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Megújult sportcentrum a Marczibányi téren

Hosszú évekig lelakatolt kapuk és kerítés zárta el a külvilágtól a valaha szebb napokat látott Marczibányi téri sportpályát. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan évek alatt egyre elhanyagoltabb állapotba került. Három éve döntött úgy a képviselô-testület, hogy pályázatot ír ki, amelynek alapján hosszú távra bérbe adja a területet

olyan befektetônek, amely vállalja a több száz millió forintba kerülô felújítás költségeit is. Láng Zsolt polgármester az október 2-i
megnyitón hangsúlyozta, hogy a kerület számára minden elemében fontos beruházás valósult meg a Marczibányi téren.
(Folytatás a 3. oldalon)

MEGHÍVÓ
Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzata nevében
szeretettel meghívjuk a kerület polgárait
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepségre.

Lobogózzuk fel
a házakat!
Az önkormányzat kéri a kerület lakosságát, hogy a nemzeti ünnepünk alkalmából, október 23-ára emlékezve tûzzék ki
a nemzetiszínû lobogót a lakóházakra.

A MURVABÁNYA SOLYMÁRÉ. A II. kerület kitiltja a teherautókat a kerület határán
fekvô murvabánya által használt hidegkúti
utcákból. A Pesthidegkút és Solymár határában lévô, 1976 óta üzemelô murvabánya
Solymár közigazgatási területéhez tartozik,
a teherautóik forgalmát mégis a hidegkúti6. OLDAL
aknak kell elszenvedniük.

A 2008. október 23-án 10 órakor
a Széna téri 56-os emlékmûnél tartandó
megemlékezésen ünnepi beszédet mond
dr. Láng Zsolt polgármester és
dr. Balsai István országgyûlési képviselô.
Mindazok, akik koszorút kívánnak elhelyezni az ünnepség
keretében, szándékukat jelezzék a 346-5569-es számon!

BESZÉLNI KELL A DROGOKRÓL. Évente
több ezer új droghasználót regisztrálnak az
országban. A gyerekek egyre fiatalabban kerülnek kapcsolatba a kábítószerrel, sokan
még 15 évesek sincsenek, amikor elsô alkalommal kipróbálják. A problémáról gyakran
szülôk, diákok és tanárok egyaránt tudnak,
10. OLDAL
mégis tabu a téma.

A VÍZIVÁROSI TEMETÔ ÉS MARTINOVICS. Százhúsz éven át a vízivárosi temetôben nyugodtak a jakobinus mozgalom kivégzett áldozatainak hamvai. A temetô polgári része a Szent János kórháznál, a Szilágyi Erzsébet fasor, a Kútvölgyi lejtô és a Virányos út által körülzárt területen létesült a
20. OLDAL
XVIII. század végén.
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KÖZÉRDEKÛ

A forradalom hôseire emlékeztek

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

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

BUDAI POLGÁR

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

Schittenhelm Ede, az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban hôsi halát halt honvéd tüzér síremlékénél tartottak ünnepi
megemlékezést október 6-án. A nemzeti gyásznapon felszólalt Némedi László, aki a környék lakóival közösen és az önkormányzattal
együttmûködve kezdeményezte a Bimbó úti emlékhely felújítását.

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
szemben elônyt élveznek
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 fél 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
* hétfôn és pénteken délelôtt
csütörtök: 8.00–16.00
1028 Máriaremetei út 37.
csak elôre bejelentkezett
péntek: 8.00–13.30*
ügyfeleket fogadnak
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
Adócsoport
Tel.: 346-5400
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30
Okmányügyintézôi Csoport

Tel.: 346-5602

(A sorszámok kiadása az ügyfélaz óránkénti idôpontra
fogadás vége elôtt fél órával
elôjegyzett ügyfelek a
befejezôdik, a délutáni sorszámsorszámmal érkezôkkel
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

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
1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 212-2784
Központ: 1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688
Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678
1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Gyámhivatal

Városrendészet

Mûvelôdési Iroda

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

Kiállítás, vers és próza
a forradalom emlékére

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

Lánszki Regô önkormányzati képviselô beszédében hangsúlyozta, a
nemzeti gyásznapon azok elôtt kell fejet hajtani, akik halálukban
is bátrak voltak a hazáért. Az ünnepségen az önkormányzat képviseletében Ernyey László és Lánszki Regô önkormányzati képviselô
koszorúzott, és az ünnepségen részt vevôk is elhelyezték az emlékezés virágait.

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

Munkarendváltozás
A Polgármesteri Hivatal munkarendje eltér a megszokottól: október
18-án szombaton pénteki munkanap és ügyfélfogadási rend, október 24-én pénteken pihenônap lesz.
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A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány a forradalom és szabadságharc 52. évfordulóján ünnepi mûsorral és kiállítással emlékezik október 22-én 17 órától a Rákóczi gimnáziumban (1024 Keleti K. u. 37.). Köszöntôt mond Balsai István
országgyûlési képviselô. A középiskolás diákok vers- és prózamondó versenyének eredményhirdetésére is ekkor kerül sor. A
zsûri elnöke Bánffy György Kossuth-díjas színmûvész, a díjakat Szieberth Istvánné, az alapítvány kuratóriumának elnöke
adja át. Az 56-os relikviákból, sajtóhírekbôl és fotókból álló kiállítást Szigethy Gábor irodalomtörténész rendezte és Láng
Zsolt polgármester nyitja meg.

Meghívó
Az SZDSZ II. kerületi csoportja 1989 óta minden évben Nagy Imre
egykori lakhelyénél emlékezik az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. Az idei emlékünnepség — a hagyományoknak megfelelôen — október 23-án csütörtökön délelôtt 10 órakor lesz Pasaréten, az Orsó utca 43. elôtt, ahol Konrád György emlékezik a forradalomra és szabadságharcra.

Emléktábla Gimes Miklósnak
Az ’56-os Szövetség és a II. kerületi önkormányzat emléktáblát állít Gimes Miklós tiszteletére annak a Virág árok 10. alatti háznak a
falán, ahol az 1958-ban Nagy Imrével együtt kivégzett újságíró élt.
Az emléktáblát november 5-én 11 órakor Láng Zsolt polgármester
avatja fel az 56-os Szövetség felkérésére.

2008/21 — október 17.

Decembertôl
korcsolyázni is lehet
(Folytatás az elsô oldalról)
— Az elhanyagolt és évek óta elzárt sportpálya helyén ma egy nyitott közösségi tér
nyílt meg, ahová bárki lejöhet futni, sétálni. Minden kerületi iskola délelôttönként
ingyenesen használhatja a sportpályák egy
részét, ahol egyéb önkormányzati sporteseményeket is rendezünk majd — mondta
Láng Zsolt, aki elmondta, hogy az egészséges életmódhoz a sportolás alapvetôen hozzátartozik. — Az önkormányzat arra törekszik, hogy kerületünkben minél több helyen lehessen kulturált körülmények között sportolni.
A rendezvényen részt vettek a kerületi iskolák vezetôi, valamint a Marczibányi téren mûködô más intézmények képviselôi
is, köztük Kogon Mihály, a Mozgássérültek
Állami Intézetének igazgatója is. Az akadálymentesített sportcentrumot kerekesszékesek is látogathatják.
Kovács Attila, a beruházásért felelôs DVM
Group ügyvezetô igazgatója elmondta: a
11,5 ezer m²-en kialakított, sport- és szabadidôs tevékenységekre alkalmas területet szerzôdésben vállaltan húsz évre bérlik
az önkormányzattól. Az eddigi felújítás

ÖNKORMÁNYZAT
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mintegy ötszáz millió forintba került,
tudtuk meg az ügyvezetô igazgatótól, aki
azt is elmondta,
hogy a távlati terveik között szerepel
még egy föld alá
süllyesztett tanuszoda megépítése is.
Az önkormányzat
sportpályára kiírt
pályázatát a Vasas
SC, a Match Point
T.C.S.E. és a Match
Point Kft. alkotta Az átadási ünnepségen ott volt Fáber András, a környékbeli lakók
konzorcium — Mar- érdekvédelmi szervezetének, a Marczibányi Egyesületnek elnöke is. A
czibányi Sportcent- pályázati eljárásba véleményezési joggal bevont egyesület maga is támogatta
rum Kft. — nyerte a leromlott és elhanyagolt állapotú terület megújulását.
meg, amely vállalta,
hogy befektetôk ªnanszírozásában sportkomplexumot hoz létre.
Szilvás György, a Marczibányi Sportcentrum igazgatója elmondta, hogy az október
2-án átadott új létesítmény területén két teniszpálya, két részre osztható, 60 x 40 méteres mûfüves labdarúgó- és egy multifunkcionális (kosárlabda, kézilabda, tollaslabda) sportpályát alakítottak ki. A 240 méter
hosszú rekortán futósáv, gyerekek részére
kialakított sportjátszótér, illetve kutyasétáltató várja a kikapcsolódni vágyókat reggel
hat tól este 11-ig.
Szilvás György el- A megnyitón rendezték meg az I. Marczibányi
mondta, hogy de- Focikupát négy iskola — Fillér, Áldás, Kodály és
cember elejétôl kor- Csik — részvételével. A kupát október 2-án a FIllér
csolyázni is lehet csapata (képünkön) vitte haza. A szervezôk
jönni a Marczibányi ezentúl minden évben kétszer rendezik meg a
Sportcentrumba.
sporteseményt.

HAMAROSAN ÁTADJÁK A KOLOZSVÁRI TAMÁS UTCAI
megújult sportcentrumot is a közönségnek. A rekortán futópályákat a korábbi évekhez hasonlóan meghatározott idôszakban
tömegsport céljára a kerület lakossága térítésmentesen használhatja, de a kerületi iskolák is rendszeresen igénybe vehetik a mûfüves sportpályákkal együtt.

A testület augusztusi ülésén a májusban kiírt pályázata nyertesének az Oxygen Buda Sportpálya Üzemeltetô és Szolgáltató
Kft-t hirdette ki. A cég húsz évig üzemeltetheti a sportcentrumot. A felújításra fordított pénz a havi bérleti díjból tíz év alatt
térül meg, így a kerület még többletbevételhez is jut. A szerzôdés lejártát követôen az Oxygen Budának az eredeti állapotban
kell a komplexum pályáit visszaadnia. A cég vállalta azt is, hogy
a területet kizárólag sportcélokra hasznosítja, és helyet biztosít a
labdarúgó utánpótlás-nevelésnek.
A Kolozsvári Tamás utcai sportcentrumban egy 60 x 90 méteres nagy pálya, két mûfüves futsal- és két grundpálya épült kosárlabdapalánkkal. A futókör mellett két teniszpályát is kialakítottak. A beruházás 240 millió forintba került.
ti

Telekpályázat
A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévô
n Máriaremetei út 72. alatti, 52766/10 hrsz.-ú, 2003 m² területû
üres telekingatlan, melynek induló ára: 41 200 000 Ft + áfa;
n Szabadság u. 94. alatti, 54635/5 hrsz.-ú, 938 m² területû üres
telekingatlan, melynek induló ára: 18 400 000 Ft + áfa;
n Szabadság u. 96. alatti, 54635/6 hrsz-ú, 961 m² területû üres telekingatlan, melynek induló ára: 18 800 000 Ft + áfa;
n Áchim András u. 6. alatti, 51692 hrsz.-ú, 998 m² területû üres
telekingatlan, melynek induló ára: 29 000 000 Ft + áfa;
n Tárkony utca 112. alatti, 54458/1 hrsz.-ú, 886 m² területû üres
telekingatlan, melynek induló ára: 17 340 000 Ft + áfa;

n Hidegkúti út 244. alatti, 54413 hrsz.-ú, 479 m² területû üres telekingatlan, melynek induló ára: 12 215 000 Ft + áfa
tulajdonjogának versenytárgyaláson történô értékesítésére.
A pályázati anyagot 2008. október 13-tól október 27-én 12 óráig
lehet megvásárolni 10 000 Ft + 20% áfa/darab áron az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.) A pályázat beadásának határideje: 2008. október 27-én 12.30 óra. A pályázati
anyaggal kapcsolatos kérdésekre ügyfélfogadási idôben a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai személyesen a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., 308. sz.),
illetve telefonon a 346-5498 számon válaszolnak.
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Idôseket köszöntöttek

Október 6-án hosszan tartó betegség után
elhunyt Helter Ferencné Erzsi néni, a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör tagja, a Pesthidegkúti Nyugdíjas Klub egykori vezetôségi tagja, akit a hidegkúti közösségi életért folytatott tevékenységéért 1996-ban Klebelsbergdíjjal tüntetett ki a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat. Temetése október 9-én 16
órakor volt a solymári temetôben.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 óráig tart
nyitva (1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 2125030).

Október az idôsek hónapja, és ez alkalomból Bándy Péter képviselô, az Egészségügyi,
Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke köszöntötte a II. számú Gondozási Központ
Napsugár Idôsek Klubjának tagjait. Október 1-jén hangulatos zenés-irodalmi mûsort hallgattak végig a Fillér utca 50/b alatt
mûködô klub idôsei. Az Erkel-díjas Pánti
Anna templomi énekekkel, operettdalokkal, operaáriákkal és népdalokkal köszön-

tötte közönségét. Az énekest Pozsár Andrea
zongoramûvész kísérte zongorán. A központ nappali ellátásának vezetôje, Domján
Anikó elmondta, hogy a Napsugár Idôsek
Klubjának 43 tagja van, akik naponta 8 és
16 óra között vannak ott, kulturális és
egészségügyi programokat, kirándulásokat
szerveznek nekik. Az idôsek hónapjában,
októberben jártak már Herenden és Visegrádon, de elôttük áll még az Acquincumi
Múzeum egy kiállításának és a Magyar Nemzeti Bank látogatóközpontjának megtekintése, de a három kerületi fenntartásban
mûködô idôsek klubjának tagjai is találkozni fognak egymással, ahol egy-egy jelenettel készülnek majd a szépkorúak.
Ludwig Dóra

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz kerületi szervezete szerdánként 16–18-ig (1024 Budapest, Keleti
Károly u. 13/b). A részt venni szándékozók az aktuális hét keddjéig kérjenek idôpontot a 212-5030-as telefonszámon.

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
II. kerületi irodája (1022 Bimbó út 63.)
kedden és csütörtökön 16–19 óráig
tart nyitva. Almássy Kornél országgyûlési képviselô idôpont-egyeztetés alapján
tart fogadóórát. Tel.: (06 70) 362-8283.

AZ MDF INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez a Bimbó út 63.-ban csütörtökönként 16–18 óra között. Elôzetes
bejelentkezés, idôpont-egyeztetés a 3530624-es telefonszámon.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fazekas u. 19–23.) hétfôn, kedden, szerdán és csütörtökön 12–
18-ig, pénteken 12–16-ig tart nyitva. Tel.:
212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

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

A

JOBBIK

KERÜLETI

IRODÁJA

(1027 Budapest, Fô u. 63–65., III/3) szerdánként 17–19-ig tart nyitva. Tel.: (30)
877-3695, e-mail: masodikkerulet@jobbik.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Budapest, Margit krt. 48., I. emelet) hétfôtôl csütörtökig 17–19-ig tart
nyitva, telefonszám: 201-0453; www.
szdszbp02.hu.

GONDOSKODÓ ÖNKORMÁNYZAT. Kerületünkben 2007-es adatok szerint közel 24 ezer nyugdíjas korú él. Három önkormányzati fenntartású gondozási központ, valamint egy egyházi fenntartású
intézmény ellátási szerzôdés keretében
látja el elsôsorban az idôseket, illetve azokat, akik egészségi állapotuk vagy szociális nehézségeik miatt kérik a szolgáltatásokat.
2007-ben 748-an vették igénybe a gondozási központok által biztosított szociális étkeztetést, és közel százan a házi segítségnyújtást. A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élôk részére
a felmerülô krízishelyzetek elhárítására nyújtott ellátás. A kerületben ez a szolgáltatás 2005 második felében indult, 2006-ban a meglévô 40 készülékhez hét újat vásároltak, így minden kerületi igényt ki tudtak elégíteni.
Idôsek klubja mind a négy kerületi gondozási központban mûködik, ahol a tartalmas idôtöltés mellett fontos az idôsek hétköznapjait segítô információ-, valamint a
segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézéséhez is.
Az Idôskorúak átmeneti gondozóháza az I. sz. Gondozási Központban (1027 Bem
tér 2.) tíz férôhellyel mûködik. Azoknak az idôskorúaknak biztosít átmenetileg teljes
körû ellátást, akik betegségük vagy más okból otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni önmagukról.
A kerületi önkormányzatnak nem kötelezô feladata a bentlakásos idôsotthonok
fenntartása, de kerületünkben számos magán-, illetve egyházi fenntartású idôsotthon található: a Sarepta, a Senectus, a Fébé, a Nyugdíjas Pedagógus Otthon és az
Idôskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthona.
(Bôvebb információ a kerület honlapján: http://www.masodikkerulet.hu/intezmeny/szocialis/)

Kisebbségi találkozó
A II. kerületben képviselettel rendelkezô ki- talban. A találkozón a bolgár, görög, horvát,
sebbségi önkormányzatok összejövetelt tar- lengyel, német, örmény, román, szerb, szlotottak október 1-jén a Polgármesteri Hiva- vák és ukrán kisebbségek vezetôi és képviselôi vettek részt, és tájékoztatták egymást a legutóbbi találkozó óta eltelt
idôszak kisebbségeket érintô eseményeirôl, valamint szót ejtettek a kisebbségek közötti együttmûködési lehetôségekrôl, és megvitatták a közeljövôben tervezett elképzeléseiket.
Szalai Tibor jegyzôvel közösen búcsúztatták a nyugdíjba vonuló dr. Koronczay Miklósnét, aki hosszú éveken át
tartotta a kapcsolatot a kisebbségek
és a hivatal között, mint jegyzôi kisebbségi referens.
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Szabályozási terv készül
A Felhévizi utca—Bécsi út— Ürömi utca által határolt területre készülô Kerületi Szabályozási Tervrôl (KSZT) tartott lakossági
fórumot az önkormányzat szeptember 16án az Újlaki Általános Iskolában. A felmerült kérdésekre Beszédes Rita fôépítész,
Koncz Imre, a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és a tervezôk
adtak választ.
A fórumon bemutatott tervek alapján az
érintett területen némileg módosul a lakóövezeti besorolás, így a beépítési mérték a 65 százalék lehet,
és az eddiginél mintegy 1,2 méterrel magasabb, 8–9 méteres
építménymagassággal kell számolni. Elhangzott, hogy a szabályozás alá vont tömb déli részén, a Bécsi út—Cserfa utca felôli oldalon Oxygen Wellness
Központ néven egy modern
épületegyüttesben egészségügyi centrum épülne. A beruházás elôtt régészeti feltárást kell
végezni. A lakosság részérôl a
legmarkánsabban a parkolás

kérdése merült fel, mert egy wellnesscentrum várhatóan sok látogatót vonzana. A beruházó által elküldött anyag szerint háromszintes mélygarázs épülne, ami elegendô a
vendégforgalom számára, így nem terhelnék a környék utcáit a parkoló autók. A szabályozási terv szakhatósági engedélyeztetése még hátravan, és a lakosság is véleményezheti a terveket, a képviselô-testület
így leghamarabb jövô év elején dönthet a
KSZT-rôl.

Munkatársakat keres a hivatal
Belsô ellenôr
A II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet belsô ellenôri munkakör betöltésére. Pályázati
feltételek: egyetemi vagy fôiskolai szintû közgazdasági felsôoktatásban szerzett szakképzettség,
legalább kétéves munkaviszony, köztisztviselôi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szolgálati viszony megléte ellenôrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben, felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. Elônyt jelent a belsô ellenôrzési területen szerzett közigazgatási gyakorlat, közigazgatási szakvizsga. A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai önéletrajzát, amely részletezi eddigi tevékenységét, végzettségét, a szakképesítését igazoló okiratok másolatát, valamint erkölcsi bizonyítványát vagy annak másolatát. Ellátandó feladatok a költségvetési szervek belsô ellenôrzésérôl szóló 193/2003. (XI. 26.)
korm. rendelet alapján. A munkavégzés helye: 1027 Budapest, Bem József tér 1.
A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: megbízólevél alapján ellenôrzést végez a képviselô-testület hivatalánál, a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt mûködô gazdasági társaságoknál, a vagyonkezelônél, valamint a helyi önkormányzat költségvetésébôl céljelleggel juttatott támogatások
felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél.
A pályázatot a II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére kell elküldeni (1024 Bp., Mechwart liget 1.)
A borítékra írják rá az azonosítószámot: I-51/459/2008, valamint a munkakör megnevezését. További
információ: Marosvári József, tel.: 438-4447.

Telekértékesítési ügyintézô
A II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet telekértékesítési ügyintézôi munkakör betöltésére. Pályázati feltételek: egyetemi vagy fôiskolai szintû közgazdasági vagy mûszaki felsôoktatásban
szerzett szakképzettség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elônyt jelent a közigazgatásban, hasonló területen szerzett gyakorlat. A pályázat tartalmazza
a pályázó szakmai önéletrajzát, amely részletezi eddigi tevékenységét, végzettségét, a szakképesítését igazoló okiratok másolatát, erkölcsi bizonyítványát vagy annak másolatát.
Ellátandó feladatok az önkormányzat költségvetésében meghatározott vagyonhasznosítási feladatok végrehajtásával az önkormányzat tervszerû vagyongazdálkodásának elôkészítése.
A pályázatot a II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére kell elküldeni (1024 Bp., Mechwart liget 1.)
A borítékra írják rá az azonosítószámot: I-51/537/2008, valamint a munkakör megnevezését. További
információ: dr. Láng Orsolya, tel.: 346-5460.
A kinevezés mindkét pályázat esetében határozatlan idôre szól, betölthetô a pályázat elnyerésének idôpontjától. A besorolást és illetményt, valamint egyéb juttatásokat a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a helyi közszolgálati szabályzat elôírásai szerint határozzák meg.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidôt követô 30. nap
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Budai Napló
a postaládákban
Az önkormányzat vezetése megválasztásakor úgy döntött, évrôl évre számot ad elvégzett munkájáról, lehetôséget adva az állampolgároknak, hogy összevessék az ígéreteket a megvalósult eredményekkel. A Budai
Napló tavaly októberben jelent meg elôször, az idei folytatás az eltelt két év eseményeirôl nyújt tájékoztatást. Az önkormányzat minden kerületi postaládába eljuttatja
a tizenhat oldalas alkalmi kiadványt.

Életmentô készülék
a Budagyöngyében is
A Budagyöngye Bevásárlóközpont a II. kerületi önkormányzat példáját követve, egyben Láng Zsolt polgármester kérésének eleget téve nyár végén egy félautomata deªbrillátorkészüléket vásárolt, amelyet a házban mûködô biztonsági szolgálatnál helyeztek el. Szakállas István ügyvezetô arról is tájékoztatott, hogy a Budagyöngye hét munkatársát képezték ki a készülék szakszerû kezelésére. Reményét fejezte ki, hogy a jövôben nem lesz szükség az életmentô berendezés használatára, de ha mégis, úgy az áruház felkészült annak gyors és biztonságos
kezelésére.
FOGADÓÓRA: Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) október 30-án 18
órakor a Pesthidegkúti Közösségi Házban
(1028 Márairemetei út 37.) tart fogadóórát.

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
díjmentes tanácsadást tart csütörtökönként 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.).

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

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

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 (szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu) minden hónap
elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart a
hivatalban (1024 Mechwart liget 1.).
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ÖNKORMÁNYZAT

BUDAI POLGÁR

A murvabánya Solymáré
A II. kerület kitiltja a teherautókat a bánya által használt hidegkúti utcákból

Ti s zte lt Szer k e s ztô sé g!

Az elôzô számunk mellékletében, városrészünk Hûvösvölgyi úton túl fekvô területén
terjesztett Hidegkúti Polgárban részletesen foglalkoztunk a kerület határán fekvô
murvabánya üzemeltetôinek a környezetet
semmibe vevô szállítási szokásairól. A II.
kerületi önkormányzat utánajárt, és kiderült: a Pesthidegkút és Solymár határában
lévô, 1976 óta üzemelô murvabánya Solymár közigazgatási területéhez tartozik, miközben a bánya tehergépkocsi-forgalma kizárólag Hidegkutat terheli. A bánya olyan
engedéllyel mûködik, amely nem ír elô
megközelítési és elhagyási útvonalat, így
több mint 30 éve „megszokásból” dübörögnek a Kamazok a Patakhegyi úton, a Vízmosás utcában vagy éppen a Temetô utcában.
A Hidegkúti útra három helyen tudnak kijutni a gépjármûvek. A Temetô utcai kishídon, a Templom utcai csomópontnál és a
Gazda utcánál, bár ez utóbbi van a legmesszebb a bányától.
A legtöbbet használt Temetô utcai kishíd
azonban már nem sokáig bírja az igénybevételt, valószínûleg korlátozni kell a forgalmát. Láng Zsolt polgármester levélben hívta fel solymári kollégájának, Szente Kálmánnak a ªgyelmét arra, hogy a murvabánya

Solymár közigazgatási területére esik, megközelíteni ugyanakkor kizárólag a II. kerület irányából lehet, ráadásul lakóutcák
igénybevételével. Az üzemeltetô kft. a II.
kerületi utcák rendbehozatalához hozzá
nem járul, és a bánya után sem a II. kerületi önkormányzatnak ªzet adót.
Ahogy Láng Zsolt fogalmazott: „Önkormányzatunk megelégelte az üzemeltetô károkozását, és — a lakosok érdekében — úgy döntött: véget vet annak.” A II. kerületi önkormányzat felkérte Solymár vezetését, 60 napon belül oldják meg, hogy a murvabánya

Elégedetlenek a 256-os busszal
Aláírásgyûjtéssel adnak hangot tiltakozásuknak a Hûvösvölgyi út környékén élôk a szeptember 6-ától új járatszámmal és útvonalon közlekedô 256-os busz miatt. Az
új járat menetrendjének, járatsûrûségének és útvonalánal átalakítását kérik az illetékesektôl.

be- és kiközlekedése kizárólag Solymár területérôl történjen.
„A II. kerület ugyanis élni kíván a Szolnoki
Bányakapitányság bányászati engedélyében
lévô felhatalmazással, és korlátozni fogja a Patakhegyi úton és Vízmosás utcában közlekedô
jármûvek össztömegét. A terveink szerint
2009. január 1-jétôl 3,5 tonnás korlátozást vezetünk be, ami — feltehetôleg — ellehetetleníti
adózójuk napi munkavégzését, és a késôbbi rekultivációt is.” — áll Láng Zsolt Szente Kálmán solymári polgármesternek írt levelében.
th

256-os autóbuszra szükség van a korábbi, bevált módon, bizonyítja ezt az is, hogy a változtatás elôtt a piros 56-os mindig tele
volt utassal. Kérjük, szíveskedjenek azt is ªgyelembe venni, hogy
a Hûvösvölgyi út nagy forgalmú fôútvonal, egyike a Budapestre
bevezetô utaknak, és Solymártól egészen a Moszkva térig fôútvonal rangú, ezért is indokolt, hogy ott olyan autóbuszjáratok közlekedjenek, amelyek a Hûvösvölgyi úton és annak környezetében
lakókat egyszerûen és gyorsan szállítják a Moszkva tér és Hûvösvölgy között.
A 256-os busz Csaba utcai végállomásának helye is teljesen irreális és számunkra érthetetlen, ugyanis minden szempontból
nehezebb megközelíteni a többi, Moszkva téri autóbusz- és villamosjáratot, valamint a metrót is. A Várfok utcai sok lépcsô idôsek számára nehezen járható, télen pedig a gyalogos közlekedés
nagyon veszélyes is a lépcsôkön. Szükséges lenne tehát a végállomás visszahelyezése a korábbi, piros 56-os végállomásával megegyezô helyre.
Összefoglalva az eddig leírtakat: kérjük, hogy az új járatszámú 256-os autóbusz útvonalát, menetrendjét, járatsûrûségét
úgy alakítsák át, hogy az azonos legyen a korábban közlekedô piros 56-os autóbusz útvonalával, menetrendjével, járatsûrûségével. Így az utasok a hûvösvölgyi végállomásról újra 16 perc alatt
juthatnának el a Moszkva téri végállomásra, a Hûvösvölgyi
úton és a Szilágyi Erzsébet fasorban kialakított buszsávnak köszönhetôen. Nemcsak a Hûvösvölgyi úton lakók közlekedése válna egyszerûbbé, hanem a Nagykovácsiból, Adyligetrôl, Pesthidegkútról vagy Solymárról autóbusszal érkezô utasok is élvezhetnék
újból a gyorsjárat elônyeit.”

„A régi, piros 56-os autóbusz útvonalát és Moszkva téri végállomását megváltoztatták. Ez a Hûvösvölgyi úton lakók számára elfogadhatatlan, mert csúcsidôben nem lehet a korábbi módon,
biztonságosan és gyorsan eljutni a Moszkva térre. A 256-os autóbusz jelenleg a János-kórháztól a Szilágyi Erzsébet fasor helyett
a Városmajor utca— Csaba utca útvonalon közlekedik. Ezen az
új szakaszon reggel és este lehetetlen a közlekedés, ezért a 256-os
autóbusz a menetrendjét még közelítôleg sem tudja betartani.
A 18-as és az 56-os villamos igénybevétele sok utasnak megoldást jelenthet. A Kelemen László utca és a hûvösvölgyi végállomás között az 56-os villamos és a 256-os autóbusz útvonala nagyon távol esik egymástól. A környék domborzati viszonyai miatt a Hûvösvölgyi úton vagy a még magasabban fekvô Tárogató
úton és a Széher úton lakók számára a 18-as és az 56-os villamos nem jelent megoldást. Idôs embereknek, akiknek nincs autójuk, csomagokat cipelve nehézséget okoz a villamosok völgyben
lévô megállóinak a megközelítése. A villamosok Nagyhíd nevû
megállóinak megközelítése és az onnan való távozás kimondottan veszélyes, ugyanis sem a sínek között, sem a Nagyhíd alatt
nincs járda, és a szûk hely miatt ki sem lehet azt építeni, valamint a Moszkva tér felé vezetô irányban lévô megállóhoz sincs kiépített járda.
A Szilágyi Erzsébet fasorban korábban — nagyon helyesen — A szervezôk az www.index.hu oldalon a Fórum > Közlekedés
kijelöltek egy buszsávot a Moszkva tér felé, de ezen most az új > Tömegközlekedés rovatban „Elégedetlen a 256-os busz256-os nem közlekedik, mert elterelték a Városmajor utcába. A szal?” címen fórumot indítottak.
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Szépülô játszóterek
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Kedves II. kerületi lakosok,
kedves Betegeink!

Új játékszerekkel bôvült a máriaremetei
Templomkerti játszótér, és növelték a kellemes környezetben fekvô, közkedvelt tér bekerített területét. A játszóteret használó
gyerekek magas száma miatt a jövô évben
további játékeszközök kihelyezését tervezi
az önkormányzat. A Templomkert fôbejáratánál elkészült a terméskô díszburkolat, illetve évelô növényekkel beültetett virágkazettákat és dézsákat helyeztek ki. Az Üstökös utcai parkban nemcsak biztonságosabb lett a játszótér, hanem a sportolni vágyók kedvében is járt az önkormányzat. Annak érdekében, hogy a gyerekek ne szaladhassanak ki a parkot övezô utcákra, a játszóteret bekerítették. A kerítés mellé hamarosan cserjéket ültetnek, ami csökkenti a köz-

lekedésbôl származó por bejutását. Felújították a labdarúgópálya burkolatát, valamint annak kerítését. Megújultak a kosárlabdapalánkok, az új labdarúgókapuk pedig november közepéig a helyükre kerülnek. A kombinált mászófal az iskoláskorú
gyermekek számára készült, a kisebbek részére az év hátralévô részében egy homokozót is kialakítanak. A gyerekek kísérôire
gondolva a régi padokat kényelmesebbre
cserélték. A megújult játszóterek október
2-án tartott mûszaki bejárásán részt vett
Láng Zsolt polgármester, aki szülôkkel
egyeztetve jelezte, hogy a gyerekek nagyobb biztonsága érdekében a templomkerti játszótéren a hinta mellé védôkorlátot
építenek.
szeg

Autók helyett zöld

Kilenc és fél év után szeretnék Önöktôl elköszönni. 1999. április 1-jén neveztek ki
a II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Igazgató Fôorvosának.
Az Önök által is jól ismert Kapás utcai szakrendelôt, amelyhez még 22 telephely tartozik, 1999. április 1-jétôl mostanáig vezettem. De a munka nem áprilisi
tréfának bizonyult, mert közel tíz évet
dolgoztam itt. Odaadóan dolgozó
asszisztensekkel és szakorvosokkal gyógyíthattam együtt, akiknek a szakmán
és betegen kívül a közösség is fontos. Fontos volt ez alatt az idô alatt, hogy az intézmény fejlôdjön szakmailag és strukturálisan is.
Sikerült olyan orvosi kart kialakítani, amely szívvel-lélekkel, odaadóan
gyógyította a kerület lakosait. Némely
rendelôt sikerült rendbe hozni önkormányzati támogatással, néhányat
nem. De az Intézetben dolgozóktól rengeteg szervezést és plusz munkát követelt,
természetesen betegeinktôl sok megértést.
Furcsa érzés ez most, mert egy pici darabot a szívembôl itt hagyok, hiszen ezt
a munkát csak szívbôl lehet csinálni. Remélem, ez a piciny darab tovább élteti
azokat a gondolatokat, amelyeket a
több mint háromszáz dolgozóval gondosan felépítettünk és terveztünk. Kívánok
az itt dolgozó kollégáknak további sok
együttérzést a betegek iránt, és egy aktív
vezetôt az intézet élére.
Kívánok minden lakosnak jó egészséget és hosszú életet.
dr. Soós Ágnes

Gyermekfelügyelôket
keres a családsegítô
A II. kerületi önkormányzat Családsegítô
és Gyermekjóléti Központ gyermekszeretô,
tapasztalattal, szakirányú, közép- vagy felsôfokú végzettséggel rendelkezô gyermekfelügyelôket keres. Szakmai önéletrajzzal
és bizonyítványmásolattal jelentkezni lehet Bokor Csillánál az intézmény címén
(1022 Fillér u. 50/b), tel.: 225-7956).

www.masodikkerulet.hu

Az önkormányzat a Törökvész úton a Ferenchegyi út és a Zuhany utca közötti szakaszon parkolást gátló
elemeket helyezett ki. A kerület ezzel is szeretné elérni, hogy a zöldfelületeket ne tegyék tönkre a
szabálytalanul várakozó gépjármûvek. A járda és az út közötti területre talajborító növényeket ültettek.

A képviselô-testület üléseinek
jegyzôkönyve
letölthetô
a
www.masodikkerulet.hu-ról.
A rendeletek, pályázatok, pályázati ûrlapok szintén megtalálhatók az önkormányzat weboldalain.

@
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A motiváció, a személyes erôforrás
A II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központ minden évben két
alkalommal szakmai napokat rendez,
melyek lehetôséget teremtenek a
kerületben dolgozó pedagógusoknak
arra, hogy beszéljenek a legégetôbb
problémákról, megismerjék a
leghatékonyabb módszereket, a
legújabb kutatási eredményeket,
illetve a legfrissebb pedagógiai
irányzatokat. Az elôadásokon és
megbeszéléseken hallottak számtalan
ötlettel járulnak hozzá ahhoz, hogy a
tanítási órák színesebbé és
színvonalasabbá váljanak.
Remélhetôen az elmélettel hamarosan
a gyakorlatban is találkozhatnak
gyerekeink az iskolában.

ezt több pszichológiai kísérlet is igazolta
már — az elvárás és a hit önmagában is képes kibontani a még szunnyadó képességeket. A pedagógust tehetséggondozónak nevezte, akinek meg kell látni a gyerekben,
hogy mivé fejlôdhet, segítenie kell ezen az
úton, és lehetôség szerint megóvni a kiégéstôl.
Szabó Gyôzôné, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója a pedagógust munkavállalói minôségében mutatta be. Lehetséges motivációként a többi
munkavállalóra is jellemzô ösztönzô erôket sorolta fel (állásbiztonság, anyagi biztonság, társadalmi presztízs, képességeknek megfelelô feladatok, értelmes célok),
és vizsgálta ezek megvalósulását a pedagógusi pályán.
Utolsóként Vass Vilmos, a Pannon Egyetem Tanárképzô Központjának docense beszélt a hatékony, önálló tanulást segítô motivációról. Megtudhattuk, hogy leghatékonyabban életünk elsô öt évében tanulunk,
de még az óvodában is több tucat tanulási
technika segítségével fejlôdünk. A tanulást
segíti, ha minél több érzékszervet bevo-

nunk a folyamatba. Az érzékelés, képzelet,
gondolkodás, érzelem, akarat és tevékenység mind fontos összetevôk. A tanulás
ugyanakkor kemény munka, hangsúlyozta
az elôadó, a gyakorlást nem lehet megspórolni. A gyerekeket azonban egyre nehezebb rávenni erre a munkára. Az iskolában
minden motiválóan hat, ami szokatlan: játék, vita, dráma, kutatás, felfedezés. Ezek
váltogatása, valamint a kérdezés és saját vélemény kifejtésének lehetôsége, illetve az
iskola légköre is fokozhatja a tanulók tanulási kedvét.
A nap további részében a pedagógusok
szekcióüléseken vettek részt, ahol a motiváció lehetôségeit az egyes tantárgyak esetén
vitatták meg. Szó esett a különbözô ábrák,
térképek és források használatáról, amelyek az érdeklôdés felkeltését szolgálják, a
gondolkodás és a cselekvés ösztönzésérôl a
matematika oktatása kapcsán, a természettudományok és az idegen nyelv elsajátításának motiváló tényezôirôl, az élvezetes tanulás lehetôségérôl, valamint arról, hogy milyen ösztönzô erôk befolyásolják a ªatalok
P. Zs.
pályaválasztását.

SZERETETTEL VÁRJA LEENDÔ DIÁKJAIT
A BUDENZ JÓZSEF ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM
A második kerület zöldövezetében, az agglomerációból is könnyen megközelíthetô
helyen, európai szintû infrastruktúrával várjuk leendô diákjainkat! Amit kínálunk:
n készség- és képességfejlesztést (matematikai logika, szövegértés-szövegalkotás);
n szociális-életviteli kompetenciák fejlesztését (konºiktuskezelés, együttmûködési
készség, önismeret);
n nyelvi elôkészítô osztályt;
n a választható nyelvek széles palettáját (angol, német, francia, spanyol);
n a digitális írástudás megtanulását;
n projektoktatást;
n korszerû tudásszerkezetet, amely megfelel a munkaerô-piaci kihívásoknak!
Tájékoztató szülôi értekezletet tartunk 2008. október 21-én és november
3-án 17 órakor. Nyílt hetünkön november 21–23-ig 8–11 óráig látogathatják szakóráinkat.
Keressenek bennünket, kérjenek lehetôséget a személyes találkozóra, informálódjanak weboldalunkról (www.budenzalapitvanyi.hu) vagy személyesen a (06 1)
394-3177, (06 20) 931-5009-es telefonszámokon.

HIRDETÉS

Az idei konferenciát, amelynek témája a hatékony tanulást és tanítást szolgáló motiváció volt, Láng Zsolt polgármester nyitotta
meg, aki szerint a pedagógusoknak egyre
több nehézséggel kell megküzdeniük, amikor a gyermekek ªgyelmét fel akarják hívni egy-egy témára, amikor rá szeretnék
venni ôket az elmélyült tanulásra. Láng
Zsolt a magyar pedagógust olyan extrém
sportolóhoz hasonlította, aki sem anyagi,
sem erkölcsi elismerésben nem részesül,
mégis nap mint nap megpróbál dacolni az
akadályokkal, és gyôzni a leglehetetlenebb
körülmények között is.
Réthy Endréné, az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai karának docense a tanulást
motiváló tényezôket vette számba elôadásában. Magát a motivációt személyes erôforrásnak írta le, amely irányítja és integrálja
az ember tevékenységét. A gyerekeket külsô és belsô erôk is ösztönzik a tanulásra:
van, aki saját vagy szülei, tanítói elvárásának akar megfelelni, van, aki a jutalomért
tanul. Olyan is akad, aki a másikat akarja legyôzni, vagy aki csak azt tanulja, ami éppen
érdekli. Szomorú tény ma Magyarországon, hogy egy felmérés tapasztalata szerint
nagyon sok a demotivált gyerek, akik saját
bevallásuk alapján lustaságra, fáradtságra,
rossz tanárra, illetve a kortársak elvárására
hivatkozva nem tanulnak.
— Ez ellen csak minôségi tanítással lehet felvenni a harcot. Recept nincs — állítja Réthy Endréné. — Minden pedagógusnak az adott helyzetben kell megpróbálnia
felkelteni és ébren tartani a diákok ªgyelmét.
Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségkutató
Tanács elnöke szerint nincs tehetségtelen
ember. Mindenkiben lapul valamilyen kiemelkedô képesség, legfeljebb eddig még
nem mutatkozott meg. Az elôadó a motivációt mint a tehetség egyik összetevôjét vizsgálta. Felhívta a pedagógusok ªgyelmét,
hogy bízni kell még a legreménytelenebbnek látszó diák tehetségében is, és — ahogy

2008/21 — október 17.
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Egy nap a rendvédelemrôl a Hûvösvölgyben
Rendvédelmi és közbiztonsági napot tartott október 2-án a hûvösvölgyi Nagyréten
az önkormányzat, a kerületi Rendôrkapitányság és polgári védelmi kirendeltség, a
II. Kerületi Központi Polgárôrség, a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság, a II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány és a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány. Az egész
napos rendezvényen részt vett Láng Zsolt
polgármester, Hangyási Sándor kapitányságvezetô, valamint Bakondi György, a közbiztonsági alapítvány elnöke. Az eseményen nemcsak a versenyben résztvevô diá-

kokat várták változatos programok, hanem
a kirándulók és a kilátogató iskolai osztályok megszemlélhették a speciális egységek kiállítását. A szervezetôk a szokásos
ôszi versennyel a bûn és baleset megelôzésére fektették a hangsúlyt, de a drogprevenció és a közlekedésbiztonság, valamint a katasztrófaelhárítás is szerepet kapott. A megmérettetés célja volt a veszélyhelyzetek
megismertetése az ifjúsággal, hogy esetleges katasztrófahelyzetekben ismerjék a követendô magatartási formákat, és elkerüljék az áldozattá válást. Bemutatót tartott a

Leendô elsôsöknek
n A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (1027 Medve
u. 5–7., tel.: 201-1137, 212-5495, titkarsag@csikferenc.hu,
www.csikferenc.hu) egy sportiskolai és egy német osztály indítását tervezi. A két leendô elsôs tanító, Kulcsár Márta és Vámosiné
Vitáris Márta várja a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozásra október 8-án, november 12-én és december 10-én 17
órától. November 8-án az Óvoda Olimpiára várják a kicsiket.
n A Fillér iskolában (1022 Fillér u. 70–76., tel.: 326-6616) a német nemzetiségi tagozat iránt érdeklôdôknek november 19-én
8 órától, az emelt szintû angolos osztályokra kíváncsi szülôknek
9 órától szerveznek nyílt napot. 10 órakor a németesek, 11 órától az angolosok igazgatói tájékoztatója kezdôdik. November
19-én és 26-án angol nyelvû foglalkozás 16–16.45-ig. Az angolos foglalkozásokra nem kell angol nyelvtudás. November 5-én
és 19-én magyar és német nyelvû foglalkozás 16–16.45-ig.
n A Kodály Zoltán iskolában (1022 Marczibányi tér 1., kodaly@server.kodaly-bp.sulinet.hu, www.kodaly-bp.sulinet.hu)
csütörtökönként 16.15–16.45-ig zeneovi Vargáné Körber Katalin és Barabás Edina vezetésével. A foglalkozások után játszóház
a leendô elsôs tanítókkal, akik báb-, mese-, játék-, sport- és kézmûves-foglalkozást tartanak. „A hangszerek csodálatos világa”
címû foglalkozás november 13-án. Nyílt órák a leendô tanítókkal: november 19-én 8 és 9 órától.
n A Pitypang iskola (1025 Pitypang u. 17., tel./fax: 325-8827,
pitypang@pitypangiskola.sulinet.hu, www.pitypangiskola.hu)
november 11-én, december 9-én és január 13-án 16 órakor
tart iskolakóstolgató foglalkozást.

BRFK Kutyás Alosztálya és a Katasztrófa Elhárító Csoport. Ötven gyermek sportszereket és KRESZ társasjátékokat kapott ajándékba a rendezvénykísérô programokban
való eredményes részvételért.
EREDMÉNYEK. Általános iskolák: 1.
Csik, 2. Újlaki, 3. Móricz, 4. Kodály, 5.
Máriaremete Cserkészcsapat, 6. Remetekertvárosi, 7. Pitypang, 8. Törökvész. Középiskolák: 1. Csik, 2. Kodály,
3. Rákóczi, 4. Móricz, 5. Budenz.

n A Remetekertvárosi Átalános Iskolában (1028 Máriaremetei út 71., tel.: 275-8675, www.remete.ini.hu, remete@remete.sulinet. hu) nagycsoportos gyermekeket vár Tulkán Judit és
Plánkné Jekli Csilla az iskolanyitogató foglalkozásokra november 10-én és 24-én 16–17 óráig.
n A Törökvész iskolában (1025 Törökvész út 67–69., tel.: 3256580, www.torokvesz.hu, info@torokvesz.hu) november 11-én
14–15 óráig táncház, november 12-én 8–11 óráig nyílt órák a leendô elsôs tanítóknál. Az elsô óra magyar Zöllner Rolanddal, második óra természetismeret Tuka Lászlónéval, 3. óra ének Kubicsekné Selényi Erzsébettel. December 17-én 17 órakor Dickens:
Karácsonyi ének címû elôadása, és karácsonyi ajándék készítése
a leendô elsôs tanítókkal.

Gimnáziumba készülôknek
n A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (1028
Szabadság u. 23., tel.: 397–4569, www. klebi.hu, klebi@klebelsberg.sulinet.hu) várja az érdeklôdô nyolcadikosokat és szüleiket
gimnáziumi nyílt napjára november 12-én 8–13 óráig. 18.30tól Rósa Viktor igazgató tart tájékoztatót.
n A Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gimnáziumban (1026 Pasaréti út 191–193., tel.: Pasaréti út: 275-1097,
Fenyves utca: 200-2440) a gimnáziumba készülôknek nyílt nap
november 27-én és december 3-án 8–12-ig, amikor négy órát
lehet látogatni, és Zoltán László igazgató tart tájékoztatót. Bôvebb információ november 24-tôl a www.szabol-bp.sulinet.hu
oldalon. Az általános iskolai elsô osztályosoknak februárban szerveznek nyílt napot.
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Beszélni kell a drogokról
Évente több ezer új droghasználót regisztrálnak az
országban az egészségügyi intézmények és a szakmai
szervezetek. Tapasztalatok szerint a gyerekek egyre
fiatalabban kerülnek kapcsolatba a kábítószerrel, sokan még
15 évesek sincsenek, amikor elsô alkalommal kipróbálják. A
problémáról gyakran szülôk, diákok és tanárok egyaránt
tudnak, mégis tabu a téma. Dr. Rácz József pszichiáter, az
orvostudományok kandidátusa közel harminc éve
foglalkozik a kábítószerek áldozataival.

A klasszikus kábítószerek a 1990-es évektôl jelentek meg Magyarországon, addig a kor divatja szerint leginkább a szipuzással, illetve gyakran recepthamisítás útján, különbözô gyógyszerek által
vált valaki a kóros szenvedély rabjává. A kábítószert élvezôk szokásai mára teljesen megváltoztak, a szerhasználók leginkább a marihuánát, az amfetamint és az úgynevezett partidrogokat részesítik
elônyben, de öt-hat éve még a heroin is a népszerû anyagok között szerepelt. A keményebb drogot használók száma — szerencsére a halálesetekkel együtt — mára csökkent, de a kedvelt, viszonylag olcsóbb szereket mind többen próbálják ki.
— A divatos partidrogokat és az amfetamint nem csak bulikban
használják, az utóbbi azért is veszélyes, mert injekció formájában
is elérhetô — mondta Rácz József. A fôvárosban mûködô Kék Pont
Drogkonzultációs Központ és Alapítvány igazgatója felhívta a
ªgyelmet, hogy a legveszélyeztetettebb a 17 és 25 év közötti korosztály, de nem ritkán már 14 évesen, vagy ennél ªatalabb korban
megszerzik elsô, droggal kapcsolatos élményüket a gyerekek.
— Sokan abbahagyják, de akik nem tudnak leállni, azok belesodródhatnak a súlyosabb szerek világába — ªgyelmeztetett a specialista, hozzátéve, hogy a többség néhány alkalomnál gyakrabban
nem használ drogot. Felmérések alapján a középiskolások negyven százaléka kipróbált valamilyen szert, többnyire marihuánát.
Ezeknek a ªataloknak az öt-tíz százaléka rendszeresen visszatér a
drogra. A fôvárosi felmérések azt mutatják, hogy a szakiskolákba
járó ªatalok közül többen próbálták ki a drogokat a gimnáziumokba járókhoz képest, de persze vannak kivételek, városszerte ismertek azok az intézmények, ahol nagyobb mértékû a szerhasználat.
A szakértô úgy látja, hogy a megelôzésben a szülôknek és az iskoláknak egyaránt komoly szerepe lenne.
— Ritka, hogy csomagolóanyagokat, marihuánás cigarettát talál
a szülô vagy a tanár, mert a ªatalok tudják, hogy nem a helyes utat
járják, és leplezik a droghasználatot. A rendszeres és visszatérô
szerhasználatot kell felismerni. Nem a szer közvetlen hatását érdemes keresni, mert általában este, vagy hétvégén drogoznak a ªatalok, amikor nincs felnôtt a közelben, így a pillanatnyi állapotot

KÉK PONT drogkonzultációs
központ és ambulancia: 1039
Lukács Gy. u. 3., tel.: 4540876; 1095 Gát u. 25., tel.:
215-7833. Nyitva hétfôtôl
péntekig 10–18, e-mail: bluepoint@axelero.hu, internet:
www.kekpont.hu.
További
naprakész információk és a
segítô szervezetek listája megtalálható a Nemzeti Drogmegelôzési Intézet információs
portálján: www.ndi-szip.hu

nem látják a szülôk. A szerek elôidézte viselkedésváltozást
könnyebben észre lehet venni. Például eltûnnek a régi barátok,
nem lehet tudni, hogy kik az újak, a szülôknek nem mutatják be
ôket, és ismeretlenek telefonálnak. — A rendszeres drogfogyasztás a tanulmányi eredményen is meglátszik, a gyerek többet hiányzik az iskolából, romlik a tanulmányi eredmény, gyakran fáradt,
és megnô az alvásigénye — hangsúlyozta a pszichiáter.
— A szerek között sok olyan van, ami a koncentrációképességet
rontja, vagy hangulatzavart okoz, a használatot követôen depressziós hangulat alakul ki, ami több napon keresztül fennállhat. Ez az
állapot a hétvégét követô napokra jellemzô.
A serdülôk egy része az otthoni és a lelki problémákra keres
megoldást a kábítószerekben. A másik csoport az élményt, a kalandot, a kockázatot keresô ªatalok közössége, a buli és balhé kedvéért próbálják ki a drogokat. Sokszor az oktatási intézmények szemet hunynak a drog jelenléte felett, mert féltik hírnevüket, félnek, hogy kevesebb gyereket íratnak be a szülôk, pedig a tanár-diák-szülô kapcsolatot jobban rontja a titkolódzás, és úgyis kiszivárog, ha az iskolában drog van. Az nem megoldás, ha egyedüli felelôsként eltávolítják az iskolából a diákot, mert társaival a tanításon kívül továbbra is kapcsolatban maradhat.
Rácz doktor szerint a szülô rögtön beszélje meg a problémát,
amint felmerül a gyanú, hogy a gyerek droghoz nyúlt.
— Ne kutasson, ne nyomozzon a szülô, mert azt a viszonyt, ami
kezdetben sem lehetett túl jó, tovább ronthatja a bizalmatlanság.
Inkább fejezze ki aggodalmát, mondja el félelmét. Lehet, hogy a
gyerek nem fog elmondani bizonyos dolgokat azonnal, de legalább beszélnek róla. Szakértôt akkor is érdemes felkeresni, ha a
gyerek nem jön el a konzultációra, mert a beszélgetés csökkenti a
szülôi aggodalmat. A családok többsége pedig összefog a bajban,
és segít a probléma megoldásában.
Szabó Gergely

„ A motorod felpörög, az orrod széjjel
égett. / Jönnek az új körök, soha
nem ér véget. / Szemed könnyben ázik,
napról napra lejjebb. / Látod, valami
hiányzik, nem találod a helyed. / Hóesés, nem az égbôl, hóesés, nem a földre
hull. / Hóesés, de a végén te maradsz
alul, / Tudod, a por túl nagy úr.”
Tankcsapda: Hóesés
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Akár a mesében…

NYOLCADIKOSOKNAK. A Budenz
József Általános Iskola és Gimnázium
elôkészítô tanfolyamot tart magyar és
matematika tantárgyakból október 1jétôl. A tájékoztató szülôi értekezletek
idôpontjai: október 21-én és november 24-én 17 órakor. Helye: 1021 Budenz út 20–22.

…három nap, három éjjel tartott a mulatság a Virág Árok Óvodában, mondhatnánk
egy kis túlzással. Az intézmény fennállásának 55. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségre régóta készültek az óvoda jelenlegi kis lakói és az ott dolgozók. Volt ünnepi mûsor, amit a gyerekek adtak a vendégeknek, és olyan is, amit nekik állítottak
össze az egykori óvodások. Az elsô napon
kiállítás nyílt az elmúlt fél évszázad emlékeibôl: láthattunk régi játékokat, babaházat,
kisvasutat, bábokat, korabeli diavetítôt,
számtalan fényképet és gyermekrajzot. Az
ünnepségre ellátogattak a kerületi óvodák
és iskolák vezetôi, valamint Ötvös Zoltán, az
önkormányzat Mûvelôdési Irodájának vezetôje és Soltész Attila, a Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport és Informatikai Bizottság elnöke. Ôk is kóstoltak az alkalomra készült
hatalmas születésnapi tortából, amelynek
cukormáza az óvoda épületét mintázta.

BEFOGADJÁK A NÖVÉNYEKET. A
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium az Ökoiskola-program keretében befogadja a
feleslegessé vált szobanövényeket. A
megunt vagy túl nagyra nôtt növényeket október 13–17. között várják az iskola portáján 8–17 óráig (1024 Keleti
Károly utca 37.).

Új sportpályák a Baár—Madasban
Szeptember 26-án adták át a diákoknak
a már régóta várt korszerû sportpályákat
a Baár—Madas református iskola udvarán. A rekortán borítású szabadtéri kézilabda- és kosárpálya az iskola és a szülôk
összefogásával valósult meg. A pályaavató kupán a hölgyek kosárlabdában, a férfiak kispályás fociban mérték össze tudásukat. Bebizonyosodott a „iuventus ventus” latin mondás igazsága, hiszen a szülôk és a tanárok rendre alulmaradtak a tanulók csapataival szemben.

Olimpikonok az iskolákban
Olimpia volt a Pitypang iskolában. A szervezôk feladatokat állítottak össze az újkori
olimpiák alapján. A háromfôs csapatokban
három generáció: nagyszülô, szülô és gyerek bizonyíthatta tudását. Az eseményen
igazi olimpikonok is részt vettek: Ábrahám
Attila, a szöuli játékok aranyérmes kajaknégyesének tagja és Molnár Tamás háromszoros vízilabdázó olimpiai bajnok. Szülôként
eljött Faragó Tamás, aki vízilabdásként egy
olimpiai bronz-, egy ezüst- és egy aranyérmet is magáénak tudhat, valamint Kangyerka Antal, aki 1964-ben, Tokióban röplabdázott a magyar válogatottban.

A pekingi olimpián újból bajnoki címet
szerzett férª vízilabda válogatott kapitánya
és három játékosa látogatott a II. Rákóczi
Ferenc Gimnáziumba szeptember végén.
Az iskola meghívását elfogadva Kemény Dénes szövetségi kapitány, Hosnyánszky Norbert, Varga Dénes és Kis Gábor beszélt a tornacsarnokot megtöltô diákoknak a sportág
és az élsport nehézségeirôl, illetve szépségeirôl. A kötetlen fórumon rövid ªlmbejátszást követôen a sportolóké volt a szó, de a
diákok kérdéseire adott válaszokból a
sportág kulisszatitkaira is fény derült.
szg

RAJZ- ÉS SZÉPKIEJTÉSI VERSENY.
A Bimbó Egyesület rajzpályázatot hirdet általános iskolák alsó és felsô tagozatosainak Nyári élményeim címmel.
A mûvek szabadon választott technikával készülhetnek A3 vagy A2 méretben. A rajzokat jeligével és osztálymegjelöléssel ellátva, név feltüntetése
nélkül október 31-ig kell leadni (1026
Gárdonyi Géza út 49.), de lezárt borítékban mindenki adja meg nevét és címét. A legjobb alkotásokat díjazzák
és kiállítják. Bôvebb információ a (06
20) 364-3975-ös telefonszámon.
Az egyesület Móra Ferenc Szépkiejtési Versenyt rendez november
10–december 5. között középiskolásoknak. Móricz Zsigmondtól egy szabadon választott szöveget és egy
helyszínen kapott részletet kell felolvasni. A legjobb versenyzôk értékes
jutalomban részesülnek. Jelentkezni
október 31-ig lehet levélben a 1026
Bp., Gárdonyi Géza út 49. és és e-mailban a bimboegyesulet@freemail.hu
címen.

NYELVTANÁROKNAK. A Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumban Tóth Eleonóra angoltanár szeretné megismertetni az alsó tagozaton
tanító pedagógusokat speciális módszerekkel. Tóth Eleonóra tíz éve alkalmazza az úgynevezett vizuális idegen
nyelv oktatását. A módszer lényege
mesék és történetek feldolgozása a
rajz és az idegen nyelv komplex oktatásán keresztül, amely nagyban épít a
gyerekek fantáziavilágára, kreativitására. A nyílt órák idôpontjai: a 2. évfolyamon október 8–8.45-ig, az 1. évfolyamon november 4-én 8–8.45-ig, a 3.
évfolyamon november 11-én 13.05tôl 13.50-ig. Helyszín: 1021 Budenz
út 20–22. E-mail: toth_eleonora@freemail.hu, telefon: (06 20) 466-1657.
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

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

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett öntöde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. Az Öntöttvas
csipkecsodák kiállítás NOVEMBER 23-IG tekinthetô meg. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n M GALÉRIA: NOVEMBER 2-ig: Skóciai barangolások — Hídvégi Péter, a Jászkun Fotóklub vezetôje kiállítása. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, színházi elôtér)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: OKTÓBER 22-ig: A Magyar Festôk Társaságának kiállítása. Síkplasztika IV. —
asszamblázsok.
n GODOT GALÉRIA: NOVEMBER 1-jéig: Kortárs magángyûjtemények. Megtekinthetô keddtôl péntekig 10–18 óráig, szombaton 10–13 óráig. (1075 Madách út 8., www.godot.hu)
n 2009. JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon.
Megtekinthetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.
ZENE BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 21., 19.30: Vendégmûvészek. Jerome Bloch és az
Akadémia Vonósnégyes Mozart-estje. OKTÓBER 24., 18.00: Beethoven gordonka-zongora-mûvei.
Varga István gordonkázik, Csalog Gábor zongorázik. OKTÓBER 31., 18.00: Az Auer Vonósnégyes lemezbemutató hangversenye. NOVEMBER 28., 18.00: Mesterbérlet. Szabadi Vilmos és Vígh Andrea
hangversenye.
n CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: NOVEMBER 2., 19.00: J. Haydn: Requiem. Vezényel Csányi Tamás.
(1114 Villányi út 25.)

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Jóga szerdánként 8–9.45 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (06 20) 947-0202. Részvételi díj: 5000 Ft/hó, nyugdíjasoknak:
4000 Ft/hó, ill. 1800 Ft/alkalom. Keddenként 19.45–21.15 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egeyné
Nagy Júlia, (06 20) 9418-773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés utáni baba-mama-torna. A szülést követôen eltelt hatodik hét után lehet elkezdeni, és a gyermek egy éves koráig lehet
közösen mozogni. A torna fôleg az anyukák fizikai regenerálódását célozza meg, de a babák is aktívan
részt vesznek benne. Kedden 11.45–12.45 óráig, pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó
Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Nôi torna. Táncos nôi torna indul olyan lányok,
asszonyok részére, akik szívesen megtanulnak különbözô stílusú táncokat (afro, hip-hop, show-tánc stb.)
Az órát profi táncmûvész tartja. 40 perces koreografált bemelegítés után indul a tánc. Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 9225887. Gimnasztika. Mozgásforma a felnôttek minden korosztályának. Egyszerûen megtapasztalható
módszer a testtartás javítására, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalmainak kezelésére. Jelentkezés, érdeklôdés
Pilinger Zsuzsa Bothmer-gimnasztika tanárnál, (06 70) 335-6283. Kezdés októberben. Gerinctorna. Minden kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06 30) 3707322. Salsa. Minden csütörtökön kezdô tanfolyam 20–21 óráig, haladó tanfolyam 21–22 óráig. Információ: (06 20) 315-2781.
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnasztika (felnôtt) kedden 8.30–9.30 és 18.30–19.30 között.
Kreatív gyermektánc szerdán 16.15–17.15 (5–6 évesek) és 17.15–18 óra között (3–4 évesek). Játékos focisuli, mozgásfejlesztés csütörtökön 16.15–17-ig (3–4 évesek) és 17–18-ig (5–7 évesek). (1022 Lorántffy
Zs. út 3. Tel.: (06 30) 670-2383)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló kondicionáló torna kedden és csütörtökön 8–
TÜKRÖK. Egyik biztos jele a 24 címû tévésorozat változatlan népszerûségének, hogy
9, este 19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. Jelentkeakárhányszor szálljunk is BKV-ra, Jack Bauer csengôhangját képtelenség elkerülni.
zés: 200-9356. Osteoporosis-megelôzô gyógytorMindez csak azért kívánkozott ide, mert a héten mozikba kerülô Tükrök címû produkna kedden 11.00–12.30, csütörtökön 11.30–13
ció pont olyan film, amit híres sorozatsztárok szoktak rövidre szabott uzsonnaidejükóráig. Vezeti Szininé Bakonyi Hajnalka. Jelentkezés:
ben leforgatni. Kevés elhasználtabb szerep létezik a piacon a kiégett zsaruénál (még
325-9930. Izomnyújtó, stretching gyakorlatok,
Csuja Imre is ilyet játszik a magyar Parában), hát még a szolgálat közben halált okoamelyek elsôsorban kötött ízületû és ülômunkát
zó, és ebbe lelkileg belerokkanó, alkoholista rendôr alakjánál. Nem fogják kitalálni,
végzôknek ajánlott kedden és csütörtökön 17.45–
Kiefer Sutherland kit alakít?! Hát nem is boldogan fütyörészô péklegényt, nem ám,
18.45 óráig. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildi-

A HARMONIKA SZERELMESEINEK.
2008 októberétôl a bezárt Benczúr Ház helyett a Kultúrkúria ad helyszínt a nagysikerû
Orosz Zoltán Klubnak, melyen mûvésztársaival nyújt feledhetetlen estét a harmonika
szerelmeseinek. Az elsô esten OKTÓBER 18án 19 órától a Budapest Harmonika Trió
lép fel. A Trió tagjai: Orosz Zoltán (harmonika), Horváth István (basszusharmonika), Wéber Gábor (harmonika). Jegyár 2500 Ft.

hanem családjától elhidegült, ütött-kopott fakabátot, aki még örülhet is, hogy éjjeliôrként eltengôdhet egy leégett áruházépületben. Mivel filmünk eredetije egy dél-koreai kísértethistória, Kieferen kívül néhány láncát csörgetô szellemlény is poroszkál ugyanezen építményben. Kezdeti piszkálódásukat még csak rá lehet fogni valahogy a másnaposság okozta kettôs látásra, de mert a macskajaj nem horrortéma, elôbb-utóbb be kell látni: itt bizony két világ között rekedt, mérges lelkek követelnek elégtételt a romos falak között. A Tükrökkel
nem az a baj, hogy nem a kifinomult széplelkek filmje (a mûvelt mozinézô amúgy is kapásból lehülyézi az efféle kísértet-holmikat), hanem
az, hogy baromság létére saját szerény hagyományait is semmibe veszi azzal, hogy félelemkeltés céljából a lehetô legolcsóbb eszközökhöz (ajtónyikorgás és egyéb hanghatások) folyamodik.
KG
Amerikai film. Rendezô: Alexandre Aja. Szereplôk: Kiefer Sutherland, Amy
Smart, Paula Patton.
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kó. Jelentkezés: (06 30) 975-4752. A 6–10 éves
gyerekek sokoldalú testi fejlôdését segítô játékok, akrobatikus jellegû mozgások kedden és
Ismét izgalmas kiállításra invitálja a mûvészetkedvelôket a Vízivárosi Galéria. A Macsütörtökön 16.15–17.15-ig. Vezeti Bánhidi László
gyar Festôk Társaságának Síkplasztika címû tárlata kiváló kortárs mûvészek alkotásaés Borbála testnevelô tanár és szakedzô. Jelentkeit mutatja be. A síkplasztikát tárgykollázsnak, vagy franciásan asszamblázsnak (aszés : 200-0191 és (06 30) 413-3854.
semblage = összeillesztés) is nevezik, hiszen a mû nem más, mint különbözô tárgyak
n Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Isösszeillesztése, azaz, ahogy a kiállítást megnyitó P. Szabó Ernô mûvészettörténész trékola és Gimnázium épületében. Gyermek és junior
fásan fogalmazott: fából vaskarika. „Az assemblage jelensége egyszerre vizsgálható
edzés kedd-péntek 18.00–19.30-ig, felnôtt kezdô
a festészet, a szobrászat, az építészet, és a közöttük lévô kapcsolatok felôl — hangsúedzés kedd-péntek 18.15–19.45-ig. (1022 Marczilyozta P. Szabó. — A Magyar Festôk Társasága 1997-ben rendezett elsô ízben kiállíbányi tér 1. Információ: budapestkendo@gmatást ilyen alkotásokból, ekkor keletkezett a mûfaj magyar elnevezése is. A fogalom a
il.com, tel.: (06 30) 601-2025.)
kiállításokon akaratlanul is a falra illeszthetô mûfajcsoport jelentésévé szûkült, bár a
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó
mostani kiállításra a szûk, szûkül kifejezések aligha alkalmazhatóak. A munkák ugyanszintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben.
is széles spektrumban mutatják meg a síkban elIskolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû verhelyezkedô és a plasztikus elemek kapcsolatát, a
senyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrástérbe való kilépés lehetôségét. Ha úgy tetszik, iznál: (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tegalmas egyéni kísérletek együttesének, de akár a
nisz_oktatas.extra.hu
szó nemes értelmében vett tanulmányi bemutan BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatónak is felfoghatjuk a tárlatot, hiszen mintegy
tékony alakformálás képzett oktatókkal kortól
fázisról fázisra mutatják meg a kiállított mûvek a
függetlenül mindenkinek. Információ és órarend:
táblakép síkjától az assemblage-ig vezetô utat.”
201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539A tárlaton Barabás Márton, Barabás Zsófi, Bir3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)
kás István, El Kazovszkij, Gergely Nóra, Kazinczy
n SIVANANDA JÓGA: 8x2 órás kezdô jógatanfoGábor, Kéri Ádám, Kiss Ilona, Kovács Péter Balyam indul OKTÓBER 21-én 18.30–20.30-ig a Rólázs, M. Novák András, Nagy Ottó, Szikora Tazsabimbó Oviban (II., Gábor Áron u 47., a Bimbó
más, T. Horváth Éva, Ujházi Péter és Wegroszta
útnál). Jógahétvége Pilisszentléleken erdôszéli, paGyula munkái láthatók. Látogatható október 22takparti házunkban OKTÓBER 24–25–26-án. Jógaig keddtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton
foglalkozások, kirándulások, vegetáriánus étkezés.
10–14 óráig a Vízivárosi Galériában (1027 Kapás
Gyakorló jógaórák kedden és csütörtökön délutca 55. Telefon: 201-6925).
elôtt 10 órától, szerdán délután 17 órától, pénteken és vasárnap este 18.30-tól a II., Volkmann u.
10.-ben. Jógaközpont Információ: 397-5258, (06
VILÁGSZTÁROK A MILLENÁRISON. Ok30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont.hu, www.sivanandajogakozpont.hu

Fából vaskarika

NYUGDÍJASOKNAK

MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA:
Szeretettel várjuk klubnapjainkra a közösségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat. OKTÓBER 17., 15–17.00: Klubnap — Óvári Árpád TIT elôadó ismeretterjesztô elôadása. Információ: Kilián Mária, (70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 21.: Emlékezés az 1956-os forradalomra. OKTÓBER 28.: Beszélgetôs klubnap. NOVEMBER 4.: Szent András hava, novemberi jeles napok. Összejöveteleinket
minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a
hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 22.: Hajókirándulás Szentendrére. OKTÓBER 29.:
Városnézô séta: a II. kerület mûemlékei. NOVEMBER 5.: Kirándulás Kaposvárra vonattal. NOVEMBER 12.: Hagyományos Márton-napi összejövetel. NOVEMBER 19.: Látogatás a Dohány utcai zsinagógában. A programokra jelentkezni és érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. (1024 Keleti K. u.
26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klubtagság az elsô októberi összejövetelen megünnepelte az idôsek
hónapját. Erre az alkalomra a klub elôadócsoportja külön mûsorral készült. Október 9-én Gyôrbe és Pannonhalmára látogattak el autóbusszal a klubtagok. 16-án szüreti mulatságot tartottak. November elején
újabb kirándulást szerveznek, az úti cél Szeged lesz. A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától
tartja összejöveteleit. Új tagokat is szeretettel várnak. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel.
További információk: Küzdy Lászlóné, 376-8773.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Összejöveteleinket változatlanul a hónap elsô és harmadik szerdáján tartjuk 16 órai kezdettel. OKTÓBER harmadik szerdáján a Tuba-tanyai kirándulás képes beszámolója után 17 órakor Bencsik Andrással, a Demokrata hetilap fôszerkesztôjével beszélgetünk elhangzott tájékoztatója után, melyet nagy érdeklôdéssel hallgattunk és hálásan köszönünk. OKTÓBER 25én 13.30-kor kezdôdik az ONYPE Idôsek Világnapja alkalmából rendezendô ünnepsége a MOM XII. kerületi székházában, melyre mindenkit szeretettel vár az elnökség. Novemberi elsô találkozónkra irodalmi délutánt készítünk elô. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Legközelebbi klubnapunk OKTÓBER 22-én 16 órakor lesz.
(1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: OKTÓBER 25.: Budai-hegység. Találkozó
9 órakor, Moszkva tér, Metró kijárat. OKTÓBER 26.: Gödöllôi dombság. Találkozó 8 órakor, Keleti pu.,
pénztárak. NOVEMBER 2.: Gödöllôi dombság. Találkozó 7.45-kor, Nyugati pu., pénztárak. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)

tóber 26-án 20 órától az SMV formációé
lesz a Millenáris Teátrum színpada. A három
legendás, világhírû csúcs basszusgitáros,
Stanley Clarke, Marcus Miller és Victor Wooten mindegyikének akár egyéni fellépése is
éppen eléggé nagy vonzerôvel bírna bármely a jazz, a funk, a fusion jazz, vagy egyszerûen csak a minôségi élôzenére kíváncsi
zenekedvelô számára. Ám hármuk közös fel-

lépése olyan igazi, rendkívüli csemege, amelyet csak nagyon ritkán lehet látni-hallani.
Ugyanis a basszusgitár fejedelmei ezúttal
összeálltak, és Thunder címû, júliusban frissen megjelent közös albumuk bemutató turnéján hozzák el hozzánk azt a fergeteges
hangvihart, amely megmozgatja majd a közönség minden porcikáját.
Ha valaki netán azt gondolná, hogy az
SMV egy túlságosan szélsôséges, szokatlan,
furcsa felállású zenekar, amelyben fárasztó
szólók váltják egymást, nagyon téved: a három kiváló nagyság olyan egymásra figyeléssel, érzékenységgel, tudással és örömmel
játszik, hogy magával sodorja még a legkétkedôbb hallgatót is. (Millenáris, Teátrum)
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n SZÍNHÁZ: OKTÓBER 25., 19.00: Ábrahám
Pál: Viktória — operett az Operettvilág Együttes elôadásában. A Viktóriát 1930. február
21-én mutatták be a Király Színházban. Budapesten ennek az Ábrahám-operettnek volt a
legnagyobb sikere, megelôzve a közkedvelt
szerzô Bál a Savoyban és Hawaii rózsája címû
operettjeit. A Viktóriát még a bemutatás évében színre vitték Bécsben is, ahol Ábrahám
Pál korábban csak filmzenék és dzsessz-slágerek szerzôjeként volt ismert. Az operettnek
olyan sikere volt, hogy egyfolytában 105 elôadást ért meg, és késôbb is felújították. Szereplôk: Szolnoki Tibor, Zsadon Andrea, Forgács Péter, Bozsó József, Teremi Trixi, Petôcz
András, Gál Judit, Taskovics Judit és Hosszú
László.
n ZENE: OKTÓBER 19., 11.00: A hangszerek
mi vagyunk — a Four Fathers Énekegyüttes
gyermekkoncertje. Jegyárak: gyerekeknek:
1000 Ft., felnôtteknek: 1300 Ft. OKTÓBER
19., 19.00: Dalnokklub. Versek, dallamok,
gondolatok. Házigazda a Radványi—Balog—
Borzsák trió. Vendég a Túlpart együttes. OKTÓBER 30., 19.30: Mesterkoncert — Magyar Virtuózok Kamarazenekar. Mûsor: Vivaldi: B-dúr versenymû hegedûre és csellóra.
Kreisler: 5 hegedûdarab. Liszt—Wolf: II. rapszódia. Paganini: Velencei karnevál. Csajkovszkij: Firenzei emlék. Közremûködik Szenthelyi
Miklós hegedûn és Faludi Judit csellón. Jegyár
1500 Ft. OKTÓBER 31., 18.00: Lehullott a rózsalevél — Együtt a szeretteinkért. Madarász Klub-nótaest. Közremûködnek: Tarnai
Kiss László, Madarász Katalin, Szabó Teréz, valamint Berki Béla és zenekara. Jegyár: 1800 Ft,
nyugdíjasoknak 900 Ft.
n KIÁLLÍTÁS: OKTÓBER 26-ig.: Varietas Delectat. Fördôs László Ferenczy Noémi-díjas
ötvösmûvész kiálíltása. Megnyitja Feledy Balázs mûvészettörténész, mûvészeti író október 8-án 18 órakor. OKTÓBER 20–NOVEMBER 9-ig: Dr. Szentpétery Tibor felvételeinek kiállítása az 1956-os forradalom emlékére. A 2005-ben elhunyt jogász, volt haditudósító, fotográfus, Podmaniczky-díjas városvédô által a forradalmi események idején készített felvételek kiállítása.
n GYEREKEKNEK:. OKTÓBER 26., 11.00: Az
én házam az én váram — Vermeer. Képzômûvészeti játszóház Németh Ilona báb-, díszlet- és jelmeztervezô vezetésével. Belépô gyerekeknek és kísérôknek egyaránt 500 Ft.
n TUDÁSTÁR: OKTÓBER 21., 18.30: Csodálatos reneszánsz — Michelangelo életmûve.
Folytatódik Ludmann Mihály mûvészettörténeti sorozata, amely a reneszánsz évhez kapcsolódva a reneszánsz idôszakával, alkotásaival,
elsôsorban az olasz reneszánsz géniuszaival
foglalkozik, de kitér az európai és a magyar reneszánsz alkotásaira, alkotóira is.
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BUDAI POLGÁR

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n MICVE KLUB: Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. A foglalkozásokat Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet tagjai számára ingyenes). Csütörtökönként 18 órától
Frankel Baráti Kör. Vasárnaponként 10.00—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: OKTÓBER 28.: A Csokoládémúzeum meglátogatása 11 és
13 órakor egy-egy 25 fôs csoport számára. OKTÓBER 21.: A Tarna-vidék titkai — buszkirándulás, 2500
Ft. OKTÓBER 26–26.: Pécs, Siklós, Villány különleges mûemlékei (3 nap, 2 éj, félpanzió 3 csillagos szállodában, 18 000 Ft). DECEMBER 12–14.: Prága, Pozsony, Drezda adventi díszben (3 nap, 2 éj, svédasztalos félpanzió, 28 500 Ft). A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalommal.
Fogadóórák, összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óráig, II. félévi program, tagsági igazolványok átvehetôk. Pénztár: csütörtök 15.30–17.30. Tel.: 216-9812 (rögzítôvel), (20) 42-42-180, fonixke@t-online.hu (1024 Margit krt. 64/b, a fôbejárat mellett balra).

Klebelsberg Napok a Kultúrkúriában
Idén november 13–16. között újra megrendezik a múlt század egyik legnagyobb jelentôségû politikusának, a magyar közoktatás apostolának tiszteletére rendezett Klebelsberg Kuno Napokat. A programból: November 13-án a délelôtti koszorúzások
után 16 órától indul a Klebelsberg-emléktúra a Svábhegyi Csillagvizsgálóhoz, majd
este 19 órakor Kassai István Liszt-díjas zongoramûvész koncertjét hallhatja a közönség. November 14-én 17.30-kor nyílik meg a Klebelsberg folyóirat-olvasó és archívumkönyvtár. 18 órakor ünnepélyesen átadják a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Klebelsberg-díját. Az eseményen fellép a Kodály Zoltán Férfikórus. November 15én 9.30-kor Gyurgyák János közelmúltban Ezzé lett magyar hazátok címmel megjelent könyve kapcsán beszélgetésre invitálják az érdeklôdôket Reform-konzervativizmus és önismeret — Felelôsség és gyávaság címmel. 18 órakor kezdôdik a Klebelsberg Jótékonysági Bál a Klebelsberg Kuno Emléktársaság, a Mûvészetbarát Egyesület
és a Klebelsberg Kultúrkúria rendezésében. November 16-án 15.30-kor Mûhelybeszélgetés Rudnay Gyula tanítványa és tanársegéde, P. Bak János és fia, A. Bak Péter
festômûvészek kiállításának zárónapján. 16.45-kor emlékkoncert kezdôdik a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában, majd ugyanott 18 órától istentiszteletet celebrálnak Klebelsberg Kuno lelki üdvéért. Információ: Erdôsi Károly (tel.: 376-8907) és
Laskovics Katalin (tel.: 392-0871).
Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom u. 2–10. Tel.: 392-0860. info@kulturkuria.hu,
www.kulturkuria.hu

Állandó kiállítások az Öntödei Múzeumban
Az Öntödei Múzeum, Közép- Európa egyetlen gyárépületben kialakított múzeuma várja látogatóit állandó kiállításaira. Ganz Ábrahám élete és munkássága - emlékkiállítás. Az alapító életének dokumentumai,
díszpolgári oklevele, kitüntetései, a korabeli sajtó beszámolói. Az itt felejtett öntöde.

A Ganz törzsgyári kéregöntöde eredeti berendezései. Vasolvasztó kupolókemencék,
csapolóüstök, öntôüstök, forgódaruk, formázószekrények, kézi szerszámok. Kupoló-túra. A magyar öntészet története. A
Kárpát-medence színesfém-, vas- és acélöntészetének tárgyi és írásbeli dokumentumai. Technológiatörténeti bemutató. A
formázás, olvasztás, öntés és kikészítés
technikai lépései. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Ötven mûvészi kivitelû
öntöttvas kályha, kisplasztikák, díszöntvények. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak.
A múzeum elôtti parkban nagy méretû
öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar
öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható.
Formázási és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján.
Az Országos Mûszaki Múzeum Öntödei Múzeumában hétfô kivételével naponta 9–17 óra között várják a látogatókat (1027 Bem József u. 20. Tel.:
201- 4370, www.omm.hu)

2008/21 — október 17.
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n Baba-mama-klub: Minden szerdán 10–12-ig. Az otthon lévô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket várják. Szeretnék, ha a klub olyan hely lenne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan éreznék magukat. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô: 500 Ft/fô + 1 gyümölcs. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)

TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Alkotóház: selyemfestô, kézimunka, kosárfonó, nemezelô, agyagos, kerámia, tûzzománc tanfolyamok. Információ és jelentkezés: Vadászy
Eszter, (06 30) 272-7022. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves korig. Minden kedden 16–17.30 óráig. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter, (06 30) 272-7022. Moldvai és gyimesi népzene- és néptánckurzusok. Hangszer-, tánc- és énekoktatás, szövôkurzus, gyerekjátékok és gyerektáncházi módszerek. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és néptánc iránt mélyebben
érdeklôdôk számára hirdetjük meg. Az egész napos oktatás minden hónap 2. szombatján folyik, ezt a
Guzsalyas táncház követi. Következô alkalom: NOVEMBER 8. Információ: Szeleczki Petra, 212-2820, (06
70) 335-6284.

Ôszi táborok iskolásoknak
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ október 27–31. között 9–16 óráig napközis
táborokat hirdet iskolás gyerekeknek. ZÖLDFÜLÛ TÁBOR: Hagyd a szobádat pihenni,
egy hétig játssz a természettel! Táborunkba azokat a gyerekeket várjuk, akik rajonganak a természetért. Szeretnek sokat kirándulni, érdeklôdnek az állatok iránt, szívesen
fedezik fel Budapest zöld szigeteit, erdôit. Túráink könnyen teljesíthetôek, sokat játszunk, nézelôdünk, beszélgetünk. Rossz idô esetén is van ötletünk a természettel való ismerkedésre. A Zöldfülû kirándulásokhoz BKV- bérlet vagy napi 4 BKV-jegy, valamint megfelelô öltözet szükséges.
KACSKARINGÓ TÁBOR: Egy hét kihívás, izgalmas játékok, sokféle kézmûves foglalkozás! Neked szól ez a tábor, ha szereted kipróbálni magadat különbözô játék- és
improvizációs helyzetekben. Táborunkban sokféle ügyességi, sport- és drámajátékban való részvételre lesz lehetôséged, valamint többféle kézmûves tevékenységet is
megismerhetsz. Különleges tárgyakat készíthetsz, kreatív technikákat tanulhatsz
meg.
Az ôszi szünidei táborok naponta és egyhetes részvétellel is látogathatóak. Táboraink napi díja 2000 Ft/fô, heti díja 10 000 Ft/fô. Étkezéshez a mûvelôdési központ büféjét ajánljuk, illetve otthonról hozott szendvicsebéd elfogyasztására van lehetôség
az ebédszünetben. Információ: Pilinger Zsuzsa, (06 70) 335-6283. Jelentkezés: Vankó
Krisztina: 212-4885, e-mail: matitkar@marczi.hu. A részletes programról a www.marczi.hu oldalon tájékozódhatnak.

Évszakok szakácskönyve
Merész vállalkozás szakácskönyvet kiadni
mostanában, a Kossuth Kiadó mégis útjára
bocsátotta ezt a könyvet, s valószínû, sikeres lesz a fogadtatás. Azok a háziasszonyok,
akik naponta egészséges
és változatos ételekkel
szeretik meglepni családjukat, hasznos kézikönyvként forgathatják ezt a receptgyûjteményt. A fô
erénye — amire a szerzô
a címben is utal —, hogy
a recepteket évszakokra
lebontva, frissen termett nyersanyagokból lehet elkészíteni. Ezzel a
módszerrel követi a hagyományos házi konyhát, ugyanakkor a könyv
receptjeit követve kiderül, a legegyszerûbb, legismertebb ételeket is elkészíthetjük egy kicsit másképp, jobb ízûre. Erôssége még a könyvnek a számtalan
új recept, mely szintén könnyen és gyorsan elkészíthetô, és alkalmasak arra, hogy
egy idô után megszokott, a családok által

kedvelt, gyakran és szívesen fogyasztott fogásokká váljanak. Ezeket a fogásokat a szerzô a tartalomjegyzékben — következetesen
követve az évszakok kínálta lehetôségeket
— menüajánlatokba rendezte.
Gondolt a szerzô a vendégvárással járó gondokra is. Évszakonként három-három vendégváró
ételt sorol fel, melyeket
elkészítve büszkén tehetünk az asztalra, s számíthatunk rá, hogy a legigényesebb vendégeink is
udvariasan fognak érdeklôdni a ªnom falatok receptje iránt.
A kötetben illusztrációként a szerzô saját képeit
közli, melyek amatôr jellege egyáltalán nem zavaró, inkább erôsíti a könyv — mostanában
divatos — retrójellegét.
(Fitos Gyula: Évszakok szakácskönyve, Kossuth Kiadó)
Mecséri István

n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
minden szombaton 10–13 óráig. OKTÓBER
25.: Sárkány a lépcsôházban. Bábos játék
Nádori Lídia azonos címû könyve alapján. Vendégünk a Naphegy Kiadó.
n KÔKETÁNC Gyermektáncház moldvai és
gyimesi muzsikával: dalok, táncok, énekes játékok, kézmûvesség, mese, ünnepi szokások
1–7 éves gyermekeknek. Minden vasárnap
10-tôl 12-ig. Felhívás: Várjuk a gyermektáncház elmúlt 20 évében készült fotókat, gyerekrajzokat, táncházas ereklyéket, videofelvételeket egy februárban nyíló jubileumi kiállításra!
Beküldési határidô: december 15. Cím: 1022
Bp., Marczibányi tér 5/a, „Kôketánc ” jeligére.
Információ: Szeleczki Petra, (06 70) 3356284, szeleczki.petra@marczi.hu
n Moldvai és gyimesi népzene- és néptánc
— hangszer-, tánc- és énekoktatás. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és néptánc
iránt mélyebben érdeklôdôk számára hirdetjük meg. Az egész napos oktatás minden hónap 2. szombatján folyik, ezt a Guzsalyas táncház követi. Következô alkalom: NOVEMBER
8. További információ: Szeleczki Petra, (06 70)
335-6284, szeleczki.petra@marczi.hu
n Táborok az ôszi szünetben: OKTÓBER
27–31-ig naponta 9.00–16.00. Várjuk az iskolásokat „Zöldfülû” és „Kacskaringó” táborainkba. Információ: Pilinger Zsuzsa, (06 70)
335-6283. Jelentkezés: Vankó Krisztina, 2124885, matitkar@marczi.hu
n SZÍNHÁZ: OKTÓBER 19., 17.00: Asszony a
fronton. Vasárnap délutáni kamaraszínházsorozat. Pálfi Kata és Takács Katalin elôadásában, Polcz Alaine emlékiratából két hangra alkalmazta: Baranyai László. Rendezte: Vidnyánszky Attila. Az elôadásra minden jegy elkelt, de a nagy érdeklôdésre való tekintettel
OKTÓBER 18-án 16 órától is látható a darab.
Jegyigénylés: 212-2820.
n ZENE: OKTÓBER 25., 19.00: Kaláka. Akusztikus koncert felnôtteknek. A Kaláka együttes
válogatása, saját szerzeményeibôl, többek között Jeszenyin, Villon, Kosztolányi, Tóth Árpád, József Attila megzenésített verseibôl. Az
együttes tagjai: Becze Gábor, Gryllus Dániel,
Gryllus Vilmos, Radványi Balázs.
n 17 részes filozófiai, önismereti kurzus
csütörtökönként 18.30–20.30-ig. További információ: Szeleczki Petra, 212-2820, (06 70)
335-6284.
n KAMASZOKNAK: Titánok — 12–18 éves fiataloknak szervezett programsorozat. ti tán
tudtok valamit… — gyertek, várunk titeket!
OKTÓBER 25.: 15.00–18.00. Jelentkezés: Sallai Ferenc, (30) 202-1133. Madarászsuli. Csütörtökönként 16.30–18 óráig. Tudnivalók, érdekességek a madarak világáról általános iskolásoknak. Vezeti: Zsoldos Árpád ornitológus.
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Történelem nélkül
A Remíz étterem elôtörténete sokakat
izgat, sokan megemlékeznek róla, de
nagyon keveseket érdekel maga a
hely; az egykori kies, parkos budai
azilum, Nagy Béla cukrászdája.
Kezdjük hát ezzel.

A boldogult BSZKRT kimúlt viszonylata, a
legendás 44-es villamos igen nagy utat bejárva idáig közlekedett: az állatkert elôl indult, a Hermina úton át a Thököly úton végigmenve jutott a Keleti pályaudvarig,
ahonnan a Rákóczi úton és az Erzsébet hídon keresztül érte el a budai körutat, azaz
az Attila utat. A Széll Kálmán (ma Moszkva) teret érintve azután az Olasz (ma Szilágyi Erzsébet) fasoron át jutott el a Szépilona kocsiszínhez. Így nemcsak környékbeliek, hanem — egy-egy kellemes vasárnap
délután reményében — pestiek is frekventálták a cukrászdát.
Meglehetôsen terjedelmes intézménye
volt Nagy Bélának. Nemcsak egy presszókávé-lúdláb vagy málnaszörp-krémes kaliberû ambuláns cuki volt, hanem egy emeletes fôépületbôl, egy igen komoly klasszicizáló architektúrát felmutató árkádos pavilonból, parkból és szeparatíve nyári kioszkból álló együttes várta a nagyobb számú
vendégsereget. Sôt! Külön autógarage fogadta a gépesítve érkezôket.
A cukrászda megvalósította a budai úri
közönség délnémet eredetû álmát: a vasárnap ebéd utáni cukrászdalátogatást, a süti
melletti kávézást.
Szinte sorsszerû, hogy éppen ebben az
idillben történt az az eset, ami a hely 1945
utáni történetét alapvetôen meghatározta:
itt lôtték le Ságvári Endrét. Nem árt ezt tudatosítani, mivel a mai napig sokan a szomszédos és éppen most megszüntetett Szépilona vendéglôrôl hiszik, hogy helyszíne
volt az 1944. július 27-i eseménynek. Mint
ismeretes, Ságvári azon a kellemes nyári
délutánon ezt az elegáns budai cukrászdát
választotta találkahelyül, itt, a „nyári kioszk” részleg leghátsó asztalánál telepedett
le egy elvtársával. Csendôrnyomozók vették körül: aktatáskáját elvették, társát pedig éppen megkötözni készültek. Ságvári

magához rántotta aktatáskáját, és az abban
lévô revolverbôl tüzet nyitott mind a négy
hatósági közegre, majd futásnak eredt. A
csendôrök egyike, bár csakúgy, mint társai, megsebesült, üldözôbe vette és mivel
az ajtóban egy BSZKRT-alkalmazott és egy
katona elgáncsolta a menekülôt, lelôtte.
Vélhetôen kevesen tudják, hogy a „Nagy
Béla cukrászdája” utódintézményét miért
hívták Ifjúsági presszónak, és miért nem
egyszerûen Ságvári cukrászdának. A kerületben volt már ugyanis egy Ságvári-liget,
így az itt meggyilkolt kommunistára csak áttételesen, tevékenysége fô irányára, az ifjúság nevelése ügyére utalva lehetett emlékeztetni. No és persze a kertben felállított emlékmûvével és az újjáalakított, szocreálosí-

tott kapupillérbe illesztett emléktáblával.
A rendszerváltás újabb fordulatot hozott,
de a hely, mintha átok ülne rajta, továbbra
is lenyomata történelmünknek. A jól szituált felsô középosztály részére nyitott étterem kisöpört mindent, ami a történelemre
általában és a hely történetére in concreto
utalhatna. Az emlékmûvet eltávolították,
az egykori elegáns kerti pavilon lerobbant
állapotban háttérdíszletté avanzsált, a szintén málladozó fôépület föld feletti részeiben gigantikus konyhaüzemet, toalettet és
irodákat alakítottak ki, az egykori virágzó
és elegáns park helyén pedig átláthatatlan
bódéépítményekkel fedték be a fél kerthelyiséget.
P. Vendelin

Akárhová is visz az étvágy mostanában, a történelmi múlt árnyai, mint hívatlan vendégek, galád módon megtelepednek az asztalunknál. Hát nem! Eddig és nem tovább! A történelemkönyv megsárgult lapjai és a hozzájuk tapadó napi aktualitások
többé ne lógjanak a levesünkbe! Különösen, ha az a leves oly sûrû és ízletes, mint a
Remíz francia hagymalevese! De még ki sem mondtuk, hogy spare ribs, máris benne
vagyunk a kerülni kívánt történelemben, igaz, ezúttal egy hamísítatlanul békebeli történetben. Egy konyhai sztoriban, amely úgy 15 éve esett meg itt, nem messze az asztalunktól. Nem, nem a Remízben találták fel a lávakövön való sütögetést, de itt tálalták fel e honban elôször a lávaburgonyával kísért spare ribst, mellyel kétségtelenül
mûfajt teremtettek (vagy legalábbis honosítottak) a kora kilencvenes évek magyar
konyhakultúrájában. És a Remízben felszolgált spare ribs — szemben a rendszerváltás megannyi ígéretével — nem holmi múló szeszélynek, pillanatnyi hangulatjavító intézkedésnek bizonyult. Itt hódít ma is, és a lávatálon felszolgált egyéb
más sültek mezônyében is övé az elsôség. Asztaltársaságunk egyes hangjai
ugyan a ropogós libacomb csoportelsôsége mellett tüntetnek (külön kiemelve
a párolt káposzta világszínvonalát), de mit tudnak ôk a világ dolgairól?! Jó,
jó, az addig rendben van, hogy a libának is kijár a pontszerzô hely, de a spare
ribs elsôségébôl nem engedünk! Nem és nem! Heves a vita, de azért mégiscsak jobb, ha az effélékrôl és nem szobor- és emlékhelyügyekrôl szól a nyáresti diskurzus. Libacombvonalon sem ismerünk tréfát, de azért egy gasztróasszó
mégsem gerjeszt gyilkos indulatokat. Ha kedvenc falatjaink védelmében sikerült is kijönnünk a sodrunkból, a Remíz somlói galuskája (és az utána következô szilvalekváros Havelka) minden nézetkülönbséget elsimít. Bárcsak így mûködne minden a Remíz kerítésén túl is…

G. Vendelin
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Az apríték hasznos, ne vitessük el!
Óriási az érdeklôdés a
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági
Iroda által tavasszal meghirdetett
aprítási szolgáltatás iránt. Ugyanakkor
a tapasztalatok szerint a keletkezô
faaprítékra az érintett lakók többnyire
nem tartanak igényt. Ennek leginkább
talán az ismerethiány lehet az oka.

Aki ªgyelemmel kíséri a második éve folyó
Komposztáló kerület programot, bizonyára
ismeri a legfôbb célt, hogy minél több szervesanyag maradjon ott, ahol arra a leginkább szükség van, azaz a keletkezés helyén;
vagyis a kertekben, közparkokban, társas-

házak, intézmények udvarain. A talajtani
szakemberek az elmúlt évtizedekben ébredtek rá igazán arra, milyen, egyre súlyosbodó problémát okoz a talajok tápanyaghiánya. A huszadik században mértéktelenül
elharapózott mûtrágyahasználat rengeteg
káros következménnyel járt. A gyorsan kioldódó mûtrágya elszennyezte a talajvizeket,

a felszíni élôvizeket, ugyanakkor a humuszban szegény talajokon termelt mezôgazdasági termények minôsége is jelentôsen leromlott. A házi komposztálás végeredményeként keletkezô, tápanyagokban gazdag
komposzt vagy humusz számtalan jótékony
tulajdonsággal rendelkezik. Ilyen például
az, hogy a benne lévô tápanyagok fokozatosan válnak a növények számára felvehetôvé
(nem áll fenn a kioldódás veszélye), sok
nedvességet képes tárolni, egy sor, az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen
tápanyagot, nyomelemet tartalmaz, és
hogy képes bizonyos, talajba kerülô méreganyagokat is megkötni.
A faapríték éppúgy komposztálható,
mint a falevél, vagy a konyhában keletkezô
zöldség-, gyümölcsmaradványok. Ha a
komposztálónkba helyezzük, meggátolja a
túlnedvesedés miatti szagképzôdést, nagy
széntartalma következtében pedig biztosítja a keletkezô komposzt jó minôségét.
Ugyanakkor egy másik célra is alkalmas: a
kereskedelmi forgalomban kapható fenyôháncshoz hasonlóan kiváló mulcsozásra,
vagyis talajtakarásra. Bokraink, virágaink
köré öntve meggátolja a talaj kiszáradását,
ugyanakkor fokozatosan elbomlik, és így folyamatos tápanyagellátást biztosít a növényeknek. Elônye az is, hogy mivel az aprítást az önkormányzat ªnanszírozza, tehát a
szolgáltatást igénybe vevôk számára a keletkezô mulcs ingyen van.
Ne hagyják veszendôbe menni a kertjükben keletkezô értékes szervesanyagokat: a
felaprított fás anyagokat vagy komposztálják, vagy használják fel mulcsozásra.

Itt az ôsz, a lombhullás idôszaka. Ha jót akarunk kertünk növényeinek és biztosítani
akarjuk a megfelelô tápanyag-utánpótlást, nem kell a zöldzsákokért sorba állnunk,
mivel a falevél is kiválóan komposztálható. Ha fáink, bokraink alatt hagyjuk, a növényfajtól függôen tavaszig, nyár elejéig többé-kevésbé elbomlik, még a diólevél is.
A tévhittel ellentétben a diólevélben lévô növekedésgátló vegyületek is teljesen lebomlanak, úgyhogy felesleges a mellékhatásoktól aggódni. Bár a levélégetés bizonyos idôszakokban engedélyezve van, kíméljük meg az amúgy is egyre szennyezettebb levegôt, valamint jómagunk és szomszédaink tüdejét a füstfellegek „élvezetétôl”.
Gellért Miklós, SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület

Égetés csak
hétköznapokon
Az avar- és kertihulladék-égetés szabályozásáról szóló kerületi rendelet szerint
avart, kerti hulladékot égetni csak száraz állapotban és a tûzvédelmi elôírások megtartása mellett, kizárólag október 1. és április
30. között, hétköznapokon, 10 és 18 óra között szabad. Közterületen égetni tilos. Kerti hulladéknak minôsül a száraz lomb, nyesedék, illetve gally, elszáradt növény, gyümölcs. A zöldhulladék engedélyezettôl eltérô égetését a Városrendészet ellenôrzi, és
szükség esetén szankcionálja.

Ingyenes zöldzsák
október 20-tól
Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat döntése alapján a készlet erejéig
ingyenesen biztosít zöldhulladékgyûjtô zsákokat. Az akcióban közel 12 000 darab zsákot osztanak ki a kerületi lakosok között.
Ingatlanonként öt darabot kaphatnak a jelentkezôk. A zsákokat október 20-tól lehet
átvenni az alábbi helyszíneken: Pesthidegkúton a Máriaremetei út 37. alatti ügyfélszolgálati irodában, ügyfélszolgálati idôben a Városrendészet munkatársainál. A
kerület belsô részén lakó polgárok szintén
október 20-tól, hivatali ügyfélfogadási idôben a Lövôház utca 22. alatti Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Irodában vehetik
át a zöldzsákokat. Ügyfélfogadási idô: hétfô: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, péntek: 8.00–11.30.

Folytatódik a kerületi komposztáló program
A Komposztáló Kerület Program keretében a nyár közepén ötven
család jutott komposztáló edényhez, idén októberben pedig közel
háromszáz konyhai komposztáló és kétszáz lombkomposztáló talál
gazdára. A programban résztvevô lakók, társasházak és intézmények vállalták, hogy a kerti eszközöket rendeltetésszerûen használják. Október elsô hétvégéjén a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban és a volt Petôª Mûvelôdési Központban ismeretterjesztô
elôadás után vehették át az érintett lakók a komposztáló berendezéseket. A programra a kerületi költségvetésbôl biztosítanak forrást, a lebonyolítással és a program felügyeletével a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesületet bízták meg. A programra továbbra is várják az érdeklôdôket, akik jelentkezés, információ, segítségkérés ügyében Eleôd-Faludy Gabriella komposztmestert kereshetik az alábbi elérhetôségeken: tel.: (06 30) 544-8778, e-mail: komposzt@szike.zpok.hu.
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Ötpecsétes titkok
Látogatás a Külügyminisztériumban
Itt a Hadügyminisztériumnak kellene
állni — gondolkodtam a Bem téri
díszburkolaton haladva a forgóajtó
felé. Az egykori Pálffy tér nyugati
oldalán laktanya volt, a közelben van
a Gyorskocsi utcai katonai bíróság, a
tér közepén a ’48-as tábornok szobra,
az épület alatt pedig az egykori budai
városfal védôbástyája. A történelem
azonban a Külügyminisztériumot
terelte ebbe az épületkomplexumba,
amely elôször nyitotta meg kapuit a
nagyközönség elôtt az idei Kulturális
Örökség Napjain.

Az önálló magyar külügy a Dísz tér 2.-ben
volt 1920-tól az épület lebombázásáig,
majd 1945-tôl 1950-ig a Szabadság tér és a
Vécsey utca sarkán álló egykori Deutschpalotában. Innen helyezték át a mai helyre,
jobban mondva a Bem rakpart 47. alatti
épületbe, amely nem a Bem térre nézô ház,
hanem az a mögötti, amely 1910-ben az Állami Számvevôszék számára épült. A ház
terveit Bálint Zoltán és Jámbor Lajos készítették, egy akkor meglehetôsen korszerû,
klasszicizáló és szecessziós elemeket felvonultató „szigorú”, ellenôrzésre alapított
közintézményhez méltó stílusban. Bálinték a korszak vezetô építészei közé tartoztak. Olyan nagy hatású, ma is álló villák
mellett, mint Zala György Stefánia úti mûteremháza vagy Lederer Emma palotája a
Bajza utcában, nevükhöz fûzôdik a debreceni megyeháza és például az 1900. évi párizsi világkiállítás magyar pavilonjának terve
is.
A számvevôszéki palotához egy 1910-es
években épült bérház csatlakozott, amelynek közérdekû vonatkozása, hogy a két világháború között itt mûködött a Budai Katolikus Kör. A házat a világháború után nem
restaurálták, hanem díszeitôl megfosztották, leborotválták, így meglehetôsen kopár, ám jellemzô háttere volt a Bem téri
’56-os nyitótüntetésnek. Az ezt követô évtizedekben a fokozatosan bôvülô minisztérium egyre beljebb araszolt ebbe az épületbe, míg végül a 90-es évekre megszerezte
az egészet, átterveztette, udvarát átriummá
alakíttatta, és az egész belsô terét modernizáltatta. A bontakozó magyar kapitalizmusra jellemzô, posztmodern hangszerelésû,
kicsit a gagyi felé kacsintgató gránitlap-kiállítássá vált ház nem túl jól sikerült alkotás.
Az udvar szintje alatt az átépítéskor elôkerült a gyönyörû nagy kövekbôl épült középkori városfal maradványa, amely egykor
északról lezárta a Vízivárost. A középkor
mindjárt a látogatás elsô állomásán megelevenedik: az alagsori futárszolgálat postázó-

jában megdöbbenve látjuk, hogy a mai napig piros viaszból öntött, réznyomóval formázott pecséttel zárják le a diplomáciai küldeményeket. Sôt, a szigorúan titkos dokumentumok borítékjára, amit egyszerre két
futárnak kell szállítania, öt pecsét kerül.
Innen felfelé haladva egyre közelebb
érünk a mához. Az egykori fôszámvevôi iroda ma a miniszteré: szépen rendben tartott
empire bútorok a miniszteri dolgozószobában, barokk szekreter és bécsi klasszicista
óra az elôtérben, az épület eredeti stukkódíszes mennyezetei az egyes helyiségekben.
Az Andrássy Gyuláról elnevezett tárgyalóteremben bevezetnek bennünket az ülésprotokoll rejtelmeibe. A magyar fél mindig
háttal ül az ablaknak, ami egyrészt a dunai
panoráma élvezetét nyújtja a vendégek számára, másrészt viszont az ellenfényben ülô
magyar házigazda mindvégig egy titokzatos
fekete árnyként jelenik meg a külföldiek
elôtt. A falakon a monarchia egykori külügyminiszterérôl láthatunk dokumentumokat, többek között az 1849-ben hozott és
szimbolikusan végre is hajtott halálos ítéletének másolatát.
A XIX–XX. század fordulójának relikviái
után a XXI. századba kalauzolják a csoportot: a válságkezelô központ egy pazar kilátást biztosító nagyablakos teremben összezsúfolt számítógép-, vetítô-, monitor- és
telefontömeg. Ha a világban valahol magyarok kerülnek bajba, innen vezérlik a mentési akciót, és ide futnak be az információk. A terepen pedig ott vannak azok a peches konzulok és nagykövetek, akik a lassan csordogáló békés kiküldetési idôben
éppen kifognak egy ilyen rázós esetet. Róluk és nem is eseménytelen életükrôl
egyébként egy egész kis elôadást hallhattunk a minisztérium konferenciatermében.
A tetôteraszon, bár eddig nem csábított
a katonás fegyelmet követelô szervezet, rá
kellett ébrednem, hogy diplomatának lenni jó: errôl a pontról ugyanis szinte az

egész várost kiválóan lehet látni, és augusztus 20-án innen nézhetik a dolgozók a tûzijátékot. Ám ami még ennél is jobb ezen a
szinten, az a repi étterem. A protokollfônök elôadásában megtudhatjuk, hogy itt a
vegetáriánus, illetve liszt-, laktóz- vagy vallásilag érzékeny vendégek külön kívánságait nemcsak hogy magától értetôdô módon
teljesítik, de még arra is vigyáznak, hogy a
fakultatív étel megjelenése emlékeztessen
a többiekére. És hogy még egy fuvallatát
érezzük a feudális múltnak, azt is megtudjuk, hogy az evészet külügyes körökben addig tart, amíg a középen helyet foglaló delegációvezetôk le nem tették az evôeszközt.
Aki bújt, aki nem, ott vége a fogásnak. Nagyobb fogadáskor így elôfordul, hogy a szélen ülô, mihelyt megkapja az ételt, már búcsút is inthet neki. A tolmácsok sorsáról
meg ne is beszéljünk.
A túra végállomása a szépen berendezett
könyvtár és az elôtérben elhelyezett idegen
nyelvû kiállítások a Nyugat folyóiratról,
’56-ról és persze az önálló magyar külügy
90 éves történetérôl.
A külügyminisztérium belvilágáról
összességében ugyanazt a rendezett és rendeltetésszerûen kellemes benyomást nyertük, mint minden egyes minket kalauzoló
Rohonci Ármin
diplomatáról.
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Déry Tibor, a vándoríró

Déry Tibor 1894. október 18-án született
Budapesten, a nagypolgári zsidó Deutsch
családban. Gyermekkorában csonttuberkulózisa miatt többször is megoperálták.
Érettségi után St. Gallenben tanult nyelveket, majd nagybátyja fafeldolgozó vállalatánál dolgozott Erdélyben.
1917-ben tûnt fel a Nyugatban Lia címû
regényével, amiért rögtön perbe is fogták
szeméremsértés vádjával. 1919-ben a KMP
és az írói választmány tagja lett. A Tanácsköztársaság bukása után feleségül vette
Pfeiffer Olgát, Bécsbe emigráltak, és az ottani Magyar Újságnak dolgozott.
1924-ben Párizsba költöztek, ahol Déry
bolti szolga, bélyegkereskedô és nyelvtanár volt. Egy ideig Perugiában élt, hazatér-

ve pedig Kassák Lajossal és Illyés Gyulával
a Dokumentum címû folyóiratot szerkesztette.
Miután 1930-ban elvált elsô feleségétôl,
Berlinben telepedett le. 1933-ban Bécsbe
költözött, de a háború elôtt visszatért Budapestre, és bekapcsolódott az ellenállási
mozgalomba. Ismét a kommunista párt tagja lett, és házasságot kötött Oravecz Paula
írónôvel.
1947-ben Baumgarten-, 1948-ban Kossuth-díjat kapott, sorra jelentek meg korábban írott mûvei, mint: A befejezetlen
mondat és 1950-ben a Felelet címû regényének elsô része. Két év múlva a második kötetet már elutasították, mert eltért a hivatalos ideológia követelményeitôl.

Másodjára is elvált, és 1955-ben feleségül vette Kunsági Erzsébetet. 1956-ban az
írószövetség forradalmi bizottságának tagja volt, letartóztatták, majd kilenc évi börtönre ítélték. 1960-ban amnesztiával szabadult.
Déry Tibor 1952. januárjától a második
kerületben lakott: 1954 teléig a Pasaréti út
31.-ben, két évig a Sövény utca 8. alatt,
1956 elsô hónapjától pedig a Krecsányi utca 10. lett az otthona. 1962-ben lakottan
vette meg a Lotz Károly utcai villát (20.
sz.), ezért csak 1969-ben tudott beköltözni.
A Napok hordaléka címû naplójában írja:
„A mi utcánkban aránylag csönd van, a kocsiforgalom tûrhetô, a gyalogosok lassú járatúak, kocsma nem rikkantgat, a hosszú hajzatú
nyugati szelek is csak ritkán pisszegnek ki házunk mögül, kertünkbe füttyentve.” Utolsó jugoszláviai útja elôtt pedig a következôket jegyezte fel:
„Beszállván hát feleségével és Ella nevû barátnôjükkel a […] Lada 1500-asba, melynek
ujjongó piros színe némi bizalommal tölti el az
öreg író szívét, felesége a kormánynál — hol
egyebütt? —, miután elbúcsúztak házuk Terci
nevû vidám, szôke vezetônôjétôl és Suba nevû
fekete uszkárjuktól — megjegyzendô, nehéz
szívvel —, a kis csapat útra kel… hova? kitörve
az édes haza gyûrûjébôl — hova? — az ismeretlenbe, a kockázatba, a mindenség rejtélyei felé”.
Déry Tibor 1977. augusztus 18-án halt
meg Budapesten a BM Szamuely Gyógyintézetben. Villája jelenleg Kodály Zoltánné tulajdona. Emléktábla, sajnos, egyik lakóhelyét sem jelöli.
Verrasztó Gábor

A házvezetônô
A Vértessomlón született, de 1968 óta a
második kerületben élô Kállai Teréz ebben
a hónapban veszi kézhez elsô nyugdíját.
Az elmúlt tizenhárom évben a rendôrségen, a Gyorskocsi utcában volt adminisztrátor. Elôtte kórházi pénztárosként és betegirányítóként is dolgozott. Aki ismeri,
mégis csak úgy emlegeti: Déry Tibor egykori házvezetônôje.
Hogyan lett az író alkalmazottja?
Édesanyám kislánykoromban meghalt,
apám, rokonaim nem törôdtek velem, így újsághirdetés alapján
19 évesen Budapestre kerültem nörsznek egy Szilágyi Erzsébet
fasori mérnökcsaládhoz. Hat évig maradtam náluk, és amikor
épp kiköltöztem tôlük egy svábbogaras munkásszállóra, akkor ismét újsághirdetésben olvastam, hogy Déry házvezetônôt keres.
Elôször elküldtek, hogy túl fiatal, tapasztalatlan vagyok, de a
mérnökcsalád minden felelôsséget vállalt értem. Így kerültem az
íróhoz 1975-ben, és egészen halálukig náluk maradtam.
Ezek szerint megszerették.
Igen, családtagként kezeltek. Nekem is mindenrôl mindent
tudnom kellett. A vacsoráknál pedig ott ültem közöttük.

Milyen érzés volt részt venni a partikon?
Egyrészt furcsa, mert iskolás koromtól nagyon szeretek olvasni, és ott megismerhettem Illyést, Örkényt, Nagy Lászlót vagy
Abody Bélát. De járt hozzájuk Aczél György is, ebbôl láttam,
hogy jórészt érdekbôl barátkoztak, hiszen mindannyian meg
akartak jelenni, és mint írók, összetartottak.
Déry milyen módszerrel dolgozott?
Pontos idôbeosztással, mindennek megvolt a maga helye, ideje. Késôn kelt, egy szótárfüzetbe írt, amit saját maga gépelt le
délután. A vendégek csak vacsorára jöhettek, és mindig úgy szervezték, hogy kevesen legyenek. A füredi nyaralóba egészen más
társaság járt, inkább mûvészek. Déry Tibor itt szenvedett combnyaktörést 1977 nyarán, ennek a szövôdményeibe halt bele.
Igaz, hogy lakást hagyott Önre?
Pontosabban a felesége, Böbe, aki az író halála után sem küldött el, mert ez a roppant aranyos, humoros asszony, aki huszonnyolc évvel volt fiatalabb a férjénél, és ô „tartotta egyben” Déryt, rákos lett. Mellette maradtam végig, 1979 novemberében
halt meg. Úgy végrendelkezett, hogy az örökségbôl kapjak egy
lakást, azóta is a Lotz Károly utcában lakom, a velük szemben lévô oldalon.

V. G.

20. OLDAL

HELY—TÖRTÉNET

BUDAI POLGÁR

A vízivárosi temetô és Martinovics
Százhúsz éven át itt, a vízivárosi
temetôben nyugodtak a jakobinus
mozgalom méltatlanul elfeledett
kivégzett áldozatainak hamvai.
Fôvárosunkban sokfelé a mai utcák,
terek és bérházak alatt halottak
nyugszanak.

Nem is gondoljuk, hogy minden városrésznek külön temetôje volt, a templomok körüli temetkezés pedig általánosan elterjedt
volt. Mária Terézia rendeletére és a város
terjeszkedésével ezek a szétszórt temetôk
sorra megszûntek. Nekünk nincs olyan régi sírkertünk, mint a kolozsvári Házsongárd vagy az athéni Kerameikosz, legfeljebb múzeumokban található egy-egy római korból fennmaradt sírkô.
A vízivárosi temetô polgári része a Szent
János kórháznál, a Szilágyi Erzsébet fasor,
a Kútvölgyi lejtô és a Virányos út által körülzárt területen létesült a XVIII. század végén. Közvetlenül mellette, pontosabban ettôl délkeletre nyílt meg az ennél jóval kisebb méretû katonai temetô. Mindkét temetkezési helyet a XX. század elején lezárták, az utolsó sírokat 1939-ben tüntették
el.
Diákkoromból emlékszem a még ma is
üresen álló kis területen, a Kútvölgyi út és
a villamossínek feletti részen a fák közötti
sírkövekre. Néhány érdekesebbnek lejegyeztem akkoriban a szövegét, így például
egy 1838-ban elhunyt országos fôállatorvosét, akinek a neve alatt régi szóhasználattal
foglalkozását „fôbarmász” szóval jelölték
meg. Emlékszem még a gróf Gyulai családnak a mai Kútvölgyi út szélénél álló szép,
de a háború nyomait mutató mauzóleumára, amelyben az oltáron gyönyörû fehérmárványból faragott Mária-szobor állt. Ebben a sírkertben nyugodott többek között
Verseghy Ferenc költô és nyelvtudós, Vásárhelyi Pál kultúrmérnök, akinek síremléke
ma a Kerepesi temetôben látható. A temetô legszebb sírja Alvinczy Józsefé, az 1809es gyôri vesztes csata tábornokáé volt. A díszes síremlék után a vízivárosi sírkertet Alvinczy-temetônek is hívták. A gazdagon díszített hatalmas urna ma szintén a Kerepesi temetôben látható.
A szabadságharc császári halottait a temetô katonai részében hantolták el, nevezete-

sebbjei innen kerültek az egykori hûvösvölgyi hadapródiskola területére, így Hentzi tábornok és Alnoch ezredes hamvai.
A régi vízivárosi hôsi temetô képe felmerül többek között Tormay Cecil A régi ház
(1919) címû regényében, ahol így ír errôl:
„Köröskörül, mint egy erdô, álltak a fák a hantok között, egy erdô, amelyben temettek. Itt
nem a fák igazodtak a sírok szerint, a sírok
igazodtak úgy, ahogy az erdô akarta… Néhol
megdûltek a kôkeresztek, elmerültek a gazos
mohában. Az egyik kriptára szomorúfûz hajlott. Ráborult, mint egy erdei asszony, kinek lecsüngô zöld haja eltakarta az arcát, mely bizonyosan sírt az árnyék alatt.”
Hosszú idôn át a vízivárosi temetô árkában nyugodott Martinovics Ignác, Sigray Jakab, Hajnóczy József, Szentmarjay Ferenc,
Laczkovics János, Ôz Pál és Szolártsik Sándor, a Vérmezôn kivégzett magyar jakobinusok holtteste.
Martinovics és társai 1794. november
22-én kerültek a vár északi végén emelkedô katonai börtönbe. A régi kaszárnyát az
Országos Levéltár építésekor bontották le.
A jakobinusok halálos ítéletét 1795. május
17-én hirdették ki a ferences kolostor
ebédlôtermében. A kolostor a helyôrségi
templom melletti épület volt (Új utca 51–
53.). A templomban zárták ki Martinovicsot az egyházi rendbôl, az elôtt a kép elôtt,
amely Krisztust ábrázolja a keresztfán (ma
a Margit körúti ferences templom jobb oldali mellékoltárának képe). Az elítélteket

Közös munkával a szebb környezetért
A Marczibányi téren mûködô Mozgássérültek Állami Intézete mozgássérült kliensei, az
ott dolgozó szakemberek, a Közép-Európai Egyetem diákjai és tanárai, valamint a Demokratikus Ifjúsági Alapítvány ªatal önkéntesei összefogtak, és egy szeptemberi szombaton közös munkával nekiálltak a MÁI külsô és belsô szépítésének. Kogon Mihály, a
MÁI igazgatója a találkozó végén megköszönte mindenkinek a felajánlott munkát, hiszen a cél a mozgássérültek méltóságának tisztelete volt azáltal, hogy esztétikusabbá
tették az általuk használt kertet és épületeket.

katonai sorfal között kocsikon vitték a Vérmezôre, akkori nevén a Generálisok Kaszálójára. A kivégzés helyét a Vérmezô északnyugati sarkán az Attila úti iskolával szemben ma emlékkô jelöli.
Kazinczy Ferenc, aki tanúja volt a kivégzésnek, Fogságom naplójában a nap eseményeinek leírását így fejezi be: „Homokkal
hintették be a vér helyét, s a hét testet kivitték
a Buda megett emelkedô tetôkre. Senki sem
tudja, hol fekszenek. Másnap reggel a vérhelyen rózsa virított. Valaki rózsákat ása le ott
csuporban.”
Hosszú idôn keresztül senki sem tudott
Martinovicsék földi maradványainak hollétérôl. A Budai Napló 1909-ben felhívást
tett közzé a jakobinusok sírjainak megtalálására. Számos levél érkezett a felszólításra, sokan kezdtek el kutatni, de eredmény
sokáig nem mutatkozott. Végre Gárdonyi
Albert fôlevéltáros a Vérmezô dokumentumai között talált egy térképvázlatot, amelyen kis keresztekkel jelölve ez a felirat
volt: „a jakobinus sírok helye”. Ennek alapján Bartucz Lajos vezetésével 1914-ben
megindult az ásatás, és a jelzett helyen megtalálták a koporsókat a János kórház és az
56-os villamos pályája közti kis háromszög
beépítetlen területén a régi katonai temetô
szélénél. 1960. május 20-án, a kivégzés évfordulóján, a magyar jakobinusok hamvait
ünnepélyesen elhelyezték a Kerepesi temetôben.
Székely Imre

HITÉLET

A reformáció emléknapja
Luther Márton, a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német
ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31én levelet küldött egyházi feletteseinek,
amelyhez csatolta 95 tételét, amelyet vitairatnak szánt a katolikus egyház megreformálása érdekében. Egyes humanista tudósok és fejedelmek egyetértettek vele, de a
római kúria a tételeket teljes mértékben elutasította. Luthert a pápa egyházi átokkal
sújtotta, ezzel eretneknek nyilvánították.
Hosszas harcok után az általa vezetett új
irányzat lett az evangélikus, míg a Kálvin János genª reformátor által vezetett irányzat
a református vallás alapja. A történelemi
protestáns felekezetek ezen a napon emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG új gyülekezeti termének szentelése október 26-án vasárnap 17 órakor lesz Bence Imre esperes úr szolgálatával. Október
31-én pénteken 18 órakor reformációi ünnepi istentisztelet lesz a templomban (1028
Ördögárok u. 8.).
MINDENSZENTEK ÜNNEPÉT, november
1-jét keleten már 380-ban megtartották, a
nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa vezette be 609-ben. Ezen a napon a sok
névtelen szentre emlékezünk, akik már a
mennyei örök dicsôségbe jutottak, akiknek nevét és érdemeit egyedül csak Isten ismeri.
HALOTTAK NAPJÁN, november 2-án elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Bizonyos
napokat a kereszténység kezdeteitôl arra
szenteltek, hogy a megholtak egy-egy csoportjáért imádkozzanak. Szent Odilo clunyi apát 998-ban bevezette, hogy novem- A szokás Nyugat-Európában a 12–13. száber 2-án zsolozsmával, szentmiseáldozat- zadban mindenhol elterjedt, így Magyarortal emlékezzenek meg az összes elhunytról. szágon is.

Juhászújév
„Lukács az utolsó magvetô” — hangoztatták
szorgos dédapáink, amikor nagy esôk nem
késleltették az ôszi munkákat. Megªgyelték ugyanis, hogy gazdagon aratnak, ha Lukács evangélista ünnepéig (október 18.)
földbe kerül a kenyérnek való vetômag. A
legendája szerint gyógyítással, képfestéssel és kézmûvességgel is foglalkozó evangélistát választották védôszentjüknek az orvosok, ô oltalmazta a róla elnevezett kórházakat, gyógyfürdôket.
A pásztorrá lett ír királyª, Szent Vendel
(október 20.) hazai tisztelete német betelepülôk révén terjedt el a XVIII. században. A
budaiak is abban a reményben állíttattak
szobrot a jószágtartók, a juhászok patrónusának emlékére, hogy a járványok a leghidegebb napokon is elkerülik az istállóba terelt állatokat. A földbôl élôk az ünnepen
nem fogtak be, nem hajtották vásárra a jószágot, a fuvarosok nem vállaltak szállítást.

A jámbor lelkek állataik itatójába öntötték
a misérôl hazavitt szenteltvizet, hogy ne
törjön ki marhavész.
A IV. századi katonaszent Dömötör emléknapján (október 26.) dédapáink játékpuskát faragtak, az éj leple alatt elégették,
a hamuját szétszórták a kertben, hogy ne legyen háború. „Dömötörre jár az idô, a juhásznak számolni kô” — mondogatták a pásztorok. Sokan hozzátették: „Dömötör juhászt
táncoltat”, vagyis a juhászt nem csupán a
gazda és a féktelen jókedv, hanem a fagyos
fuvallatú szél is megtáncoltatja. Ám a hideg
Dömötör-szél sem szegte a pásztorok kedvét. Jó elôre készültek a „szentdömötörözésre”, a zárszámadáshoz-szegôdtetéshez
kapcsolódó, juhászújévnek is nevezett dínomdánomra. A számadó adta a juhot a fölszolgált paprikáshoz, bort mindenki vitt
magával. Az asztal népe a lakomázás után
Pintér Csilla
ropta a táncot hajnalig.

21. OLDAL

Az ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN október 19-én a 18 órai
szentmisén közremûködik a Vox Clara kamarakórus Bottkáné Kollár Júlia
vezényletével. November 1-jén 16.30
órakor Fauré Requiem-je hangzik el a
Vox Clara kamarakórus elôadásában.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN november 1jén a 18 órai szentmise után Mozart
Requiemje hangzik el a Szent Antal
és az Ifjúsági kórus elôadásában.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN
Mindenszentek ünnepén a szentmisék
7, 10.30 és 18 órakor lesznek. Az esti
szentmise után megemlékezés lesz a
megholtakról.
A RÓZSADOMBI KRISZTUS KIRÁLY TEMPLOMBAN november 1jén 18.30 órakor Mindenszentek ünnepi szentmise. Októberben, a Szûzanya és a rózsafüzér hónapjában közös rózsafüzér-imádkozás lesz a
templomban hétköznap 16.30-kor,
szombaton 18 órakor.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMLOMBAN a Biblia-kör legközelebbi
összejövetelén, október 20-án 20 órától Arató László és Márta tart elôadást
a Katolikus Közösségek Hálózatáról.
A MEGMARADÁS REFORMÁTUS
TEMPLOMBAN október 26-án 9.30
órakor úrvacsora alkalom és megemlékezés az 1956-os magyar forradalomról. Október 31-én 18 órakor Reformációs istentisztelet lesz.
A RÓZSADOMBI KAPISZTRÁN
SZENT JÁNOS TEMPLOMBAN október 23-án, a templom védôszentjének ünnepén a 10 órakor kezdôdô
koncelebrációs szentmisén a szentbeszédet dr. Korzenszky Richárd, a Tihanyi Bencés Apátság perjele mondja.
AZ ÚJLAKI SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN minden
vasárnap a 9 órai szentmisén gitáros
ének-zenei együttes szolgál. A templom körzetébe tartozó margitszigeti
Szent Mihály-kápolnában vasárnaponként 11 órakor Beran Ferenc újlaki plébános mondja a szentmisét.
MISSZIÓS VILÁGNAP. Október 19én az ország valamennyi katolikus
templomában a hithirdetôkért imádkoznak.
72 ÓRA KOMPROMISSZUM NÉLKÜL. Október 24–26. között országszerte fiatalok csoportjai 72 órán keresztül végeznek közhasznú feladatokat: szociális intézmények, játszóterek
felújítását, erdôtakarítást, ételosztást,
kulturális mûsorok szervezését fogyatékkal élôknek, idôseknek.
MEGJELENT A MESÉLÔ BIBLIA. A
4–9 éveseknek szóló illusztrált könyv a
mondókákkal, nyelvi játékokkal bevonja a gyerekeket is a mesélésbe.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

2008/21 — október 17.

22. OLDAL

A Fôvinform jelenti
n A fôgyûjtôcsatorna építéséhez kapcsolódó munkák miatt a budai alsó rakpartot
végig lezárták, továbbá a Margit híd lehajtóján és az Üstökös utcában is korlátozásokra kell számítani. A Lipthay utcát lezárták a Bem József tér és a Bodrog utca között. A Bem József téren a Fô utcába átvezetô útpályán dolgoznak, így vagy a teret
megkerülve, vagy a kétirányúsított Bem rakparton lehet közlekedni. A Bem rakpartról
balra a tér felé most nem tudnak bekanyarodni, ez az irány a Csalogány utca — Hor-

MOZAIK

BUDAI POLGÁR

Osváth-díj a kettôs évfordulón
A Magyar Állami Operaház fennállásának
125. és Osváth Júlia operaénekes születésének 100. évfordulóján szeptember 26-án
elsô alkalommal adták át az Osváth Júlia-díjat. Az évtizedekig a II. kerületben élô operaénekesrôl elnevezett emlékdíjat Bazsinka Zsuzsanna vehette át. Az Operaházban
megtartott évadnyitó díszelôadáson a kitüntetett Bánk bán Melindája szerepében lé-

Köszönet

A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola tevékenységének támogatására alapított Széphalom Alapítvány
(1028 Községház u.10., adósz.: 196220241-41) köszöni mindazoknak a támogatását,
akik 2007-ben az alapítvány céljaira szánták személyi jövedelemadójuk 1%-át. Az
összesen 1 724 535 Ft-ból az iskolával történt egyeztetés alapján tanárok továbbképzésére 669 535 Ft-ot, tanári juttatásra
1 055 000 Ft-ot költött az alapítvány. Továbbra is tisztelettel kéri, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák az
vát utca útvonalon érhetô el. A Bem József Ökumenikus Iskolát!
A Rákóczi Alapítvány (1024 Keleti K. u.
utcában is tart a közmûépítés. A Szilágyi
Dezsô tér északi oldalán lévô útpályát 37., adószám: 18060834-1-41) köszönetet
ugyancsak lezárták. A Batthyány tér és a mond mindazoknak, akik a 2006. évi szeLánchíd között a 19-es és a 41-es villamo- mélyi jövedelemadójuk egy százalékát a Rások helyett a 86-os vagy a pótló busszal kóczi Alapítvány számára ajánlották fel. A
utazhatnak. A Krisztina körúton a Dózsa kapott összeget, 1 157 574 Ft-ot a kuratóriGyörgy térnél egy szûk sávon lehet haladni
az Erzsébet híd felé, de csak autóval és motorral 10-es tempóval a járdán. A nagyobb
jármûvek továbbra is a kétirányúsított Attila úton haladhatnak. Az Ybl Miklós téren
át kell húzódni a szembejövôk oldalára.
n A 222-es buszok vonalán kifelé új megállót létesített a BKV a Zugligeti úton a Kuruclesi útnál.
n A Hûvösvölgyi úton továbbra is irányonként egy sávban halad a forgalom a Versec
sor és a Zsemlye utca között egy-egy szakaszon a vízvezeték-építés miatt. A Szalonka
utat lezárták a Madár utca és a Kondorkert
utca között csakúgy, mint a Kondor utat a
Keselyû úti keresztezôdés közelében, így
zsákutca lett a Madár út felôl, a Keselyû út
pedig a Szalonka út felôl.
n Október 18-án szombaton munkanap
lesz, ezért reggel 8 órától este 6 óráig kell
parkolási díjat fizetni, viszont 24-én pénteken pihenônap lévén nem kell, kivéve a
Vár, a Margitsziget és a Citadella alatti parRosta Mariann
kolókat.

VÉRADÁS. A Magyar Vöröskereszt október 31-én 13-tól 17 óráig véradást szervez
a Cameleon Clubban (Mammut II., IV. emelet). Ha Ön egészséges, 18–60 éves és úgy
érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! A véradáshoz személyi igazolvány (lakcímkártya) és TAJ kártya szükséges.

pett színpadra, ugyanúgy, mint amelyben
egykor Osváth Júlia is énekelt az Operaház
fennállásának 70. évfordulójának ünnepi
elôadásán. A díjat Osváth Júlia hagyatékának ôrzôje, Rákóczi Katalin alapította azzal
a szándékkal, hogy tíz éven keresztül minden évben egy kiváló énekesnek adományozzák, ezzel tisztelegve Osváth Júlia emléke elôtt.

um jóváhagyásával a legtehetségesebb és az
arra rászoruló rákóczis diákok támogatására használták fel.
A II. kerületi Területi Természetbarát
Sportkör 2007-ben a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 105 699 forintban részesült. A sportkör az összeget az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységének megfelelôen sportrendezvényekre, kulturális célokra, tájékozódási versenyekre és egyéb anyagvásárlásra használta
fel. A felajánlásokat ezúton is köszönik, és
kérik, hogy a jövôben is támogassák az
egyesületet.
A Rózsadombi Ferences Lelkipásztori
Központ Alapítvány (1022 Budapest, Tövis
u. 1/a) köszöni a felajánlott 1%-okból befolyt 1 355 446 forintot, amelyet a templom felújítására, korszerûsítésére fordítanak.

Budai Liberális Klub
A Liberális Klub (1024 Margit krt. 48.) kö- dezi. Téma: Pártok és forgatókönyvek. A
vetkezô rendezvényén október 20-án 19 rendezvényt a Szabó Miklós Alapítvány is táórakor Tölgyessy Pétert Körmendy Ferenc kér- mogatja.

Alkalmi terménypiac Pesthidegkúton
Október 18-án szombaton délelôtt 8–13
óra között a Cserkészház (1029 Budapest,
Hímes utca 3.) kertjében kistermelôi alkalmi piac lesz. Hazai gazdák kínálják kiváló
minôségû agrártermékeiket reális áron. A
keletkezô haszon teljes mértékben a gazdáknál marad. A piac teljes területén és a
felállított kóstolóasztalnál is — ahol a gazdák által adott ªnomságok kóstolására nyílik majd lehetôség — az emberek egymás-

sal jóízûen elbeszélgethetnek, ami a bevásárlóközpontokban, sajnos, nem valósul
meg. Az alkalmi piaci napok fô szervezôje
Szilágyi Zsolt, az adyligeti Kôrösi Csoma
Sándor polgári kör vezetôje, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének tagja. Az
elôkészítést, a jó hangulatot, a zavartalanságot számos más PPKSZ-tag segíti munkájával. A szervezôk várnak minden kedves érdeklôdôt.

Hirdessen a
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként +168 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4400 Ft + 20% áfa; Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport,
1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5624, ..25, ..27; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.
Keretes hirdetés: színes: 1/1 old. = 255 000 Ft, 1/2 = 135 000 Ft, 1/4 = 85 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft,
1/ = 20 000 Ft; árainkat további 20%-os áfa terheli.; fekete-fehér: 1/ old. = 205 000 Ft,
16
1
1/ = 110 000 Ft, 1/ = 70 000 Ft, 1/ = 45 000 Ft, 1/ = 16 500 Ft. Hat megjelenéstôl 15%, 11-tôl
2
4
8
16
20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.
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Az M’art utolsó hónapjában a nôké a fôszerep!
sok szemében — számos érdeklôdô követte
végig az irodalmi esteket, könnyû- és komolyzenei elôadásokat, vagy vett részt a legizgalmasabb témák köré rendezett kerekasztal-beszélgetések egyikén. Az októberi
M’art elsôsorban a nôket igyekszik megszólítani élményekben gazdag programokkal.
Az üzletház két épületét összekötô III.
emeleti függôfolyosó október 27. és novemAz idén áprilisban debütált M’art kulturá- ber 3. között ezúttal a Fiatal Nôkért Alapítlis programsorozat eseményei az idei év- vány kiállításának ad majd otthont „Egyenben osztatlan sikert arattak a budai lako- lôek és egyenlôbbek” címmel. A kiállítás
A budai belváros lakosai elôtt mára már
nem ismeretlen, hogy a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központban idén
soha nem látott kulturális rendezvénysorozat vette kezdetét. A sorozat utolsó hónapjában kifejezetten a nôk számára
igyekszik izgalmas programokkal kedveskedni a Mammut.

Teret adunk a kultúrának

Szendi Gábor író

egyrészt rávilágít a nemek közötti társadalmi egyenlôtlenségekre, másrészt megpróbálja megkérdôjelezni a hagyományos dualista szemléletet. Az eseményen új szemszögbôl tehetjük fel magunknak az örök
kérdéseket a két nem különbségeivel, valamint egymásra utaltságával kapcsolatban.
Október 28-án 10 órától várják a Jól-Lét
Mûhely szakértôi a Sandwich Guruban azon

kisgyermekes anyukákat, kik a munka világába történô visszatérést
tervezik. A szervezôk
bébiszitter- és pótnagyibörzével és mini álláskeresési tanácsadással készülnek, de lehetôségünk lesz
próbainterjúra proª HR vezetôkkel, illetve izgalmas kerekasztal-beszélgetésen vehetünk részt, ahol megoszthatjuk saját élményeinket a résztvevôkkel.
Lányoknak és asszonyoknak szól a Jaffa
Kiadó szerzôinek napja november 2-án délután 3 órától a Kaméleon Clubban. Singer
Magdolna: Áldatlan állapotban címû mûve a
rendellenesen fejlôdô magzatok sorsának
alakulását vizsgálja. A mû kapcsán egy független szülész-nôgyógyász és egy pszichiáter beszélget az írónôvel a szorongásokkal,
kétségekkel, félelmekkel terhelt helyzetrôl. Az eseményen ezt követôen hódítási és
párkapcsolati tippekkel ismerkedhetünk
meg Zsedényi Csaba könyvének tükrében.
Végül Szendi Gábor íróval (képünkön) és
Bácskai Júlia pszichológussal fejthetjük
meg közösen a nôket és lányokat érintô legfontosabb problémákat.
(x)

www.mammut.hu

Új Oberbank ªók Budán
Az Oberbank AG Magyarországi
Fióktelep 2007. április 1-jétôl
mûködik a WestEnd City Centerben,
és 2008. október 13-án nyitja meg
második fiókját a fôvárosban a 1027
Budapest, Henger utca 2. szám alatt.
Az Oberbank budai ªókjának vezetôje,
Tanyi Adrienne 17 éves banki tapasztalattal rendelkezik.
Az Oberbank mintegy 3355 milliárd Ft feletti mérlegfôösszeggel, 126 ªókkal és
2000 munkatárssal Ausztria tíz legnagyobb bankja közé tartozik. A Bank elsôsorban a hitelezési tevékenységre helyezi
a hangsúlyt mind vállalati, mind lakossági
területen, devizahitelek esetében a futamidô alatti átváltás lehetôségét is nyújtva.
Vállalati ügyfélkapcsolatok területén
Humpok Szilvia, lakossági területen Maczó Katalin, a lakossági hitelek kérdéseiben Szépe Györgyi, számlamenedzser
pozícióban pedig Szabó Andor áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az Oberbank többi ªókjához
hasonlóan Budán is nagy hangsúlyt fektet megfelelô munkatársak biztosítására, akik jól ismerik a helyi adottságokat, gazdasági körülményeket és az
adott régió ügyfélkörét.
Látogasson el hozzánk nyílt
napunkon: 2008. október 27-én!
Címünk: 1027 Budapest,
Henger utca 2.
(Margit híd budai hídfô)
Oberbank AG
Magyarországi Fióktelep
Budai Fiók
Hétfô-csütörtök: 8.30–16.00
Péntek: 8.30–15.00
Telefon: (1) 336-3570
Fax: (1) 336-3589

További magyarországi fiókjaink:
Cím:
Telefon:
Fax:
Nyitva tartás:

Budapest

Gyôr

Szombathely

1062 Budapest, Váci út 1–3.,
WestEnd City Center „C” torony
(1) 298-2900
(1) 298-2977
H-Cs: 08.30–16.00
P: 08.30–15.00

9024 Gyôr,
Baross Gábor u. 43.
(06 96) 509-300
(06 96) 509-319
H-Cs: 08.30–16.00
P: 08.30–15.00

9700 Szombathely,
Berzsenyi Dániel tér 2.
(06 94) 548-130
(06 94) 548-149
H-Cs: 08.30–16.00
P: 08.30–15.00
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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 Széchenyi szavait rejtettük el. A
2008/19. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Nem az
a szegény, akinek kevese van, hanem aki többre vágyik.”. A
helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat
sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium
által felajánlott könyveket kap: Balázs Edit, Setét Lajos és
Mezei László. 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. október 31-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
A II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti Központ 40 órás munkahétre, határozatlan idejû kinevezéssel családgondozói
munkakörbe szociális munkást vagy szociálpedagógust keres. Bérezés a KJT szerint.
Jelentkezni lehet szakmai önéletrajz-másolattal levélben az intézmény címén (1022
Fillér u. 50/b), faxon a 225-7956-os számon, valamint e-mailben a bp02css@freemail.hu e-mail címen.
A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium (1021 Budenz út 20–22.) egyetemi végzettségû informatika szakos tanárt
keres azonnali kezdéssel. Érdeklôdni lehet
a (06 20) 427-9365-ös telefonszámon.
LEINFORMÁLHATÓ, MEGBÍZHATÓ 41
ÉVES NÔ TAKARÍTÁST VÁLLAL. TEL.: (20)
392-9438
Napi takarítást, vasalást vállal referenciával rendelkezô nô kéthetente egy alkalommal. Tel.: 276-1805
Máriaremetén nagy családi házba alapos, rend- és tisztaságszeretô, energikus takarítónôt keresünk hosszú távra, heti 1–2 alkalomra a környékrôl.
Tel.: (30) 921-4114
NYUGDÍJAS ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT ALKALMAZNÉK TERVEZÉS ELÔTTI FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE. TEL.: (20) 9418633
60 éves mozgékony, fiatalos nô alkalmi,
ill. részmunkaidôs munkalehetôséget keres. Tel.: (30) 346-6336
LEINFORMÁLHATÓ 65 ÉVES NÔ IDÔS
SZEMÉLY FÉLNAPI FELÜGYELETÉT
GONDOZÁSSAL VÁLLALJA. TEL.: (30)
320-2565
Megbízható pótnagymama gyermekfelügyeletet és otthoni segítséget vállal 4
éves gyakorlattal. Tel.: (30) 503-1644

OKTATÁS
Alsótagozatos tanuló délutáni felügyeletét, tanulásának segítését vállalja nyugdíjas tanítónô. Tel.: (20)
512-1201, 333-9664, este.
Zongoratanítást vállal 30 éves tapasztalattal rendelkezô magántanár 6
éves kortól a II., Fillér u. környékén.
Tel.: (30) 250-3777
Diplomás lány HEGEDÛOKTATÁST vállal
kezdô és haladó szinten is. Tel.: (30) 4090118
KLARINÉT-, FURULYAOKTATÁST VÁLLAL
25 ÉVES GYAKORLATTAL DIPLOMÁS MÛVÉSZTANÁR. HÁZNÁL IS. TEL.: (20) 4465054, E-MAIL: saroltahor@t-online.hu
TUDOR DÉLUTÁN. Napközi játszóház
Zugligetben, angol, német fejlesztô foglalkozások, leckeírás, tanulás, kézmûveskedés, mozgás. Tel.: (20) 974-7030, www.tudordu.hu, info@tudordu.hu
KUNG-FU MAGÁNOKTATÁS. Hatékony
önvédelem, harcmûvészet, egészségmegôrzés (csikung), közelharcoktatás
minden korosztálynak. Tel.: (20) 9203624
RING AUTÓSISKOLA 20 éve a Rózsadombon. Miért mennél messzebb, mi itt vagyunk helyben. www.budairing.hu. Tel.:
2020-521, 14–18 óra között.
KRIZSMA GÁBOR AUTÓSISKOLÁJA, MARGIT KRT. 27., 20 éves tapasztalattal, kedvezményekkel várja. Tel.: (30) 970-6890,
www.krizsmajogsi.hu
Hatékony német nyelvoktatás (egyéni, csoportos), fordítás. Házhoz megyek! Tel.:
(30) 397-4742

Német nyelv szaktanártól a Kolosy térnél.
Érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Tel.:
326-3480
ANGOL, FRANCIA MAGÁNÓRÁK A
MOSZKVA TÉRNÉL. TEL.: (30) 4325012
ANGOLTANÁR KÖZÉP- ÉS FELSÔ SZINTÛ VIZSGÁKRA EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT. TEL.: (30)
34-38-351
Matematikatanítás közép-, általános iskolásoknak gyakorlott szaktanárnál. Tel.:
200-7764, (30) 480-0605
Matematika-, kémia-, (fizika)oktatás. Házhoz megyek. 19 éves tapasztalattal rendelkezô tanárnô. Tel.: 359-3368
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-, KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai tanár házhoz megy. Tel.: (20) 9467553
MATEMATIKA-, FIZIKA(VIZSGA)-FELKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOSTÓL EGYETEMI SZINTIG,
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 250-2003, (20)
934-4456
Matematika-, fizikatanítás. Középszintû és emelt szintû érettségire, fôiskolára, egyetemre felkészítés. Több
mint húsz éves gyakorlat. Tel.: 2137747, (20) 518-2808
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 2645648

INGATLAN
15 m²-es garázs a Hûvösvölgyi úton buszmegállóban kiadó. Tel.: 200-2016, 18–21
óra között.
Garázs kiadó a II., Eszter utcában. Tel.:
(30) 942-9184
A Verseghy Ferenc utcában társasházban teremgarázs-férôhely eladó. Tel.:
(20) 251-0582
Tulajdonos hölgy kellemes budai lakásából egy, ill. másfél szobát kiadna elsôsorban független hölgy részére. Tel.: (30)
346-6336
KIADÓ az Istenhegyi úton másfél szobás
bútorozott körpanorámás erkélyes lakás
gépkocsibeállóval. 90 000 Ft + rezsi. Tel.:
(30) 649-9956
A MAMMUT KÖZELÉBEN IGÉNYESEN
FELÚJÍTOTT ÖSSZKOMFORTOS GARZONLAKÁS KIADÓ. EGYEDÜLÁLLÓ NÔ
ELÔNYBEN. TEL.: (30) 559-8427
FODRÁSZAT KIADÓ A KOLOSY ÜZLETHÁZBAN, 27 m²-ES, 4 MUNKAHELYES, TELJES
WELLA BERENDEZÉSSEL. BÉRLETI DÍJ
100 000 FT/HÓ. TEL.: (20) 942-6883
A II., Tárogató úton 2 szoba összkomfortos bútorozatlan lakás kiadó. Tel.: (30)
290-6540
BEÉPÍTHETÔ TETÔTEREKET KERESÜNK
FELÚJÍTÁS ELLENÉBEN. REFERENCIA:
www.diszkoszkft.hu, TEL.: (20) 4610307
ÉPÍTÉSI TELKET KERESÜNK VÉTELRE.
TEL.: (20) 461-0307
Az I., Szabó Ilonka utcában 68 m²-es 2,5
szobás csendes, világos lakás nagy erkéllyel tulajdonostól eladó. Irányár: 30,9
M Ft. Tel.: (20) 519-0239
A II., Gugger-hegyen három szintes,
nettó 203 m²-es ikerház, 2 nappali +
5 hálós, 3 fürdôszobás lakás télikerttel, 540 m²-es kertben eladó. Ára 117
M Ft. Tel.: (20) 932-5018, 316-9408
A II., Nagybányai úton 2661 m²-es
megosztható, panorámás telek eladó
280 m²-es családi házzal 249 M Ft-ért.
Tel.: (30) 960-8862, 316-9408

A II., Kavics utcában 250 m²-es, nappali + 2 hálós ikerházrész 117 négyszögöles kertben eladó 142 M Ft-ért. Tel.:
(30) 960-8862, 316-9408
A VÉRHALOM TÉRNÉL 50 m²-ES 1,5
SZOBÁS FELÚJÍTOTT, AMERIKAI KONYHÁS, ALACSONY REZSIJÛ LAKÁS ELADÓ ERKÉLLYEL, SAJÁT TÁROLÓVAL,
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETÔSÉGGEL.
24 M FT. ÉRDEKLÔDNI: (20) 395-2236
II., NYÚL UTCAI 3 ÉS FÉL SZOBÁS VILLALAKÁS 47,7 M FT-ÉRT ÉS GYERGYÓ
UTCAI 112 m²-ES VILLALAKÁS 49,9 M
FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: (30) 299-0160
A LAUDER ISKOLÁNÁL NAPPALI + 2
HÁLÓS KÖRPANORÁMÁS 70 m²-ES NAPOS LAKÁS TORONYHÁZBAN 23 990
000 FT. TEL.: (70) 523-1969, www.budaihegyek.hu
1026 PALÁNTA U.-I BAUHAUS-HÁZBAN
31 + 7,8 m²-ES TERASZOS, 24 m²-ES
CSENDES LAKÁSOK 18,9 és 13,8 M FT.
TEL.: (70) 523-1969, www.budaihegyek.hu
Pasaréti összközmûves L6-os panorámás építési telek (906 m²) 75 M Ft-ért
eladó. Tel.: (20) 972-3212
A TÖRÖKVÉSZ ÚTON 70 m²-ES EMELETI, NAGY TERASZOS LAKÁS KOCSIBEÁLLÓVAL, KILÁTÁSSAL 30 M FT. TEL.:
(70) 523-1969, www.budaihegyek.hu
A II., Zöldlomb utcában III. emeleti 63
m²-es, nappali + 2 szobás fiatalos, panorámás lakás eladó. Ára 23,9 M Ft.
Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
A III., Szôlô utcában 2001-ben épült I.
emeleti 30 m²-es hangulatos garzon
eladó. Ára: 13,4 M Ft. Tel.: (20) 3925005, 316-9408
Sashegyi, jó közlekedésû, igényes 123
m²-es villalakás panorámával, terasszal 43 M Ft-ért + garázs eladó.
Tel.: (20) 972-3212
A XII., Bíró utcában eladó egy csendes,
belsô zöld kertre nézô kétszobás, gázcirkós, napfényes, III. emeleti téglalakás.
Irányár: 23,8 M Ft. Tel.: (70) 978-8822
A XII., MOM parknál háromszintes,
bruttó 240, nettó 178 m²-es nappali +
5 hálószobás családi ház garázzsal +
beállóval eladó. A fszt-en 30 m²-es
garzonlakás. Az ingatlan ára 125 M
Ft. Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A XII., CSABA UTCÁNÁL ELADÓ 2 +
FÉLSZOBÁS EXTRÁN FELÚJÍTOTT, BEÉPÍTETT KONYHÁS, CIRKÓFÛTÉSES
TÉGLALAKÁS 19,5 M FT IRÁNYÁRON.
TEL.: (30) 260-6133
Biatorbágyon 200 nöl telek 30 m²-es téglaházzal, villannyal, fúrt kúttal eladó.
Irányár: 7,8 M Ft. Tel.: 246-1330, (20)
981-8750
A BALATON ÉSZAKI PARTJÁN, ÁBRAHÁMHEGYEN KÖZVETLEN VÍZPARTI
KÉTGENERÁCIÓS 170 m²-ES, LAKÓHÁZZÁ ÁTMINÔSÍTETT ÖSSZKÖZMÛVES
KÖRPANORÁMÁS NYARALÓ ELADÓ.
DUPLA GARÁZS. TELEK: 604 m². VITORLÁSKIKÖTÉSI LEHETÔSÉG. TEL.: (20)
938-2579
14 ÉVE MÛKÖDÔ IRODÁNK ÜGYFELEI
RÉSZÉRE KERES ELADÓ INGATLANOKAT. IMMOBIL VERECKE INGATLANIRODA. II., ZÖLDLOMB U. 12. TEL.: 3258563, (30) 924-7165
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK
A KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT
PÉTER, www.budaihegyek.hu
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üz-

leti ingatlanokat pontos szolgáltatással, korrekt jutalékkal.Tel.. 215-7336
KERESÜNK-kínálunk ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, telkeket. 14 éve
Önökért, folyamatos, gyors, korrekt
ügyintézés. www.amadex.hu, tel.:
315-0031, amadex@t-online.hu, (30)
944-0088.
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei
részére keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat, villákat, telkeket és
irodákat. Tel.: 315-1020, www.budag o l d . h u , w w w. b u d a i v i l l a k . c o m ,
www.irodainfo.com
FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK
CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT.
MUNKATÁRSUNK, DOROTHÉE MORLOT VÁRJA A HÍVÁSUKAT. TEL.: 2740174, info@bestbuda.hu, www.bestbudaingatlan.hu
A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔKÉPES BELFÖLDI ÜGYFELEI RÉSZÉRE
VÉTELRE KERES II. KERÜLETI ELADÓ
CSALÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT ÉS
ÉPÍTÉSI TELKEKET. TEL.: 274-0174,
(30) 396-5579, info@bestbuda.hu,
www.bestbudaingatlan.hu
OTTHONA, INGATLANA NAGY ÉRTÉK,
ELADÁSÁT, VÉTELÉT BÍZZA SZAKEMBERRE! HÍVJON, JÖVÜNK! TEL.: (30)
515-5533, 403-9571, www.ingatlan.com/otthon02

EGÉSZSÉGÜGY
SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrôvizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer az érelmeszesedés kimutatására, korhatár nélkül, azonnali kardiológus orvosi
kiértékeléssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (06 30) 954-0886
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a alatt rendel. Elôzetes idôpont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
Fogsorok, hidak, javítása soron kívül.
Fogszabályozó, fogfehérítô. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk!
Egészségügyiseknek és tanároknak
kedvezmény! Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Krisztina krt. 51.,
fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30) 2223016
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TAMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI
RENDELÔJE ÚJ CÍMEN MÛKÖDIK. TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛGYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA. BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV. EM.
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TAMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI
RENDELÔJÉBEN SZEPTEMBER 1-JÉTÔL
FOGSZABÁLYOZÁSI ÉS GYERMEKFOGÁSZATI SZAKRENDELÉS IS MÛKÖDIK. II., BIMBÓ ÚT 9., IV/2.
Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc
alatt (1 alkalom elég). 7000 Ft. Biorezonanciás csúcsterápiával az óbudai
Vörösvári úti SZTK-ban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII., Gömb utcai lakóparkban. Bejelentkezés: (70) 2719867
Pszichiátriai és pszichoterápiás magánrendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr.
Scodnik Anikó, tel. (30) 213-8052
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton

26. OLDAL

HIRDETÉS

FÉG SZERVIZ. CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLEREK vízkôtelenítése, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelô mester. Tel.: (20) 9-344664, 246-9021. ELMÛ által minôsített
vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.: 3104018, (20) 915-2678
Minôsített villanyszerelô-mester vállalja cserépkályhák, hôtárolós kályhák kiépítését, villanytûzhely, villanybojler vízkôtelenítését, javítását, éjszakai áram mérôhelyének kiépítését.
Gáz EPH, érintés-, villám-, tûzvédelmi
felülvizsgálatokat. Tel.: (20) 530-0344
Villanyszereléssel és lakatosmunkákkal (kovácsoltvas) kapcsolatos hibák
gyors, szakszerû szerelése, elhárítása, elosztótáblák felújítása, cseréje. Villanybojlerek karbantartása, javítása, cseréje. Hôtárolós kályhák. Tel.: 284-6143, (20) 3743768
VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
VÍZ—GÁZ—VILLANY
BUDÁN. HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁSOK
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ- 150-250, www.lakasszerviz.hu
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT!
Lefolyók, csatornák gépi tisztítása
HÁZTARTÁSI GÉPEK
azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása, HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A
cseréje. Tel.: 228-6193, (30) 921-0948 KERÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ- HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍLAT! II. kerületieknek azonnal. Több TÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421évtizedes gyakorlattal, falbontás nél- 5959, (30) 942-2946
kül. Csatornák cseréje, bontása, vízve- HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30) zai, külföldi hûtôgépek javítása 35
éves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül.
940-0748
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032
víz-, villany-, fûtésszerelés és teljes körû HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK, AUTOMATA
gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, MOSÓGÉPEK javítása kedvezô áron, helygaranciával. 0–24-ig. Tel.: 292-1990, (20) színen, garanciával. HÉTVÉGÉN is. Tel.:
306-7177, (30) 305-0210
334-3438
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOGYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa- MATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga- 4 ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁStók falbontás nélküli tisztítása azon- KOR A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421nal, garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 5959, (30) 942-2946
921-0948
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE
Víz-, fûtésszerelés, burkolás, teljes fel- BUDÁN. Javítás, vízkôtelenítés, csere,
újítás, ázások megszüntetése. Készülé- értékesítés (pl. 80 l: 23 900 Ft-tól)
kek javítása, cseréje garanciával. Ba- még AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2lázs János épületgépész technikus. 150-250, www.lakasszerviz.hu
Tel./fax: 362-4050, (20) 917-0697
ELEKTRONIKA
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. Mindenne- TV, LCD, PLAZMA, KAMERA, HIFI, MOmû javítások, szerelések még AZNAP. NITOR, MIKROSÜTÔ GYORSSZERVIZ.
Tel.: 2-150-250, www.vizszereles.hu
TEL.: (70) 246-5049, MINDENNAP.
VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE ANTENNASZERVIZ: mûholdas, hagyomáteljes körû ügyintézéssel. Mindenne- nyos antennák szerelése, javítása M2-Fölmû vízszerelési munkák rövid határ- di digitális átállás garanciával. Tel.: (20)
idôvel, garanciával. Tel.: 455-0912, 934-4360
www.vizszereles.hu
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen,
Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás A-Z- mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 9401802, Paál.
ig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, tel- Antennaszerelés, mûholdas földi javítás,
jes körû kivitelezés. Gázmûveknél va- telepítés, UPC-DIRECT szerelés szerzôdésló engedélyeztetés. Készülékek javítá- kötéssel. Tel.: 326-5914, (20) 327-2206
sa, cseréje. Nagy László épületgépész. TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (OriTel.: (30) 944-6513
on, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, VesGÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. tel, Schneider, Dual.) Tel.: (20) 471-8871
Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgála- TV ANTENNA: MÛHOLDVEVÔK (ANAta. Tamási József gázszerelô. II., Lo- LÓG ÉS DIGITÁLIS), FÖLDI ANTENNÁK
rántffy Zsuzsanna út 5. Tel.: 214-1606, JAVÍTÁSA, TELEPÍTÉSE GARANCIÁVAL.
(20) 926-5362
KÁBELTV LEOSZTÁSA. TV-VIDEÓ-DVD
FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördög- ÖSSZEHANGOLÁSA. MÛSZAKI TANÁCSADÁS. NO-KO SAT BT. TEL.: 326-6935,
árok utca 20. Tel.: 397-2031
(30) 542-5540
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK,
LAKÁS—SZERVIZ
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA,
CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. INGATLANOK, TÁRSASHÁZAK teljes körû
TEL.: 2-150-250, www.lakasszerviz.hu üzemeltetését vállalom, kazán-, klímakezeszékházban csütörtökönként 14–18
óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû
szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter
természetgyógyász. Tel.: (30) 9458477
A SZAKORVOSI TÛ-/LÉZERAKUPUNKTÚRA a Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb Center Üzletközpontba költözött. Bejelentkezés: 326-1788, (20)
922-5058, dr. Kertész Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://akupunktura.mimnet.hu
Hatha-jóga az IBS Fittnessben minden
szerdán 17.30-tól 19 óráig. II., Tárogató
út 2–4. Érd.: (30) 545-0043.
Keresse ételkiegészítôinket, immunerôsítés, daganatos betegségek elleni
biztos gyümölcskészítmények rendelhetôk a 394-5766-os telefonszámon.
KEDVEZMÉNYES VÉGLEGES SZÔRTELENÍTÉS, FÁJDALOMMENTESEN ÁLL+BAJUSZ: 7000, HÓNALJ+BIKINI 15 000
FT. HYALURONOS BÔRFELTÖLTÉS, ACNE-, ROSACEA-, PIGMENTFOLT-ELTÁVOLÍTÁS. TEL.: (30) 960-0933, II., CSATÁRKA ÚT 65., www.naturklinika.hu

lés, liftügyelet, takarítás, portai-gondnoki
ügyintézés. Tel.: (20) 936-1549
Építôipari munkák (kômûves-, burkoló-, festô- és mázolómunkák). Tel.:
(30) 429-4516
Kômûves-, burkolómunkákat, teljes körû
lakásfelújítást, átépítést referenciákkal,
garanciával, rövid határidôre vállal építôipari cég. Tel.: (30) 280-7257
FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS teljes körû garanciával, garantált áron. Gépészet, szárazépítések, kômûvesmunkák. Tel.: (20)
990-9309, Kókai Dénes.
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4
PILLÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
Bádogos és tetôfedések, magas és lapostetôk javítása 1986 óta. Farkasréti kisiparos. Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
Lakásfelújítás! Minôségi kivitelezéssel
vállalunk teljes körû lakásfelújítást, festést, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást, -lakkozást. Megbízható emberekkel.
Tel.: (30) 447-3603
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 2513800
Festés, mázolás, tapétázás, nyílászárók
passzítása, légszigetelése, szônyegpadló-,
parkettafektetés, asztalosmunkák stb. garanciával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805.
FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, BURKOLÁS MINÔSÉGBEN, GARANCIÁVAL. TISZTASÁGI FESTÉS 500 FT/m²-TÔL. TEL.: (30)
867-7790
Festés, mázolás, tapétázás. Teljes lakásfelújítás, fürdôszobák, víz-, gáz-, fûtésszerelés. Tel.: (30) 458-5001
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi árakkal, minôségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmérés. Tel.: (30)
272-3909
Fürdôszobák, konyhák felújítása, átépítése, víz, csatorna szerelése. Tel.: (30) 4473603
ASZTALOSSZERVIZ: BÚTOROK, AJTÓK,
ABLAKOK, KAPUK JAVÍTÁSA. ZÁRSZERELÉS, POLCSZERELÉS, EGYÉB. 1026
SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 29. TEL.:
(20) 546-6304
MÛBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbútorok javítását, restaurálását, készítését.
Tel.: (30) 944-2206
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.hu,
Urbanek. Tel./fax: 214-7442, (20) 9787429
NONSTOP ZÁRSZERVIZ. Zárcsere, javítás, hevederzár. Tel.: (30) 863-7680,
(70) 294-9611
Riasztó, kaputelefon, síkmágnes kapuzár,
távirányítású kapugép szerelése. IG ELEKTRONIKA. Tel.: (30) 964-3538, 306-3516
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔRÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU,
EGYÉB SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZ Á S, T E TÔT É R , V Á L A S Z FA L , Á LMENNYEZET. TEL.: (30) 292-3247
VIDEÓMEGFIGYELÔ RENDSZEREK, RÁDIÓS ÉS VEZETÉKES RIASZTÓRENDSZEREK, KAPUTELEFONOK KIÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK
ELVÉGZÉSE. AUNDA KFT. TEL.: (30)
245-2020, (20) 419-7309
LAKATOS, VÍZ-, GÁZ-, VILLANYSZERELÉS, VALAMINT BÚTOR, NYÍLÁSZÁRÓK
(ABLAK, AJTÓ) JAVÍTÁSA, SZERELÉSE.
II., SZILÁGYI E. FASOR 29. Tel.: (20)
546-6304
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel; aszta-

BUDAI POLGÁR
losmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285,
(20) 433-6289, www.riederkarpitos.hu
KÁRPITOS! BÚTORKÁRPITOZÁST VÁLLALUNK RÖVID HATÁRIDÔVEL! MODERN, ANTIK ÉS BÔRGARNITÚRÁK TELJES KÖRÛ FELÚJÍTÁSA ASZTALOSMUNKÁVAL, SZÁLLÍTÁSSAL, SZÉLES KÖRÛ
ANYAGVÁLASZTÉKKAL, INGYENES FELMÉRÉSSEL. TEL.: (30) 691-4156, 4072946, Frank.
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, GIPSZKARTONSZERELÉS,
YTONGFALÉPÍTÉS ÉS KISEBB JAVÍTÁSOK, KÔMÛVESMUNKÁK. TEL.: (70)
222-0888
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423

KERT
Fakivágás. Bármilyen nagyságú veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Tel.: (20) 485-6547
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu/
KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK, ASZFALTBURKOLATOK, KERTFELÚJÍTÁS,
DÍSZTAVAK ÉS SZIKLAKERTEK ÉPÍTÉSE,
KERTFENNTARTÁS, ÖNTÖZÔBERENDEZÉSEK, MEDITERRÁN KERTEK, GÉPI
FÖLDMUNKA, PINCETÖMBÖK KIEMELÉSE KERTÉSZMÉRNÖKTÔL. TEL.: (20)
330-2082
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymászótechnikával, szállítással 1983 óta.
Gond Ferenc. Tel.: (30) 977-1745
KERTGONDOZÁS, ÔSZI KERTTAKARÍTÁS, METSZÉS, FAKIVÁGÁS, TELEKGONDOZÁS, KERTÉPÍTÉS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 5617063
KERT- ÉS PARKÉPÍTÉS, ÖNTÖZÔRENDSZEREK, KERÍTÉSEK LÉTESÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KÜLÖNFÉLE JAVÍTÁSOK. AUNDA
KFT. TEL.: (30) 245-2020, (20) 8051859
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍTÉS, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: (30) 857-2653
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installálás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
mentése. Vírusvédelem. Szaktanácsadás.
Felnôttek, diákok korrepetálása informatikából. NO-KO SAT BT. Tel.: 326-6935, (30)
595-2921

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE,
REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellenzô, szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. Tel.: 356-4840, (30)
954-4894
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
Motorral, automata vezérléssel redônyök, redônykapu, napellenzôk, roletták és rovarháló. Szénási László, tel.:
(20) 985-1273.
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SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, (20)
972-0347, (30) 589-7542
BÔRDÍSZMÛ üzletünk KÉNYELMI BÔRCIPÔK árusításával bôvült. II., Margit krt.
59.
RUHASZERVIZ. Nadrágfelhajtás, cipzárcsere, kisebb alakítások, lakástextilek varrása. Medve u. 19. Tel.: (20) 331-4130
Cipôjavítás, talpalás, sarkalás, tágítás,
varrás, talpbetétek a BUDAI DIVAT cipôboltban. Margit krt. 4.
SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELÉSEIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. TEL.: (30) 858-9499. J.
WIENNA BT., 1027 VARSÁNYI IRÉN U.
17.
Bejárta már a várost nadrágért? Megoldás: Farmer Divat nadrágszaküzlet, Margit krt. 69. Nyitva tartás hétköznap 10–
19-ig, szombaton 10–14-ig. Tel.: 2124163
dressME Minôségi Ruhaigazítás: I., Batthyány u. 10., a Mammut és a Batthyány
tér között. Könnyû parkolás. Hosszú nyitva tartás, kedves kiszolgálás, minôségi garancia. H-P: 8.30–19 óráig, szombat: 10–
14 óráig. Tel.: 787-0079, (30) 681-7764

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT, INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉT SZAKKÉPESÍTÉSSEL VÁLLALJUK. KERKUSKA KFT. TEL.:
(30) 977-6612
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET
vállalunk tízéves szakmai gyakorlattal. 24 órás gyorsszolgálat, jogi háttér. Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, fax:
392-0101, wamag@mail.datanet.hu

Fogorvosi
rendelô

AKCIÓ!

HIRDETÉS
KÖNYVELÉS
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
teljes körû könyvelését. Tel.: 2009716

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

MÛGYÛJTÉS
Arany-, ezüstfelvásárlás készpénzért,
valamint festményt, bútort, herendit,
Zsolnayt. Tekintse meg a Google-ban
a Dinasztia Galériát és hívjon! Tel.:
209-4245, (20) 200-6084
Arany és ezüst felvásárlása! 1024 Budapest, Margit krt.51—53., tel.: 316-3651.
Tekintse meg az interneten a Google keresôben a Louis Galéria honlapján. lakatos@mconet.hu
A TALLÉR ANTIKVITÁS KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL FESTMÉNYEKET, RÉGI PÉNZEKET,
KITÜNTETÉSEKET, PORCELÁN- ÉS EZÜSTTÁRGYAKAT, BÚTOROKAT, KÖNYVEKET,
TELJES HAGYATÉKOT. II., FRANKEL LEÓ ÚT
12. TEL.: 316-6461, (20) 391-5543, GYULAI TAMÁS.
Régi karórákat és zsebórákat veszek. Tel.:
398-8167, (30) 971-4893. II., Hûvösvölgyi
út 138. KURIOZUM AJÁNDÉKÜZLET.
STOP.SHOP, a lift, a Kaiser mellett.
TANÁRI DIPLOMÁVAL RENDELKEZÔ
RÉGISÉGKERESKEDÔ VÁSÁROL BOLTJÁBA (I., ATTILA ÚT 79.) BÚTOROKAT,
FESTMÉNYEKET ÉS MINDENFÉLE
HASZNÁLATI TÁRGYAT, AKÁR TELJES
HAGYATÉKOT IS. LOMTALANÍTÁST ÉS
RESTAURÁLÁST VÁLLALUNK. TEL.: (20)
924-4123, (30) 545-1508
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, álló fali díszórákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papír-
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régiségeket, ezüsttárgyakat, bronzEGYÉB
szobrokat, perzsaszônyegeket stb. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: ELTARTÁSI SZERZÔDÉST KÖTNÉK IDÔS
281-3926, (30) 462-8883
HÖLGGYEL, ÚRRAL. 41 ÉVES EGYEDÜLÁLLÓ ÁPOLÓNÔ VAGYOK. TEL.: (20)
TÁRSKERESÉS
392-9438
Rózsadomb Contact Elit Társközvetítô. A BENEVITA ALAPÍTVÁNY a 2007-ben
Alapítva 1990-ben. Társközvetítés felsôfo- 741 084 Ft 1%-os adományát a reumatokon. Értékrendünk a megbízhatóság. Tel.: id artritiszben szenvedôk képzésére és re316-0338, II., Fillér u. 4., V/39., www.ro- habilitációjára fordította. Köszönjük minzsadombcontact.hu
den támogatónknak.
Egyedül telt a nyár? Gondoljon a szilveszterre! KÁNYA KATA TÁRSKÖZVETÍTÔ PANZIÓSZOLGÁLTATÁS ZÖLDÖVEZETIRODA. Tel.: 214-9441, www.kanyaka- BEN Rózsadombon, vendéglátás felsôfokon. PANORÁMA PANZIÓ, II., Fulta.hu
lánk u. 7. Tel.: 394-4718, panzio@
18 év tapasztalatával várom önt, ggpanorama.hu, www.ggpanoraamennyiben társra vár. Az emberi sorsok ma.hu
segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsé- Családokhoz közvetítünk leinformálható
geim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8– bébiszittereket, idôsgondozókat, házveze10-ig és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail. tôket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 205hu
8700, (20) 359-5918

HEBAR-IMMO
Társasházkezelô Kft.
Vállalja társasházak
teljes körû kezelését
hebarimmo@hotmail.com
Tel.: (30) 408-7064

MÛVÉSZELLÁTÓK

Budán:
1122 Maros utca 14.
H-P: 10–18.

Porcelán
korona
15 000 Ft.

1028 Vörösmarty u. 30.
H-P: 10–17.

II., Hidegkúti út 212.
Tel.: 397-2435

Tel.: 397-5353
www. muveszkatalogus.hu
bolt@muveszekboltja.hu

Pesthidegkúton:

Budagyöngye (1026 Szilágyi E. Fasor 121.) és
Új Udvar Bevásárlóközpont (1036 Bécsi út 38-44.)
Minervacom Kft.
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HIRDETÉS

Pesthidegkút-Ófaluban
a közel tíz éve mûködô 80 férôhelyes emelt szintû
Idôsek Otthonában önálló és társas lakrészek igényelhetôk
tartós bentlakás, átmeneti egészségügyi rehabilitáció céljára.
Fokozottabb egészségügyi felügyeletet
igénylô gondozottak részére is biztosítjuk az

–
–
–
–
–

egészségügyi szolgáltatást,
éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
dietetikussal készített étrendet,
gyógytornát,
igény szerint egyéb ellátást.
1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713

BUDAI POLGÁR

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.
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