLÁMÚ SÜTÔK SZERVIZE ÉS
megbeszélés szerint.
EGYÉB HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA
Húszféle masszázs, testi-lelki kényezte- GARANCIÁVAL. 1026 SZILÁGYI ERZSÉtés, fogyasztó és méregtelenítô progra- BET FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
mok. www.eletformastudio.hu, tel.: (30)
867-5447.
ELEKTRONIKA

VÍZ—GÁZ—VILLANY

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával!
(Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ- Vestel, Schneider, Dual.) Tel.: (20) 471LAT! II. kerületieknek azonnal. Több 8871
évtizedes gyakorlattal, falbontás nél- SZÍNES TELEVÍZÓK SZERVIZE: VIDEÓK,
kül. Csatornák cseréje, bontása, vízve- CD-, DVD-, HIFI-KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁzeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30) SA GARANCIÁVAL. 1026 SZILÁGYI ER940-0748
ZSÉBET FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal, garanciával. Tel.: 228-6193, (30)
921-0948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT!
Lefolyók, csatornák gépi tisztítása
azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása,
cseréje. Tel.: 228-6193, (30) 921-0948

Televíziójavítás helyszínen, 25 éves
gyakorlattal, 20 éve a kerületben. Olcsón, garanciával. 214-2070 9–16-ig.
Kováts Miklós, tel.: (200) 991-3405.
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen
mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 9401802, Paál.
Antennaszerviz: Mûholdas, hagyományos antennák szerelése, javítása; elosztások, jelerôsítés garanciával. Tel.:
(20) 934-4360

Vízvezeték-szerelés, gázkészülékszerSZOLGÁLTATÁS
viz, duguláselhárítás, társasházaknak
teljes körû gyorsszolgálati tevékeny- Ruhatárát felújítom! Mary nôi szabó.
ség. Központi kazánházak üzemelteté- Rövid határidôre méretére elkészítem, átse. Tel.: 210-6295, www.srlkft.hu
alakítom. Tel.: 250-5414, (30) 450-6328,
Víz-, fûtésszerelés, burkolás, teljes fel- III., Lajos u. 55., III/7.
újítás, ázások megszüntetése. KészüléSZÁMÍTÁSTECHNIKA
kek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
Tel./fax: 362-4050, (20) 917-0697
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszereFÉG SZERVIZ. CIRKÓK, GÁZBOJLEREK, lés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ- bizalommal! Tel.: (30) 857-2653.
LEREK vízkôtelenítése, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
LAKÁS—SZERVIZ
(30) 924-8010
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gáz- Nyáron hûvöset, télen meleget szeretne?
szivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Ta- Akkor házát, lakását kívül-belül szigetelmási József gázszerelô. II., Loránttfy Zsu- tesse a Ringpress Kft-vel. Tel.: (70) 561zsanna út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926- 3601, (30) 211-4979
5362
FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS teljes körû gaGáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, tel- ranciával, garantált áron. Gépészet, szájes körû kivitelezés. Gázmûveknél va- razépítések, kômûvesmunkák. Tel.: (20)
ló engedélyeztetés. Készülékek javítá- 990-9309, Kókai Dénes.
sa, cseréje. Nagy László épületgépész. Nincs ideje, türelme háza, lakása, üzlete
Tel.: (30) 944-6513
felújítására, átalakítására? A Ringpress
GÁZSZIVÁRGÁSMÉRÉS, fûtés-, víz-, gáz- Kft. minden gondot levesz a válláról. Refeszerelés, teljes lakásfelújítás, energiameg- renciákkal és garanciával. Ha szükséges,
takarításhoz szaktanácsadás. Tel.: (20) banki hitel biztosítása mellett. Tel.: (70)
561-3601, (30) 211-4979
966-7184, greenhome@t-online.hu
FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördög- Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4
árok u. 20. Tel.: 397-2031
PILLÉR Kft. Tel.: 405-4503, (30) 931-5495
Minôsített villanyszerelô-mester vállalja cserépkályhák, hôtárolós kály- Bádogos és tetôfedések, magas és lahák kiépítését, villanytûzhely, villany- postetôk javítása 1986 óta. Farkasréti kisbojler vízkôtelenítését, javítását, éj- iparos, tel.: (20) 944-9015, 249-2664.
szakai áram mérôhelyének kiépítését. Zárak szerelése, javítása 0–24 óráig
Gáz EPH, érintés-, villám-, tûzvédelmi 315-1287. Tel.: (30) 574-5333, (20)
felülvizsgálatokat. Tel.: (20) 530-0344 234-4190

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 2513800
Szobafestést, tapétázást, mázolást
vállalok közületeknek is. Tel.: (20)
944-3539
Tapétázást, festést, mázolást, lakásfelújítást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
pontos munka. Tel.: (30) 447-3603
Beépített bútorok (konyha, könyvespolc,
gardrob) méretre készítése gyorsan és
pontosan. Tel.: (30) 548-1701
Székek, bútorok nádazását (Thonet)
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 2758875
KÁRPITOS vállalja modern, stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos, tel.: 256-8285,
(20) 433-6289, www.riederkarpitos.hu
Nyílászárók passzítása, légszigetelése,
festés, mázolás, tapétázás, szônyegpadló-,
parkettafektetés, asztalosmunkák stb. garanciával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805.
Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, 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

27. OLDAL
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, (20)
972-0347, (30) 589-7542
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS,
3,5x2x2 m³ RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
316-1533, SZIRÁKI.

TÁRSASHÁZAK

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
Társasházi közös képviseletet vállalok gyakorlattal, megfelelô háttérrel. Tel.: 2142925, (70) 253-4559
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT, INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉT SZAKKÉPESÍTÉSSEL VÁLLALJUK. KERKUSKA KFT. TEL.:
(30) 977-6612
Társasház keres megbízható, munkájáért
felelôsséget vállaló közös képviselôt. Minimum három referencia szükséges névvel,
elérhetôséggel. Tel.: (30) 324-2078
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET
KERT
vállalunk tízéves szakmai gyakorlatMindenféle GÉPI és KÉZI kerti munkát, tal. 24 órás gyorsszolgálat, jogi hátmetszést, permetezést vállalok vidéken is. tér. Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, fax:
Tel.: (30) 682-4431
392-0101, wamag@mail.datanet.hu
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
KÖNYVELÉS
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkofakivágást, sövényvágást vállalok szakér- zók, alapítványok teljes körû könyvetelemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663, lését. Tel.: 200-9716
gold333@freemail.hu
Nyugdíjas mérlegképes könyvelô kft12 éves szakmai tapasztalattal rendelke- k, bt-k könyvelését vállalja. Tel.: 325zô kertész igényes kertfenntartási munkát 5878
vállal! Minôségi referenciákkal! Móricz
Gábor, tel.: (30) 495-9862.
VÉTEL—ELADÁS
Elhanyagolt, gazos kertek rendbetétele, sövényvágás, motoros fûkaszálás, Antikváriumunk könyveket, teljes
fakivágás, gallyazás. Rotációs kapá- könyvtárakat, régi képeslapokat, vitlás, füvesítés, rendszeres fûnyírás. rintárgyakat, metszeteket, térképeMegbízható, korrekt munka. Tel.: 405- ket, festményeket, cd-ket, hangleme2725, (30) 274-1368
zeket, dvd-ket vásárol készpénzért.
Kertje elhanyagolt, vagy újat szeretne? Mi Díjtalan kiszállás. Tel.: 332-0243, (20)
édenkertet varázsolunk háza köré. Fordul- 922-0001
jon bizalommal a Ringpress Kft-hez. Kert- KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjteje építésének, karbantartásának, rendezé- ményem kiegészítésére magas áron
sének gondjait levesszük válláról. Érdek- vásárolok. Tel.: 325-6753
lôdni: (70) 561-3601, (30) 211-4979.

REDÔNY

Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REDÔNY-, RELUXAJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS. TEL.:
410-7924, (20) 934-5728
Motorral, automata vezérléssel redônyök, redônykapu, napellenzôk, roletták és rovarháló. Szénási László, tel.:
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás- LAKATOS, VÍZ-, GÁZ-, VILLANYSZERE- (20) 985-1273.
tól a teljes felújításig. Petrás József LÉS, AJTÓ, ABLAK JAVÍTÁSA, BÚTO- Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellenvillanyszerelô mester. Tel.: (20) 9-344- ROK SZERELÉSE. 1026 SZILÁGYI E. FA- zô, szúnyogháló, függönykarnis készítése,
javítása. Tel.: 356-4840, (30) 954-4894
664, 246-9021. ELMÛ által minôsített SOR 29. TEL.: (20) 546-6304
vállalkozás.
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
FUVAR
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM- automatikák, zárszerelés, lakatosmunH Á R Í T Ó K S Z E R E L É S E , JAV Í T Á S A kák, kerítések. Urbanek, frimari@en- Konténeres szemét- és sittszállítás 4–
ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. ternet.hu. Tel./fax: 214-7442, (20) 8 m³-es konténerekkel. Tel.: (20) 312TEL.: 310-4018, (20) 915-2678
0896, (30) 908-4077
978-7429

MÛGYÛJTÉS
AZ ÖTVENES-HATVANAS ÉVEK BÚTORAIT,
HASZNÁLATI ÉS DÍSZTÁRGYAIT KÉSZPÉNZÉRT MEGVÁSÁROLOM. RÉDAI ÁDÁM
MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: (30) 207-1600
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó út
12. Tel.: 316-6461, (20) 391-5543, Gyulai
Tamás.
A POLGÁR GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT VAGY AUKCIÓRA
ÁTVESZ FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖT ÉS
EGYÉB KVALITÁSOS MÛTÁRGYAKAT. Tel.:
267-4077, 318-6954
Régi karórákat és zsebórákat veszek. Tel.:
398-8167, (30) 971-4893. II., Hûvösvölgyi
út 138., Kuriozum ajándéküzlet. STOP!
SHOP, a lift mellett, a Kaiser mellett.
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Salom, Salom Antikvitás 30 éve a
szakmában! Üzletünk részére keresünk festményeket, Zsolnay-kerámiákat, aranyékszereket (briliáns), arany
karórákat, ezüsttárgyakat, bútorokat,
szônyegeket. Azonnali kp.fizetés, szállítás. Ingatlanvásárlással is foglalkozunk. Tel.: 362-3910, (20) 941-6574
Öreg porcelánfigurát, fajansz vázát,
padlóvázát venne magánszemély. Tel.:
201-3711
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, álló fali díszórákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket, ezüstöket, bronzszobrokat, perzsaszônyegeket stb. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 2813926, (30) 462-8883
HÉBER ANTIK GALÉRIA. Értékbecslôink a legmagasabb áron vásárolnak
festményt, bútort, órát (kar-, asztali, fali, álló), porcelánt (herendi, Zsolnay),
ezüstöt (evôeszköz, dísztárgy stb.), szônyeget (hibásat, kopottat is), aranyékszert, hangszert, zongorát, varrógépet, könyveket. Hívjon bizalommal. Elérhetôség: 365-4657, (20) 415-1536

TÁRSKERESÉS
Rózsadomb Contact Elit Társközvetítô.
Alapítva 1990-ben. Társközvetítés felsôfokon. Értékrendünk a megbízhatóság. Tel.:
316-8666, II., Fillér u. 4., V/39. www.rozsadombcontact.hu
KÁNYA KATA Társközvetítô Iroda. Ezt az
évet már ne töltse egyedül! Tel.: 2149441, www.kanyakata.hu
18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok
segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989,

www.gyorgyiasszony.hu, gyorgyi11@vivamail.hu

EGYÉB
Életjáradékot fizetnék idôs személynek tisztességes feltételekkel. Magánszemély. Tel.: 407-3629, (20) 973-5831
Középkorú pedagógusnô életjáradéki, eltartási szerzôdést kötne ottlakással vagy
anélkül, a kölcsönös bizalom jegyében.
Tel.: (20) 356-8813
Szôrme. A Fülöp szûcsök harmadik generációja tisztelettel várja megrendelôit. Készítés, javítás, átalakítás. Hétfôtôl péntekig
12–18 óráig. Tel.: (30) 858-9499. J. Wienna Bt., 1027 Varsányi Irén u. 17.
Keresek a Lövôház utca környékén olyan,
akár csak kis kerttel is rendelkezô kutyabarát — esetleg idôsebb — házaspárt, akik
örömmel fogadnának egy gyönyörû kutyát, aki vigyáz rájuk s portájukra, úgy,
hogy továbbra is magam gondoskodnék
róla mind nevelését, mind a felmerülô
költségeket illetôen. Várom megkeresésüket: egy helyhiánnyal küszködô kutyaszeretô fiatal lány, Szeleczki Petra, tel.: (06
70) 211-5964.
Családokhoz közvetítünk leinformálható
bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 2058700, (20) 359-5918
Tramontána kötôszalon: Babahordó
poncsók; egyedi (kézi, esetleg gépi) kötött ruhadarabok rendelésre, nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is.
Modelldarabok eladása. János kórházhoz közel, telefonos idôpont-egyeztetés
alapján. Tel.: 356-6009, www.kotode.hu
FELOLVASÁST, otthoni, kávéházi TÁRSALKODÁST, színházlátogatást vállal
IDÔS HÖLGYEK, URAK RÉSZÉRE rádióbemondó hölgy. Tel.: (20) 250-5607

BUDAI POLGÁR

Jelzáloghitel és
személyi kölcsön
Hazai bankok kínálatából
az önnek legmegfelelôbb
ajánlat.
Nyugdíjasoknak,
BAR-listásoknak és akár
sürgôs esetben is.
Ingyenes ügyintézés,
személyes tanácsadás.
Keressen bizalommal:
Tel.: 225-0602,
mobil: (06 30) 655-5902
XII., Városmajor u. 13.,
fszt. 5.

gabriela@jlakft.t-online.hu

… egy szívhez szóló ajánlat…! Arteriográf

CSAK EGY VAN… ÓVJUK!
www.joszivvel.hu
(30) 954-0886
Szív- és érrendszeri szûrés, amellyel
korai szakaszban kimutatható
az érelmeszesedés
Pontos, gyors és fájdalommentes
Azonnali orvosi elemzés,
egészségügyi- és életmód-tanácsadás
Management Services
Rendelô:
MENSANA Egészségház, 1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/A
(Budagyöngye bevásárlóközponttal szemben)

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.

GYÓGYSZERTÁR!
A Komjádi utcai
gyógyszertár
újra

MEGNYÍLT!
Cím: 1023 Budapest,
Komjádi Béla u. 3.
Tel.: 336-0531

INGYENES ANGOL
NYELVOKTATÁS
A nagyon sikeres UNIFAC INGYEN ANGOL program Budapesten már 19 kerületben valósult meg. Most ismét elhoztuk
a második kerületbe. Márciusi
tanfolyamainkra kortól függetlenül az alábbi elérhetôségeken lehet jelentkezni:
Tel.: 201-1377
Mobil: (06 70) 316-3174
Mobil: (06 70) 531-6813
Honlap: www.unifac.hu
Kérem, tekintse meg filmjeinket és tévériportfilmjeinket
honlapunkon!
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