ADYLIGET–BUDAKESZI-ERDÔ–BUDALIGET–CSATÁRKA–ERZSÉBETLIGET–ERZSÉBETTELEK–FELHÉVIZ–GERCSE–HÁRSAKALJA–HÁRSHEGY–HÛVÖSVÖLGY–KÔVÁR–KURUCLES–LIPÓTMEZÔ–MÁRIAREMETE–NYÉK–ORSZÁGÚT
PÁLVÖLGY–PASARÉT–PESTHIDEGKÚT-ÓFALU–PETNEHÁZYRÉT–REMETEKERTVÁROS–RÉZMÁL–RÓZSADOMB–SZEMLÔHEGY–SZÉPHALOM–SZÉPILONA–SZÉPVÖLGY–TÖRÖKVÉSZ–ÚJLAK–VÉRHALOM–VÍZIVÁROS–ZÖLDMÁL

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

|

WWW.BUDAIPOLGAR.HU

|

XVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM

|

2008. NOVEMBER 14.

A fôváros elsô mobil óvodája
Kulturált körülmények között lehetnek a kicsik a felújítások alatt is

Nem gurul kereken, nem hordozható, nem felfújható, de mégis
mobil. A fôváros elsô mobil óvodáját november 10-én ünnepélyes
keretek között adta át Láng Zsolt polgármester. A 220 m²-es konténerekbôl összeállított épületegyüttest, amelyben három csoport-

szoba, két mosdó, konyha, iroda és öltözô kapott helyet, a Hûvösvölgyi út 209. alatt mûködô óvoda kertjében állították fel. A mintegy ötvenmillió forintba kerülô beruházás az önkormányzat óvodai fejlesztésének része.
(Folytatás a 7. oldalon)

Összefogás a graffitimentes kerületért

A városképet elcsúfító falªrkáknak üzent hadat a II. kerületi önkormányzat és a Market Zrt., errôl írt alá megállapodást Láng Zsolt
polgármester és Scheer Sándor vezérigazgató november 7-én. A
grafªtimentesítési akció indításaként a polgármester és Scheer
Sándor megtisztították a Margit körúti ügyfélszolgálati központ
ÚJ FASORT TELEPÍTENEK. A Bajvívó utcai
szivarfasorok állapota oly mértékben leromlott, hogy azok jelenleg már nem díszei az
utcaképnek. A huszonöt éves fák állapota
évek óta problémát jelent az ott lakóknak
és a gondozásukért felelôs kertészeknek. A
környezeti ártalmakat jobban tûrô mezei ju6. OLDAL
harfák kerülnek a helyükre.

oszlopait. A megállapodás értelmében az önkormányzat fedezi az
anyagköltséget, és a megtisztított épületek grafªti elleni védôbevonattal való ellátását is biztosítja, a cég pedig ingyenesen megtisztítja kerületünkben egyes épületek homlokzatait.
(Folytatás a 3. oldalon)

KLEBELSBERG KUNO NAPOK. A Klebels- „EZ A NAP MÁS, MINT A TÖBBI…”
berg Kuno Emléktársaság a Pesthidegkút Négy évtizede a Vígszínház társulatának tagAlapítvány és a Kultúrkúria szervezésében ja, közel negyven filmben és számos tévéjánovember 13. és 16. között rendezik az idei tékban szerepelt, több mint húsz lemeze jeKlebelsberg-napokat. Erdôsi Károly, az em- lent meg. A kerületben élô Halász Judit haléktársaság ügyvezetô elnöke és Dolhai Ist- zánk egyik legkedveltebb mûvésze. Novemván, a Kultúrkúria igazgatója ajánl néhány ber 23-án egy egész napot tölthetünk el ve10. OLDAL le a Millenáris Teátrumban.
13. OLDAL
kiemelkedô eseményt.
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KÖZÉRDEKÛ

HIVATALI NYITVA TARTÁS

FOGADÓÓRÁK

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
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
hétfô: 13.30–18.00
Adócsoport
Tel.: 346-5400
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
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
Okmányügyintézôi Csoport

Tel.: 346-5602

(A sorszámok kiadása az ügyfélaz óránkénti idôpontra
fogadás vége elôtt fél órával
elôjegyzett ügyfelek
befejezôdik, a délutáni sorszáma sorszámmal 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

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

Gyámhivatal

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

Városrendészet

Központ: 1024 Lövôház utca 26.
T.: 316-2688
Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

dr. Láng Zsolt
polgármester
Dankó Virág
alpolgármester
Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.
dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.
Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.
Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.
Fekete László
Fidesz—KDNP, listás
Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.
Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.
Káplán Tibor
MSZP, listás
Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.
Kollár György
SZDSZ, 15. vk.
Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.
Korodi Enikô
SZDSZ, listás
Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás
Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

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

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.
dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô
Ôrsi Gergely
MSZP, listás

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

Felnôttorvosi ügyelet

1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430
elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 9288699
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 670-6688
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 3364337
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 957-5682
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*
hónap 1. csütörtöke, 18–20 óra
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 931-1379
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 410-1425
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve
(06 20) 571-0694
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978, (20) 466-8418,
zsolt.molnar@mszp.hu
minden hónap elsô szerdáján
17–18-ig, elôzetes idôpont-egyeztetés (06 20) 420-4031
hónap 1. hétfôje, 14–16.30-ig

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet

BUDAI POLGÁR

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

VISSZAÁLLT A RÉGI ÜGYELETI REND. A felnôttorvosi ügyelet
hétköznap 12–16 és 20–8 óra között, valamint hétvégén és munkaszüneti napokon a 1027 Budapest, Ganz utca 13. alatt fogadja a betegeket. Telefonszám: 202-1370.
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Rataj János
MSZP, listás
Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.
Skublicsné
Manninger Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.
Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.
Takács Beáta
MSZP, listás
dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás
Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.
Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.
dr. Zagyvai Péter
SZDSZ, listás
dr. Szalai Tibor
jegyzô
dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület
dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

hónap 1. keddje, 14–16.30-ig
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 919-3221
elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295
hónap elsô szerdája 17–18-ig
idôpont máskorra 212-2978,
hívható munkanapon 12–18-ig
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.
Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.
Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.
Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.
Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b
Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b
KDNP II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 29.

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

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b
SZDSZ II. ker. Iroda
Margit krt. 48., I. emelet

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.
Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.
MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.
Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37., 376-8678
MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.
Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, ill. (06 20) 365-8548
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 406-0845
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 560-3905
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 934-1534
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

hónap 1. hétfôje, 17–19 óra
elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486
elôzetes idôpont-egyeztetés,
bejelentkezés a téma
megjelölésével: (06 20) 594-9763

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b
SZDSZ II. ker. Iroda
Margit krt. 48., I. emelet
Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

november 20-án 18 óra

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

december 4-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

* A Fidesz II. kerületi irodájának nyitva tartása: hétfôn és szerdán 10–18,
kedden és csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 2125030.
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Megtisztulnak az oktatási,
a szociális intézmények, a mûemlékek
(Folytatás az elsô oldalról)
Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy
idén közel ötmillió forintot költenek védôanyagra és festékre, karbantartásra több
mint egymilliót.
— A grafªtimentesítés kerületünkben
eddig is folyamatosan zajlott. Az újdonság
ezúttal az, hogy önkormányzatunknak csak
a munkálatok anyagköltségét és a védôbevonattal történô ellátás költségeit kell állnia.
Így a meglevô keretösszegbôl több munka
végezhetô el, hiszen a támogató cég két speciális autót és négy szakembert biztosít,
akik ingyenesen falªrkamentesítik kerületünkben a szennyezett homlokzatokat.
Többletköltségek nélkül jóval nagyobb felületet tudunk megtisztítani. A második kerület az elsô a budapesti kerületek közül, ahol
ez az akció megvalósul.
Az elkövetkezô egy hónapban megtisztulnak oktatási és szociális intézményeink, a
városkép szempontjából meghatározó mûemléképületek és néhány frekventált helyen lévô társasház — tette hozzá a polgármester.
Az elmúlt napokban több mint 16 ezer liter víz felhasználásával már megtisztult a
Törökvész úti bölcsôde 250 m²-es homlokzata.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az
önkormányzat a megtisztított homlokzato-

kat lehetôségeihez mérten a késôbbiekben
is karbantartja, illetve hatékonyabb közterületi ellenôrzéssel próbálja megakadályozni az újabb falªrkák megjelenését. A ter-

vek szerint kijelölnek majd egy legálisan
ªrkálható falfelületet is, amelyet az utca
mûvészei kedvükre tölthetnek meg alkotásaikkal.
Ludwig

Tábla ôrzi majd emlékét a Júlia utcában
Szabó Magda elôtt tiszteleg a kerület november 19-én 14 órakor, amikor a családdal és a
Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumával közösen emléktáblát állít az író
egykori lakóhelyén, a Júlia utca 3. alatti ház falán. A rendezvényen Korsós Bálint, a Debreceni Református Gimnázium igazgatója és Láng Zsolt polgármester emlékezik az egy éve elhunyt íróra, kerületünk és a cívisváros díszpolgárára. A barátok és az írótársak nevében Lator László költô, mûfordító idézi fel Szabó Magda alakját. Az avatóra a szervezôk minden
érdeklôdôt szeretettel várnak.

Szabályozási terv készül
A II. kerületi önkormányzat kerületi szabályozási tervet (KVSZ) készíttet a Fillér utca—Garas utca—Marczibányi tér—Lövôház utca—Ezredes utca által határolt területre. A tájékoztatót az Ügyfélszolgálati Központ (1024 Margit körút 47–49.) földszinti hirdetôtábláján október 27. és november 28. között kifüggesztik. A
terület építési övezeti besorolása jelenleg megfelel a fôvárosi keretszabályoknak, de nem követi teljes mértékben a kialakult viszonyokat, így a beépítettség növeléséhez a KVSZ-t módosítani
kell. A cél, hogy a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola,

Gimnázium és Zeneiskola, valamint a Járdányi Pál Zeneiskola korszerû mûködéséhez igényként jelentkezô hangversenyterem építésének lehetôségét megvizsgálják, az iskola bôvítését szabályozzák, és tisztázzák a területen az építés jogi követelményeit. A
többfunkciós hangversenyterem zenei centrumként, kulturális
rendezvények színhelyeként üzemelne, így kerületi és egyéb zenei intézmények igényeit is ellátná. Az észrevételeket 30 napon
belül a Fôépítészi Irodára (1024 Budapest, Mechwart liget 1.,
tel.: 346-5449) lehet eljuttatni.

KIFÜGGESZTETT TERVEK. A II. kerületi önkormányzat kerületi
szabályozási tervet készíttet a Fekete Sas utca—Bem József tér—
Bem József utca—Tölgyfa utca által határolt területre. A szabá-

lyozásról szóló tájékoztatót 30 napra kifüggesztették az Ügyfélszolgálati Központ (1024 Budapest, Margit krt. 47–49.) földszinti hirdetôtábláján.
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 óráig tart
nyitva (1024 Budapest, Keleti K. u. 13/b,
tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz második 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 Budapest, Bimbó
út 63.) kedden és csütörtökön 16–19
óráig tart nyitva. Almássy Kornél országgyûlési képviselô idôpont-egyeztetés alapján tart fogadóórát. Tel.: (06 70) 3628283.

BUDAI POLGÁR

Elismerés a paralimpikonnak
Juhász Veronikát, az UTE kerekesszékes párbajtôrözôjét november 6-án köszöntötte
Láng Zsolt polgármester a hivatalban, ahol
a kerület nevében gratulált a pekingi olimpián elért eredményéhez. Az évek óta egy
II. kerületi, megváltozott munkaképességû
munkatársat foglalkoztató cégnél dolgozó
versenyzô nyolcvanezer nézô elôtt zajló küzdelmek során az ötödik helyezést szerezte
meg Pekingben.
— Igyekeztem jó eredménnyel teljesíteni a kvaliªkációt jelentô világkupaversenyeket — mondta a pontszerzô helyen végzett sportoló. — Szerencsére munkahelyem, a Lux-Tex Kft. sokat segített a felkészülésben, mert támogatás nélkül nagyon
nehéz lett volna. Remélem, hogy a 2012-es
londoni olimpián még jobb eredményt ér-

hetek el. Még több energiát szeretnék fordítani a felkészülésre, és bízom benne, hogy
mentálisan is jobban tudok koncentrálni,
mert a vívásban a technikai felkészültségen túl minden a fejben dôl el. Az olimpia
más, mint egy világkupa-viadal, keményebb, de egyben ünnepélyesebb is. A szervezôk mindent megtettek, hogy a sportolók és a szurkolók egyaránt otthon érezzék
magukat Pekingben. Megdöbbentô élmény
volt nyolcvanezer ember elôtt szerepelni;
bevallom, kirázott a hideg ennyi szurkoló
láttán. Akkor éreztem át, mit is jelent, ha
arról beszél valaki, hogy a részvétel a fontos. Az életben sok minden számít, de aki
ezt egyszer átélheti, annak talán teljes az
élete — tette hozzá Juhász Veronika.
szeg

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. Telefonszám: 212-2978; e-mail: bp02@
mszp.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.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024
Budapest, Keleti Károly utca 8.) szerdánként 17–18-ig tart nyitva. Tel.: (20) 2693777, 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.

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

B LO G O N A K E R Ü LE T: M E G VA LÓ S U LT U T Ó P I A

Miért nem jóakaratú minden hivatalnok?
Ha frissíteni kellene az államigazgatás arcát, kezét a közönség felé, no meg a szemét
és a hangját is, a stílusát — én már nem vállalnám. Bár szeretném, ha mindenkit
úgy fogadnának, mint a multimilliomos mozisztárt és motorkerkpár-bajnokot. Volt
életemben egy réges-régi pillanat, amikor úgy éreztem, hogy van rá remény. Egyszer majd mosolyognak a pult mindkét oldalán, az ügyfelet karosszék várja, mint a
méregdrága ügyvédi irodában, s párna is lesz a szék öblében.
Így alakulnak át az utópiák.
Diákként még arról álmodoztam, hogy „kinek-kinek szükségletei szerint”, és epekedve néztem a gyönyörû (és gyönyörûen zongorázó) Fogarassy Judithot, a Székely
Népi Együttes késôbbi sztár karmesterét — s tudtam, az Ég se utalhatja ki nekem.
De hát oly lámpalázas voltam, hogy dadogásra se futotta volna…
És most vissza a kiindulóponthoz. A „frissítés” fô szempontja ugye az lenne,
hogy: mi a jó az ügyfélnek. Ugyanis semmi sem neveli oly kedves-szerénnyé az
ügyfelet, mint ha rokonszenv és (nem túlzott, de kellemes) udvariasság fogadja.
Nos, Pesten, a Máriaremetei út 37. szám alatt fungál a II. kerületi Okmányiroda kirendeltsége — telefonszámát csak a Tudakozó Plusznak sikerült elôhalászni —;
üde, udvarias leányhang igazított el, majd érkeztemkor a sötét egyenruhás vigyázó
oly jól nevelten fogadott, mint utoljára a Downing Street 10. „kapusa” Londonban, egy újságíró-kongresszus idején. A telefonügyeletes hölgy az irodában készséges és távolságtartó volt, az ügyeletes tisztviselônô (kinek elsô vezetékneve
egyébként éppen Fogarasi) pedig oly készséges, segítô, mintha tíz éve ismernénk
egymást. Semmi lekezelés, csak rendes alaposság és semmi megalázó, ideges sietség — ªgyeltem: két másik ügyfél „kezelése” is így zajlott le. A hölgyet, aki az utó-

2008/23 — november 14.

ÖNKORMÁNYZAT

5. OLDAL

Mártírokra emlékeztek
Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékezô ünnepséget
tartottak november 4-én este a Mansfeld Péter-emlékmûnél a róla elnevezett parkban. Ünnepi beszédet mondott Láng Zsolt polgármester, aki kiemelte, hogy a forradalom történetéhez nemcsak a gyôzelem, a szabadság és önrendelkezés örömének megélése, hanem az árulás, az ártatlanok megölése
is hozzátartozik. Ahogy a forradalom utáni megtorlás jelképe november negyedike, úgy a megtorlás kegyetlenségének a szimbóluma Mansfeld Péter,
aki arra született, hogy halála példaként álljon elôttünk, és soha ne felejtsük
el ôt és társait. A polgármester hangsúlyozta, nem lehet két úrnak szolgálni,
nem lehet valaki egyszerre 1956-nak is és a Kádár-rendszernek is örököse,
már csak nekünk kell végérvényesen helyére tennünk, kik voltak az igazak.
Az emlékezés virágait és koszorúját helyezte el Láng Zsolt mellett többek
között Balsai István országgyûlési képviselô, Mansfeld László, a ªatalon kivégzett forradalmár testvére és számos civil szervezet képviselôje is.
Ld
TÁBLA ÔRZI EMLÉKÉT AZ ÖTVEN ÉVE KIVÉGZETT GIMES
MIKLÓSNAK. Öt évig, 1951–56 között élt a Virág árok 10. alatti házban az az újságíró és politikus, akinek e fél évtized alatt az
élete alapvetôen változott meg. A hithû, sztálini elveket valló
kommunistából, a Szabad Nép elfogult újságírójából 1956 ôszére a diktatúra ellen minden eszközzel harcoló érett politikus lett,

akit a Nagy Imre-per harmadrendû vádlottjaként ötven éve halálra ítéltek és 1958. június 16-án kivégeztek. Gimes Miklós egykori
lakóhelyének falán emléktáblát avatott a II. kerületi önkormányzat és az ’56-os Szövetség november 5-én.
Láng Zsolt polgármester Gimes Miklós életútjára emlékezve arról beszélt, hogy 1956-ban sokfelôl érkeztek a zsarnokságot elsöpörni vágyó forradalmárok.
— A diktatúra ellen vívott rövid, tizenkét napos küzdelem a
magyar történelemnek azon pillanatai közé tartozik, amelyben
mindenki számára egyértelmûen eldôlt, ki áll a jó és ki a rossz oldalon. Gimes Miklós szembe tudott szállni korábbi elveivel, és
élete árán is kitartott a forradalom eszméi mellett — mondta
Láng Zsolt, aki szerint a hôsök emlékének életben tartása mindannyiunk kötelessége.
Az ’56-os Szövetséget az ünnepségen Styop Ferencné alelnök
képviselte, aki külön köszönetét fejezte ki az emléktábla kihelyezéséért a II. kerületi önkormányzatnak és a ház tulajdonosának,
Köves Péternek, aki elmondta: fontos, hogy tudjuk és ismerjük
ti
történelmünk jelentôs szereplôit.

Ingatlanpályázat

H IDE GK Ú T O N

piákban is pompás hivatalvezetô lenne, nemcsak Fogarasinak, de még
Fodornak is, meg Piroskának is hívják — egész tevékenységét nem ismerem, de amennyit láttam belôle, az
kitûnô.
Kora szerint bôven a lányom lehetne, termetre talán nálam magasabb,
s mindezt csak azért vetem papírra,
nehogy valaki azt gondolja, a dicséreteimmel udvarolok a széparcú hölgynek. Jóakaratú ember, s jóakaratával
majd vissza is élek, ha valamilyen hivatalos ügyben megakadok — nyilván
eligazít. S ezzel eljutottam a diagnózishoz. Aki nem kívánja, hogy visszaéljenek a jóindulatával, az kénytelen
barátságtalan lenni az ügyfelekhez.
Talán csak ez az oka mindennek.
Bodor Pál
(Diurnus Naplójának 2008. október 11-i bejegyzése — diurnusblog.nolblog.hu)

Az önkormányzat nyilvános versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képezô, alábbiakban felsorolt ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére, pályázati eljárás keretében. Az
eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás 2008. november 10-én 8 órától november 19-én 12 óráig vásárolható
meg az Ügyfélszolgálati Központban (1024
Margit krt. 47–49.) 10 000 Ft + áfa egyszeri
vissza nem térítendô összeg ellenében. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a
pályázati felhívást megvásárolta. A versenytárgyalásra a pályázati felhíváshoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni, amelyet
Cím
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alsó Völgy u. 6., I/1.
Alsó Völgy u. 22., as. 1.
Bem rakpart 56., IV/29.
Bimbó út 39., I/1.
Daru utca 12., fszt. 2.
Keleti K. u. 13/a, as. 1.
Krecsányi u. 5., fszt. 2.
Modori u. 5., as. 1.
Pusztaszeri út 29/b, fszt. 1.
Szemlôhegy u. 8., mfszt. 2.
Szilágyi E. fsr. 25., félem./2.
Volkmann u. 8., as. 1.

Hrsz.
11444/6/A/3
11435/3/A/2
13478/0/A/32
12820/0/A/5
14893/1/A/2
13295/9/A/26
11914/4/A/2
11388/0/A/16
15302/3/A/1
12927/1/A/3
13057/0/A/7
11587/0/A/1

2008. november 20-án 12 óráig lehet leadni ügyfélfogadási idôben a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodán (1024
Mechwart liget 1., 302.). A kitöltött regisztrációs lap határidôig történô leadása a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele
a versenytárgyaláson való részvételnek. A
pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási
Iroda munkatársai ügyfélfogadási idôben
személyesen (1024 Budapest, Mechwart liget 1., 302.), illetve telefonon a 346-5484es számon válaszolnak november 20-ig.
m²

Szoba

168
35
20
102
30
62
93
18
69
73
100
51

4+2
2 fél
1
2
1
2
1+2
1
2
2
3+1
1+1

Komfortfokozat

Eszmei hányad

komfortos
komfortos
szükséglakás
összkomfortos
félkomfortos
összkomfortos
komfortos
komfort nélküli
komfortos
komfortos
összkomfortos
komfortos

3742/10000
144/1000
73/10000
1445/10000
30/285
136/10000
238/1000
30/1000
165/1000
2267/10000
100/2003
104/1000
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KÖRNYEZETÜNK

A Fôvinform jelenti
n A budai alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd közötti 3 km-es szakaszát átadták a
forgalomnak (az Erzsébet hídtól délre esô
szakaszon jövôre indulhat meg a forgalom).
A fôgyûjtôcsatorna építéséhez kapcsolódó
munkák miatt a Bem rakparton a Szilágyi
Dezsô tértôl a Batthyány térig csak egy sáv
járható. A Szilágyi Dezsô tér északi oldalát
még zárva tartják. A Krisztina körúton egy
kis szakaszon a külsô sávban dolgoznak a Kereszt utca elôtt az Erzsébet híd irányában, viszont a Kereszt utca ismét kétirányú. Dolgoznak még az Ybl Miklós téren és a Döbrentei utcában is a térnél. Leszûkül az útpálya a Margit híd le- és felhajtó ágainak vonalában. A Lipthay utca nem járható a Bem József tér és a Bodrog utca között. A Bem József téren a Fô utcába átvezetô sávokban is
dolgoznak még, ezért a teret körbejárva,
vagy a kétirányúsított Bem rakparton kell
kerülôt tenni. A Bem rakpartról balra, a tér
felé nem lehet bekanyarodni, ez az irány a
Csalogány utca—Horvát utca útvonalon érhetô el.
n A 19-es és 41-es villamosok helyett a
Batthyány és a Szent Gellért tér között a 86os busszal, illetve a pótlóbusszal lehet utazni.
n A Hûvösvölgyi úton egy-egy szakaszon
irányonként egy sáv járható, mert hat helyen bontottak vízvezeték-építés miatt a Kelemen László utcától kifelé. Az Eszter utcában idôszakos korlátozásra kell számítani a
Szemlôhegy utcai körforgalomhoz közeli
építkezés miatt. Építkeznek a Szépvölgyi út
lefelé vezetô oldalán a Bécsi út és a Lajos utca között is.
n Az Árpád híd Buda felé vezetô oldalán
30-as tempóval szabad csak közlekedni,
mert a szigeti lehajtó után dilatációs munkákat végeznek. Éjszaka 22 órától reggel 6-ig
itt csak egy sávban haladhat a forgalom. A
hétvégén az 1-es villamosok helyett pótlóbuszok viszik az utasokat a Bécsi út és a Reitter Ferenc utca között a Róbert Károly
körúti vágányfelújítás miatt.

Rosta Mariann
n ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS: Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda, tel.: 315-1366, e-mail cím:
jover. gyorgy@masodikkerulet.hu.
n TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi képviselôknek a
Polgármesteri Hivatalban (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).
n 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.).

BUDAI POLGÁR

Új fasort telepítenek a Bajvívó utcában

A rossz állapotú szivarfasort a környezeti ártalmakat jobban tûrô mezei juharfákkal váltják fel

A Bajvívó utcai szivarfasorok állapota oly
mértékben leromlott, hogy azok jelenleg
már nem díszei az utcaképnek. A mintegy
huszonöt éves fák állapota évek óta problémát jelent az ott lakóknak és a gondozásukért felelôs kertészeknek. A városi életmódra érzékeny fafajta — különösen az utca páratlan oldalán — nem kap elegendô
napfényt, a kártevôk és betegségek, valamint a parkoló autók okozta mechanikai sérülések tizenhat fa kivágását indokolják.
Az elöregedett fák helyére novemberben
szárazságtûrô és a városi szennyezésnek ellenállóbb mezei juharfákat ültet az önkormányzat. A metszést jól viselô, tojásdad alakú koronát növesztô, kifejlett korában

mintegy nyolcméteres fa levele ôsszel sárgára színezôdik, és csak késôn hull le. A
nagyméretû facsemeték elültetésének köszönhetôen a megújult fasor már tavasszal
széppé varázsolhatja az utcaképet. A Polgármesteri Hivatal a munkák miatti esetleges
kellemetlenségekért a környéken élôk türelmét kéri. A hivatal elôre is köszöni az utcában parkoló autók tulajdonosainak, hogy
a kivitelezést végzô vállalkozót — annak
megkeresése esetén — segítik a parkolással
kapcsolatban felmerülô problémák megoldásában. A fasor rekonstrukciójáról további információ Bogár Istvántól, a Polgármesteri Hivatal munkatársától a 346-5418-as
telefonszámon kapható.

Begyûjtik a veszélyes hulladékot
Ingyenes veszélyeshulladék-gyûjtô akciót tart a II. kerületi önkormányzat Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Irodája november 15-én szombaton 8 és 12 óra között
két helyszínen. A veszélyes anyagokat a volt Petôfi Mûvelôdési Központ (1028 Máriaremetei út 80.) elôtt és az önkormányzat parkolójánál (1024 Rómer Flóris u. 4/a, a
Magyar Autóklub székházánál) lehet leadni a Terra-V Kht. munkatársainál. A veszélyeshulladék-leadás ingyenes.

Késôbb zárják le a Margit hidat
Csak a Szabadság híd megnyitása és a Fôvám téri oldalon a 2-es villamos vonalán
zajló építkezési munkálatok befejeztével
zárják le a Margit hidat, hogy elejét vegyék
a nagyobb közlekedési anomáliáknak — tájékoztatta lapunkat a Fôpolgármesteri Hivatal. A Szabadság hidat december második
felében adják át a villamosforgalomnak,
majd rendezik a pesti hídfô közlekedési feltételeit, a gépjármûvek májustól közlekedhetnek a hídon. A Városházán elmondták,
hogy a Margit hidat ezért az elôzetes tervekhez képest január helyett várhatóan májustól zárják el az autósok elôl, de a forgalmat
nem akadályozó munkák ettôl függetlenül
korábban elkezdôdnek. A gyalogosok, a
BKV jármûvei és a megkülönböztetést használó gépkocsik a felújítás ideje alatt is járhatnak a hídon. A felújított Margit hidat a
tervek szerint 2010 augusztus végén adnák
át a forgalomnak.
szeg
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A felújítások idején mobil óvodába járnak a gyerekek
ják saját épületüket. Ahogy a Containex forgalmazó és kivitelezô cég területi képviselôA belülrôl barátságosan berendezett, tágas jétôl, Ladányi Márktól megtudtuk, az épület
és világos mobil óvoda elsô lakói a Budake- élettartama körülbelül húsz év, ugyanakkor
szi úti óvoda dolgozói és óvodásai, akik ar- három nap alatt mobilizálható, tetszés szera az idôre — elôre láthatóan három hónap- rint átalakítható.

alatt bonyolították le, és az új épületben
máris mindenki otthon érzi magát.
Láng Zsolt az óvodásokkal együtt vágta át
a konténerépület bejáratát keresztezô nemzeti színû szalagot, majd kifaggatta a gyerekeket, hogyan érzik magukat az óriási baba-

A mostani létesítmény nemcsak Budapesten, hanem az egész országban az elsô
ilyen saját tulajdonú épület, hiszen a diósdi mobilépületet a cégtôl bérli az ottani üzemeltetô.
Kovács Ildikó, a Budakeszi úti óvoda vezetôje messzemenô megelégedésének adott
hangot. Mint mondta, a költözést két óra

házra emlékeztetô új óvodában. A gyerekeket, akiket az önkormányzat Én mobil oviba
járok feliratú sapkával ajándékozott meg, a
délelôtt hátralevô részében egy bûvész-óvóbácsi varázsolta el trükkjeivel. A jelenlévô
felnôtteket pedig a szellemes ötlet, és annak esztétikus és praktikus kivitelezése ejtette ámulatba.
P. Zs.

(Folytatás az elsô oldalról)

ra — vehették birtokukba az új épületet,
amíg óvodájuk fûtési rendszerének korszerûsítése és belsô felújítása befejezôdik. Ezt
követôen a létesítmény részben az óvodai
férôhelyek hiányát fogja átmenetileg orvosolni, részben ideiglenes otthont ad azoknak az óvodáknak, amelyek valamilyen oknál fogva bizonyos ideig nem használhat-

Gyermekbirodalom a Kultúrkúriában
sét is meg kellett oldani, ami további költségnövekedést eredményezett.
— Helyi vállalkozók és cégek is segítettek
a hirtelen jött problémák megoldásában —
mondta Dolhai István, a Klebelsberg mûvelôdési központ igazgatója.
Továbbra is várják a helyiek segítségét,
jelenleg elsôsorban termôföldre és fûmagra lenne szükség. Az EU-s szabványoknak
megfelelô, kézi faragással készülô játszóteret elôreláthatólag jövô tavasszal adják át a
gyerekeknek.

A Klebelsberg Kultúrkúriában
varázslatos gyermekbirodalom készül.
A Mátyás király játszótér
megvalósításához a II. kerületi
önkormányzat a nehéz gazdasági
helyzet ellenére is megadta a kezdô
forrást, a Kultúrkúria részben
kigazdálkodta a továbbiakat.

Elkészültek a tervek, a mûvész-alkotók,
Csilléri Orsolya és Fenyvesi Gábor kifaragták
a reneszánsz játszótér történelmi ªguráit,
a fekete sereg katonáit, Mátyás asztalát, készülnek a hinták, ügyességi játékok bûvös
oszlopai, labirintusai, a kolozsvári bíró Mátyás királyának mérleghintája. A folytatáshoz azonban még hiányzik a megfelelô
összeg.
A játszótér építéséhez szeptemberben
kezdtek hozzá, azonban már a kezdeteknél
nehézségekbe ütköztek: a helyszínül kijelölt területet korábban sittel, törmelékkel
töltötték fel, amelyet ki kellett termelni és
elszállíttatni, ez tetemes anyagi többlettel
járt.
További nehézséget jelentett, hogy a
Templom utcai kerítés a felhalmozott föld
miatt elkezdett kifelé dôlni, statikus szakértô segítségével ezt a problémát is kiküszöbölték, de a terület csapadékvízmentesíté-

Ld
A Kultúrkúria advent harmadik vasárnapján, december 14-én 19 órától
koncertet szervez a játszótér megvalósításáért. Mûvészek is csatlakoztak az
ügyhöz: Bánfalvi Béla és a Bánfalvi
Quartet, Eckhardt Gábor, Mohai Gábor, Vámosi Nagy Zsuzsa, Balog Zsolt,
a Pasaréti Ferences Kórus Déri András
vezényletével, Szalay Kriszta és az Ökumenikus iskola diákjai mûködnek közre a koncerten. Belépôjegyeket a koncertre és támogatói jegyeket a játszótér megvalósítására a Kultúrkúria információs pultjánál lehet vásárolni,
3000 Ft-os áron.
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Leendô elsôsöknek
n Az Áldás iskolában (1025 Áldás u.
1., tel.: 212-4258, 212-2961, aldas@
aldasuai.sulinet.hu, www.aldasuai.sulinet.hu) november 25-én 8–12 óráig
nyílt órák leendô elsô osztályos szülôknek. 11 órától beszélgetés a tanító nénikkel, Bóna Annával (angol-mûvészeti osztály), Bognár Anikóval (angol-vizuális osztály), dr. Lánszkiné Bodó Évával (emelt szintû matematika osztály)
és Nemesné Szentpétery Melittával
(angol-drámajáték osztály). December 18-án 15–16 óráig meglepetés készítése és Ismerkedjünk angolul! A
foglalkozás ideje alatt az igazgató tájékoztatót tart a szülôknek.
n A Csik Ferenc iskolában (1027
Medve u. 5–7., tel.: 201-1137, 2125495, titkarsag@csikferenc.hu, www.
csikferenc.hu) egy sportiskolai és egy
német osztály indítását tervezik. A két
leendô elsôs tanító, Kulcsár Márta és
Vámosiné Vitáris Márta várja a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozásra december 10-én 17-tôl.
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 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 16.30–17
óráig 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. Nyílt órák a leendô tanítókkal november 19-én 8 és 9 órától.
n A Remetekertvárosi Általános 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 foglalkozásra november 24-én
16–17 óráig.
n A Törökvész iskolában (1025 Törökvész út 67–69., tel.: 325-6580,
www.torokvesz.hu, info@torokvesz.
hu) december 17-én 17 órakor Dickens: Karácsonyi ének címû elôadása és karácsonyi ajándék készítése a leendô elsôs tanítókkal.

ÓVODA—ISKOLA
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„Az ajándék jelképes, de a köszönet szívbôl jön”
Ezekkel a szavakkal nyújtotta át Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetôje Vértesi Judit A tanító öröksége címû könyvét olyan
idôs pedagógusoknak, akik ezelôtt ötven,
hatvan, illetve hetven évvel kapták kézbe
diplomájukat. A Budai Táncklubban rendezett ünnepségen a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola tanulói köszöntötték a
már nyugállományba vonult tanítókat és tanárokat zenés mûsorral, majd kerületünk
polgármestere, Láng Zsolt nyújtotta át a színes diplomákat. Hálás szavakkal fordult a
„legembertpróbálóbb idôszak pedagógusaihoz”, és kérte ôket, hogy tapasztalataikat és

tudásukat adják át a ªatalabb pályatársaknak.
Aranydiplomát kapott: Balla Julianna,
Balogh Emese, Bánki Miklósné, Bélai Istvánné, Bérces Lászlóné, Csordás Istvánné, Iró Antalné, dr. Kóczián Béláné, Kun Jánosné, Papp
Jánosné és Deák Imre. Gyémántdiplomát kapott: dr. Bihary Ferencné, Jólesz Lászlóné, Csiki Csikász Lászlóné, dr. Szabolcsné Gyulai Valéria, Bíró Lászlóné és Vizi Józsefné. Rubindiplomát kapott: dr. Bozzay Lászlóné, dr. Hordósy Lajosné, dr. Szabados Béláné, dr. Biczók
Ferencné és Tokody Klára.
Péter Zsuzsa

Hordósy Lajosné Gál Judit idén töltötte be kilencvenedik életévét, és hetven évvel ezelôtt, 1938-ban szerezte diplomáját a
Csalogány utcai II. kerületi Általános Tanítónôképzô Intézetben.
Mindig is kerületünk lakója volt, s ahogy mondja, máig is abban a szobában él egy Felvinci úti lakásban, ahol született. Iskolába a Marczibányi térre járt.
— Még nem voltam hatéves, amikor apám kézen fogott, és
elvitt beíratni az iskolába — emlékezik vissza a tanítónô. Hangosan bömböltem, nem akartam iskolába járni. De az elsô tanító
nénim, Wágner Józsefné Rózsa néni egy tünemény volt, nagyon sokat köszönhetek neki. Mindig kitûnô tanuló voltam, hiszen édesanyám is tanár volt, és én, a két fia mellett az egyetlen lánya, nem akartam szégyent hozni a fejére. A tanítónôképzôben végeztem, majd egy hosszú betegség után tizenkét évig a
Bábszínházban dolgoztam. Végül azonban visszatértem eredeti pályámra, a Batthyány Lajos Általános Iskolában tanítottam 1977-es nyugdíjazásomig. Nagyon élveztem
az iskolai munkát, mert a gyerekekkel is és a szülôkkel is rendkívül jó kapcsolatom
volt. Az szerezte a legnagyobb örömöt, hogy éreztem a gyerekek szeretetét.

Gazdasági ügyintézôt keresnek
A II. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat gazdasági ügyintézô munkakörbe keres munkatársat. A pályázat feltételei: középfokú
szakirányú végzettség, legalább 5 éves költségvetési szervnél töltött, munkakörnek
megfelelô gyakorlat, erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásához szakmai önéletrajz szükséges. Határ-

idô a megjelenéstôl számított 30 nap. Az állás elfoglalásának ideje a döntést követô hónap elsô napja. Pályázatokat nem küldenek
vissza és nem ôriznek meg.
Pályázat benyújtásának helye: 1022 Budapest, Marczibányi tér 1., Pedagógiai Szakszolgálat. E-mail cím: pedszolg2ker@mail.
tvnet.hu.
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Színház és képzelet
Jó a gyerekeknek színházat csinálni, jó képzeletbeli világokban mozogni. Jó arra gondolni, hogy minden lehetséges.
A Jó elnyeri jutalmát, értelmet nyernek a
megpróbáltatások, elismerés jut a helytállásnak, van igazságszolgáltatás, létezik boldogság, harmónia és rend, kölcsönös és
ôszinte barátság. Szerelem. Szép és emberi
lehetôségek. A képzelet világában, persze.
A gyermeki képzelet végtelen. A jó gyerekszínház ebbe a végtelenbe vezet, ott kutakodik, arról mesél. Eszközeit is onnan választja. A jó gyerekszínház a legjobbfajta
színház. Csak jól kell csinálni. Persze, ez
nem könnyû. De egyike a legértelmesebb
feladatoknak.
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok jutnak eszembe, ha gyerekeknek szánt színházi elôadás elôkészületeit végzem, vagy
késôbb, a próbák folyamán. Amikor a
munka halad, vagy éppen újra elakad.

De akkor is erre kell gondolnom, amikor
újdonsült válogatóként együtt unatkozom a
nézôtéren a gyerekekkel, vagy éppen
bosszankodom a látott igénytelenségen, felelôtlenségen. És le is írom mindezt, amikor megkérdezik tôlem, mit is gondolok
én errôl a mûfajról, miért csinálom ilyen
szívesen, és hogy milyen szempontok alapján választom majd ki azt a tízegynéhány
legjobb elôadást.
Egy biztos. A munkának így kell kezdôdnie: Képzeld el!
Tóth Miklós rendezô,
az idei Gyermekszínházi Szemle
programjának válogatója

FELHÍVÁS. A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ 2009. május 6–12. között ismét megrendezi a gyermek- és
ifjúsági színházi szemlét. A fesztiválon
— mûfaji megkötöttségek nélkül —
igényes, formanyelvi gazdagságot tükrözô produkciókat mutatunk be. A szemlére 2007. január 1. után született és a kaposvári Biennálén nem játszott elôadások nevezhetôk. A programot Tóth Miklós rendezô
válogatja.
A fesztivált a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban rendezik meg, így olyan elôadások jelentkezését várják, amelyek az ott rendelkezésre álló technikai körülmények
között játszhatók.
A társulatok jelentkezésének határidejét 2008. november 30-ig meghosszabbították. A szervezôk kérik a jelentkezô csoportokat, hogy küldjék el a benevezendô elôadás címét, szerzôjét, játékidejét, technikai paramétereit, valamint azt, hogy hol és
mikor tekinthetô meg az elôadás. Amennyiben a produkció jelenleg nincs mûsoron,
kérik, hogy az elôadásról felvételt küldjenek.
A Gyermekszínházi Szemlét a II. kerületi önkormányzat támogatja.

A szeptember 21-én lezajlott kerületi Kaptatón a legtöbben — a tanulók létszámához viszonyítva — a
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium színeiben indultak. Ezt jutalmazandó nyújtotta
át Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetôje Stefanik Dezsônek, a Kodály iskola igazgatójának a legtöbb
tanulót mozgósító iskolának járó kupát, valamint a 60 000 Ft értékû vásárlási utalványt. Szintén vásárlási
utalványt kapott a következô öt helyezett, sorrendben az Újlaki Általános Iskola, a Móricz Zsigmond
Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, valamint a
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium.
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Gimnáziumba
készülôknek
n A Kodály iskola (1022 Marczibányi
tér 1., kodaly@server.kodaly-bp.sulinet.hu, www.kodaly-bp.sulinet.hu) felvételi elôkészítôt tart nyolcadikos tanulóknak keddenként 16 órától.
Ének-zene elôkészítô foglalkozások január 13-tól február 17-ig keddenként 16 órától. Nyitott kapuk a gimnáziumban november 12-én, 13-án és
január 14-én, 15-én 8 órától.
n A Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gimnáziumban
(1026 Pasaréti út 191–193., tel.: Pasaréti út: 275-1097, Fenyves utca: 2002440) 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.szabolbp.sulinet.hu oldalon. Az általános iskolai elsô osztályosoknak februárban
szerveznek nyílt napot.

VÁNDORKIÁLLÍTÁS A FÁKÉRT címmel nyílt tárlat a Szemléletváltás Az
Életért Ember- és Környezetvédô Közhasznú Egyesület, valamint a Szabó
Lôrinc Két Tannyelvû Általános Iskola
és Gimnázium közös szervezésében.
Az iskola, amelyben a tárlat november
28-ig az iskola nyitvatartási idejében
látogatható, a vándorkiállítás tizenhetedik helyszíne.

A szervezôk a Lelkes képzômûvész
család (István, Mária, András, Gergely) három nemzedékének alkotásain keresztül mutatják be a fák szépségét a természeti és az épített környezetben. Fényképfelvételek segítségével hívják fel a figyelmet az utóbbi idôben veszélyesen terjedô fapusztítás,
szakszerûtlen csonkolás, a lombtérfogat indokolatlan csökkentése és az állatok élôhelyének tönkretétele ellen.
Kerületrôl kerületre haladva ültetnek
egy-egy fát szakszerûen, és a fa érdekeit szem elôtt tartva.
(1026 Budapest, Pasaréti út 191–193. Tel.:
200-6403, 394-3887, 398-0711, 275-1097)
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KLEBELSBERG NAPOK

BUDAI POLGÁR

Klebelsberg Kuno Napok
A Klebelsberg Kuno Emléktársaság a Pesthidegkút
Alapítvány és a Kultúrkúria szervezésében november 13. és
16. között tartja az idei Klebelsberg-napokat. A szervezôk a
korábbi évek programjait is túlszárnyalva nívós elôadásokkal
várják az érdeklôdôket. Erdôsi Károly, a Klebelsberg Kuno
Emléktársaság ügyvezetô elnöke és Dolhai István, a
Kultúrkúria igazgatója a négynapos rendezvény programjai
közül ajánl néhány kiemelkedô eseményt az érdeklôdôk
figyelmébe.

— Mint eddig minden évben, így 2008-ban is szeretnénk változatossá tenni az eseménysorozatot — mondta Erdôsi Károly. — Újdonság lesz az idén a Klebelsberg jótékonysági bál, ahol a nagyobb
összeget adományozók Búza Barna szobrászmûvész Klebelsbergemlékplaketjét kapják meg. A felajánlott összeget Klebelsberg
mellszobrának bronzba öntésére fordítjuk. A nyitónapon adják át
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Klebelsberg-díját ünnepélyes hangverseny keretén belül. A díj jelentôségét hangsúlyoz-

za, hogy az ünnepségen a Magyar Örökség-díjas Kodály-kórus
másfél órás mûsort ad az operairodalom remekeibôl. Szombat délelôtt Reform-konzervativizmus és önismeret — Felelôsség és gyávaság
címmel rendhagyó kerekasztal-beszélgetést tartunk. Pesthidegkút egykori lakója, a néhai vallás- és közoktatásügyi miniszter emlékére rendezett napok záróeseménye is említést érdemel, a Máriaremetei Bazilikában orgona-hegedû koncertre várjuk az érdeklôdôket, különösen a pesthidegkútiakat.
— A Klebelsberg-napok és a Kultúrkúria mára szétválaszthatatlan fogalommá váltak — fogalmazott Dolhai István. — Évrôl évre
színvonalasabb programok várják a kerületbôl, illetve más városrészekbôl érkezôket, és a repertoárt ítélve ez idén sem lesz másképp.
A programsorozatot már régóta ªgyelemmel kísértem, majd
igazgatói kinevezésemet követôen elsô teendôm volt, hogy a rendezvény jövôjét a Klebelsberg Kuno Emléktársasággal közösen biztos pontként határozzuk meg az intézmény életében. Remélem,
hogy a közös munka gyümölcse minél több érdeklôdôt csábít a Klebelsberg-napokra.

„

Magyarország a végig nem gondolt gondolatsoroknak a hazája. Az emberek a logikai következtetések fonalát
csak addig a pontig vezetik le és követik, ameddig az ô felfogásuknak kedvez, és nem mennek tovább, különösen akkor nem,
ha a tovább vezetett konzekvenciák (következmények) már egészen más képet mutatnak.”
(Klebelsberg Kuno)

November 13. csütörtök
133 évvel ezelôtt ezen a napon született Klebelsberg Kuno

9.00

17.00

Klebelsberg-emléktúra: a Klebelsberg alapította MTA
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet megtekintése (Konkoly Thege Miklós út 15–17.).

19.00

Mesterkoncert — Kassai István Liszt-díjas zongoramûvész estje. Közremûködik: Csévi Flóra (Brüsszel) hegedûn, mûsoron Hubay Jenô: Hegedûszóló a Cremonai hegedûs címû operából, Gioacchino Rossini: Memento /
Memento Homo, Beethoven: Tavaszi szonáta, Mosonyi
Mihály: Gyász-hangok Széchenyi István halálára, Erkel Ferenc: Hunyadi-induló, Erkel Ferenc: Hattyúdal a Hunyadi
László címû operából, Erkel Ferenc: Változatok Bartay
Endre a Csel címû operájára. A koncert létrejöttében a
Hubay Társaság nyújtott segítséget.

Az emléktársaság tagjai megkoszorúzzák Klebelsberg
Kunónak a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium mellett álló emlékmûvét a Villányi úton.

November 14. péntek

11.00

A pesthidegkúti iskolák megkoszorúzzák a volt kultuszminiszter emléktábláját az ófalui templom falán (1028
Templom utca 7.). Beszédet mond Csere István, a Pesthidegkút—Máriaremetei Ökumenikus Iskola igazgatója.

14.30

Hédervári Péter amatôr csillagász emléktáblájának
avatása és koszorúzása a Göncöl Alapítvánnyal közösen
(1023 Árpád fejedelem útja 40–41.). Beszédet mond és
emlékezik: Láng Zsolt polgármester, Erdôsi Károly, a Klebelsberg Kuno Emléktársaság ügyvezetô elnöke, Rezsabek Nándor, Hédervári Péter életrajzírója, csillagászati ismeretterjesztô, Kiszel Vilmos, a Göncöl Alapítvány elnöke, Kemény Tamás gimnáziumi osztálytárs.

17.30

A Klebelsberg folyóirat-olvasó és archívumkönyvtár
megnyitása.

18.00

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Klebelsbergdíjának ünnepélyes átadása. Válogatás az opera-kórusirodalom gyöngyszemeibôl. Találkozás a Klebelsberg Akadémia keretében a Magyar Örökség-díjas Kodály Zoltán
Férfikórussal.
Közremûködik: A Magyar Örökség-díjas Kodály Zoltán
Férfikar, Papp Gyula (zongora), Kriszta Kinga, Fülep Máté, Ujvári Gergely, Ormándy József, Hlaváts Attila, Kiss
Gábor, Pálinkás László (ének). Vezényel: Pálinkás Péter, a
Magyar Kultúra Lovagja.
Mûsoron Purcell: Matrózkórus (Didó és Aeneas), Mozart:
Papok kara (Varázsfuvola), Vivat Bacchus (Szöktetés a szerájból), Beethoven: Rabok kara (Fidelio), Donizetti: Belcore áriája (Szerelmi bájital), Rossini: Mózes imája (Mózes),
Glinka: Zárókar (Ivan Szuszanyin), Csajkovszkij: Lenszkij
áriája (Anyegin), Rossini: Lauretta áriája (Gianni Schicchi), Wagner: Dal az Esthajnalcsillaghoz (Tannhäuser),
Verdi: Bordal (Ernani), Smetana: Sördal (Az eladott menyasszony), Verdi: Pezsgôduett (Traviata), Erkel Ferenc: A
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november 13–16., Klebelsberg Kultúrkúria
honfi imája (Bánk bán), Keserû bordal (Bánk bán), Hazám, hazám (Bánk bán), Cselszövôk (Hunyadi László), Dózsa esküje (Dózsa György), Kacsóh Pongrác: Rákóczi megtérése (Rákóczi), Takarodó (Névtelen hôsök), Kodály Zoltán: A csitári hegyek alatt (Székelyfonó), Toborzó (Háry
János), Huszka Jenô: Jurátus-induló (Mária fôhadnagy),
Oskar Nedbal: Ima a hazáért (Lengyel vér), Huszka Jenô:
Igazságot Magyarországnak (Kossuth levele), Vincze Zsigmond: Szép vagy, gyönyörû vagy… (Hamburgi menyasszony), Huszka Jenô: Gárdainduló (Bob herceg), Vígh
Kristóf: Hazatérés, Huszka Jenô: Háromszínû ôsi magyar
lobogó (Szép juhászné).

November 16. vasárnap
15.30

P. Bak János — aki Rudnay Gyula tanítványa és tanársegéde volt —, valamint fia, A. Bak Péter kiállításának zárónapján emlékkoncert és mûhelybeszélgetés, amely
elôtt Nikolaos Ormanlidis (hegedû) és Bánó Veronika
(zongora) ad koncertet. Mûsoron Massenet: Meditáció,
Tartini: Ördögtrilla-szonáta. A koncert után Emlékezés a
nagy elôdökre címmel mûhelybeszélgetés és a Rudnay
Társaság újjászervezése.

16.45

Emlékkoncert a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában. Közremûködik Nikolaos Ormanlidis hegedûn, Bánó
Veronika és Erdôsi-Boda Katinka orgonán. Mûsoron Langlais: Incantation, J. S. Bach: Largo és Allegro assai a Cdúr szólószonátából. René L. Becker: Imádság a g-moll
szonátából, Veracini: Largo, Fiocco: Allegro, Mascagni: Intermezzo, J. S. Bach: a-moll hegedûverseny.

18.00

Istentisztelet Klebelsberg Kuno lelki üdvéért a máriaremetei Bazilikában.

November 15. szombat
9.30

Reform-konzervativizmus és önismeret — Felelôsség
és gyávaság címmel „nyitott” beszélgetés Gyurgyák János Ezzé lett magyar hazátok címmel megjelent könyvérôl. A vitaindító elôadás nélküli nyitott beszélgetésen
mindenki szabadon kifejtheti álláspontját. Azokat a felelôsen gondolkodókat várják, akik a Széchenyi István liberális-konzervatív szellemiségén nyugvó, Klebelsberg korának, kultúrpolitikájának alapjául is szolgáló Szekfû Gyula
reformkonzervatív történelmi szemlélete mentén látják
mai politikai életünk anomáliáira a megoldást, és választ
várnak néhány alapkérdésre.

11.30

Faültetés — A Klebelsberg-kastély arborétumszerû parkjának mintájára a „Klebelsberg-emlékliget” elsô fáinak
elültetése.

18.00

Klebelsberg Jótékonysági Bál a Klebelsberg Kuno Emléktársaság, a Mûvészetbarátok Egyesülete és a Klebelsberg Kultúrkúria rendezésében. Fôvédnök: Hámori József
akadémikus. Védnökök: Jókai Anna Kossuth-díjas író, a
Klebelsberg Kuno Emléktársaság elnöke, Láng Zsolt polgármester, Búza Barna szobrászmûvész, a Mûvészetbarátok Egyesületének örökös elnöke, Jeszenszkovitsné Witkovszky Hedvig, a Klebelsberg család leszármazottja, Balsai István országgyûlési képviselô, Nagy István, Magyarpécska volt alpolgármestere. Díszvendégek: Bánffy
György Kossuth-díjas színmûvész, a II. kerület díszpolgára, Cseke Péter színmûvész, Iglódi István színmûvész, Gulyás Dénes operaénekes, Kondor Katalin újságíró, Esterházy László, Fodor Viktor és Kovács Gergely lelkipásztorok. Mûsorvezetô: Mohai Gábor elôadómûvész. Zene:

Nagy Pál János tárogatómûvész, a Thomastik Trió és az
Állami Népi Együttes zenészei. A jótékonysági bál célja
gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter mellszobra
bronzba öntésének támogatása. A belépô, amely tartalmazza a vacsora árát is, 4000 Ft. Információ: Magyarfi
Marica, (06 20) 440-9266.

A programokra a jótékonysági bál kivételével a belépés díjtalan! Információ:
dr. Erdôsi Károly, tel.: 376-8907, Laskovics Katalin, tel.: 392-0871. Klebelsberg
Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom u. 2–10., tel.: 392-0860, fax: 392-0862,
info@kulturkuria.hu, www.kulturkuria.hu

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTNEK ad otthont a Klebelsberg
Kultúrkúria december elsején 18 órai kezdettel. A hangverseny bevételét a solymári Fészek Iskola építésének támogatására fordítják a szervezôk. A koncerten Mozart-, Wagner-, Beethoven-, Puccini-mûvekbôl kórus- és operarészleteket adnak
elô a Magyar Állami Operaház mûvészei, kamarakórusa és
szólistái, továbbá Andrássy Frigyes és Andrássy Krisztina kortárs zeneszerzôk mûveit adja
elô a Szirt Együttes. Vezényel
a Magyar Állami Operaház karigazgatója, Szabó Sípos Máté.
A rendezvény védnökei: Gulyás Dénes operaénekes, országgyûlési képviselô és a Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány. Jegyek 2000 forintos
áron válthatók a Klebelsberg
Kultúrkúriában (392-0860) és
Solymáron, a Fészek Iskolában: (06 26) 360-182. A kiemelt támogatói jegyek ára
5000 Ft, diákjegyet (állóhely)
500 forintért lehet kapni.
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A dramaturg
Radnóti Zsuzsa, az Örkény István életmûkiadás gondozója
Örkény István életmûsorozatának elsô
újabb kiadású darabja, az Egyperces
novellák már kapható, a toplisták élén
áll. Az író hagyatékát Radnóti Zsuzsa
gondozza, aki évtizedek óta a
Vígszínház dramaturgja, illetve vezetô
dramaturgja. A Jászai Mari-díjas,
Érdemes mûvész a kortárs magyar
dráma szakértôjeként több könyvet
publikált, számos magyar író pedig az
ô háttérmunkájának köszönhetôen
lett színpadi szerzô.

A világot jelentô deszkák mögött dolgozik immár évtizedek óta. Hogyan lett dramaturg?
Engem elsôsorban az irodalom vonzott a
színházban, s alkatilag inkább „háttérmunkás” vagyok, így ez a színház közeli foglalkozás állt hozzám a legközelebb.
Mikor feleségül ment Örkény Istvánhoz, ön már a Vígszínházban dolgozott.
Radnóti Zsuzsa vagy Örkény Istvánné
volt az író mellett?
Mindkettô. Tökéletes harmóniában létezhettem, mert ô elfogadta, sôt nagyon is szerette a munkámat, én pedig mindig vigyáz-

tam arra, hogy ez soha ne történjen az ô kárára.
Pasaréti úti lakásukban él ma is. Csak
az ô révén kötôdik a kerülethez?
Igen. A Ferencvárosban nôttem fel, és ô
általa kerültem a második kerületbe.
Úgy tudom, hogy a mostani Örkény István-életmûkiadás már nem az elsô.
Hány kötetes lesz?
Érdekes, most vettem észre, hogy minden tíz évben indul el egy újabb. Igen, a
2008-as már a negyedik sorozat. Mindegyik újabb megjelenéskor vagy egy újabb
könyv is megjelenik, például a harmadik
sorozatban az Elsárgult kéziratok címen eddig kiadatlan, elsôsorban ªatalkori novellákkal, vagy van olyan kötet, amelyik bôvítetten kerül újból napvilágra. Tíz-tizenegy
könyvrôl beszélhetünk.
Mit tud tenni azért, hogy ma is olvassák Örkény mûveit, és azok üzenete eljusson az olvasóhoz?
Igyekszem legjobb tudásom szerint gondozni a hagyatékot, megszerkeszteni, jegyzetelni a megjelenô mûveket, s nagy felelôs- meg. S ha egy-egy tervezett elôadás kapséggel dönteni (a kiadó és szerkesztô bará- csán a darabokról kérdeznek vagy próbáktaim segítségével), hogy abból a kevésbôl, ra hívnak, örömmel „állok rendelkezésre”.
amely még hagyatékban van, mi jelenjen
Verrasztó Gábor

Adventi vasárnapok a Mechwart ligetben
December 7-én
Mikulás-váró ünnep
15.00: Mikulásváró békebeli dallamok.
Szent Flórián fúvós quintet.
15.30: Fogaton, ajándékokkal érkezik a Mikulás, muzsikál Tekerôs Tódor.
15.40: Magyar táncok a Mikulásnak.
Bartók Táncegyüttes.
16.00: Krampuszkaland, krampusztánc.
Trambulin Színház.
16.30: Szent Miklós történetei.
Tér Színház.
17.00: Melengetô ugrótáncok, ajándékok,
téli mulatság forraltbor-kóstolóval.
Bartók Táncegyüttes, Dudás Dani,
Tekerôs Tódor, Bôgôs Bálint, Brácsás
Boldizsár és a közönség.
17.30: Adventi áhítat, gyertyagyújtás.
Szent Flórián fúvós quintet.
17.40: Ördögbôr, ördögcsizma, ördögszikrák — tüzes mutatványok.

December 21-én
Betlehem, Betlehem

December 14-én
Luca-napi dínomdánom
14.30: „Luca, Luca kitty-kotty”. Berbencés
vándorszín és a Berkó zenekar.
15.20: „Így kell járni, úgy kell járni — így
kell dudálni, muzsikálni”.
Kiss Zenede bemutatója.
15.45: „Hej, regô, rejtem”. A Bartók Táncegyüttes Luca-napi regölése.
16.10: „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt”.
Berkó zenekar Luca-napi vigassága.
16.30: Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj —
Ládafia Bábszínház.
17.15: Forralt borok királynôje vetélkedô.
Tüzes borok, tüzes táncok a közönséggel és a Bartók Táncegyüttessel.
17.40: Adventi áhítat, gyertyagyújtás.
17.45: Luca-napi tûzcsodák — tûzzsonglôrök.

15.30: Karácsonyi dalok.
Szent Flórián fúvós quintet.
15.30: Betlehemi csoda.
Bartók Táncegyüttes.
15.45: Kerekerdô meséi óriásbábokkal.
Bab Társulat.
16.30: „Adjon isten áldást, békességet”.
Forraltbor-kóstoló, újévköszöntô
táncok. Bartók Táncegyüttes.
16.50: Adventi gyertyagyújtás.
17.00: Kiskarácsony, nagykarácsony.
Szent Flórián fúvós quintet.
17.20: Csillagszóró — tûzvarázs.
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„Ez a nap más, mint a többi…”
Négy évtizede a Vígszínház
társulatának tagja, közel negyven
filmben és számos tévéjátékban
szerepelt, több mint húsz lemeze jelent
meg. Kossuth-díjas Érdemes mûvész, a
Mosolyrend lovagja, az UNICEF
jószolgálati nagykövete, a Magyar
Köztársaság Tiszti keresztjének
tulajdonosa. A Hungaroton Records
2000-ben gyémántlemezzel jutalmazta,
mert a gyerekek számára készített
felvételeibôl tizenhét év alatt másfél
milliónál is több kelt el. A
kerületünkben élô Halász Judit
Magyarország egyik legismertebb és
legkedveltebb mûvésze. November 23án egy egész napot tölthetünk el vele a
Millenáris Teátrumban.

— Akkor költöztünk a második kerületbe,
amikor megszületett a ªam. Ô már itt járt
iskolába, a Marczibányi téri Kodályba,
majd a Móriczban érettségizett. Több helyen is laktunk idôközben, a Hidegkúti,
majd a Pasaréti úton, most az Endrôdi Sándor utcában. A kötôdésem azonban még régebbi keletû, itt zajlott ugyanis életem
egyik legfontosabb szakasza, a lovaglással
töltött évek. A Hidász utcai Budapesti Honvéd Lovardába jártam edzésre, ahol az
összes szabadidômet töltöttem. Nem volt
nyaralás, nem volt hétvége, állandóan lovagoltam.
Nagyon szeretek itt lakni, személyes
örömnek vagy személyes sértésnek veszek
mindent, ami a kerülettel történik. Úgy alakult, hogy a barátaim is a környéken élnek,
és munka is került itt: fellépek a Klebelsberg Kultúrkúriában és a Millenárison minden évben több koncertet adok.
Ez a novemberi vasárnap a Millenárison más lesz, mint az eddigi fellépések.
Régi vágyam válik valóra. Amióta a közszolgálati televízió feladta azt a szép feladatot, hogy gyerekeknek készítsen mûsort, és
a többi TV-csatorna a nekik szánt mûsoridôt ªlléreken vásárolt kétes minôségû rajzªlmekkel tölti ki, nincs mód arra, hogy —
többek között — az én dalaimból felvétel készüljön. Ezért szerettem volna, ha az elmúlt
tíz év lemezeinek dalait, amelyek már nemcsak a gyerekekhez, hanem az egész családhoz szólnak, ªlmre vennénk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy rengeteg helyre hívnak
fellépni, és ahová elmegyünk, oda máskor
is visszahívnak, és éppen ezért nagyon
bánt, hogy anyagi okokból tíz éve még egy
DVD-t se tudtunk kiadni.
Koncertªlmet fognak forgatni?
Két koncertet adok, mindkettôt ªlmre
vesszük. Ezekbôl moziªlm is készül, ami
régi felvételekkel, vidéki turné képeivel
egészül ki. Olyan ªlmet szeretnénk, amelyben azt is meg tudjuk mutatni, amit én látok a színpadról; azokat az arcokat, a szeme-

ket, a mondatokat és véleményeket, amelyeket én kapok elôadás közben és után a
gyerekektôl. A gyerekek fantáziája még sokkal dúsabb, és olyanokat is képesek gondolni, sôt kimondani, amit egy „jól nevelt” felnôtt már nem.
Mi történik a koncertek között?
A délelôtti koncert 11-kor, a délutáni 16
órakor kezdôdik, de a ªlmesekkel együtt
ott maradok egész nap. Arra gondoltunk,
hogy most, a koncertek között végre lesz
idô teljesíteni a kívánságokat, meghallgatni a véleményeket és történeteket, amelyek szintén bekerülhetnek a ªlmbe. A koncertek után gyakran jönnek hozzám gyerekek vagy anyukák, hogy elmondják, szerették volna még ezt vagy azt a dalt hallani. A
koncertek után kívánságmûsort tartunk,
november 20-ig írhatják meg a gyerekek
és felnôttek a Millenárisnak, hogy mit szeretnének hallani. Kiállítás is nyílik azokból
a rajzokból, amelyek a dalokról készültek.
Hogyan készülnek a lemezek?
Az elsô lemezek verseit Bródy János kereste, ô és az Illés együttes, meg Tolcsvayék
szerezték hozzá a zenét. Bródy remek lemezcímeket talált ki. Sokat tanultam tôle,
meg a saját tapasztalataim is gyarapodtak,
és lassan én is megtanultam lemezt készíteni. Az utóbbi idôben már én kerestem
olyan témát, amely egy kicsit saját indíttatású, benne vannak a személyes gondjaim,
örömeim. A Hívd a nagymamát! és a Szeresd
a testvéred! is ilyen, hiszen idôközben három unokám született, a legnagyobb négyéves, a legkisebb kilenc hónapos.
Hosszú évek óta a gyerekek elsô számú
kedvence, pedig nem könnyû meghódítani és megtartani a gyerekközönséget.
Amikor elkezdtem koncertezni, én csodálkoztam a legjobban azon, hogy felfedeztem magamban egy addig számomra ismeretlen képességet: szót tudok érteni a gyerekekkel. Nagyon élveztem és élvezem a velük való együttlétet. Mielôtt az ember színpadra lép, hátul hallja, hogy mi folyik a nézôtéren: zsivaj, kiabálás, nevetés, vereke-

dés, visítás. De ahogy kilépek, elcsendesülnek, és ahogy felhangzik a zene, elkezdenek mozogni, énekelni. Szerencsésnek
mondhatom magam, mert sok sikeres
ªlmben és színdarabban szerepelhettem,
de a gyerekeknél elért siker semmivel nem
mérhetô. Ôk még nem tudják, hogyan illik
viselkedni, nem udvariasak, úgy viselkednek, ahogy hat rájuk a színpadon látott-hallott elôadás. Ez számomra komoly iskola
volt. Megtanítottak arra, hogy mit csinálok
jól és mit rosszul, min kellene változtatni.
Nagyon érdekes tapasztalatokat szereztem,
amelyek azután pszichológiai könyvekben
köszöntek vissza. Nagyon büszke voltam,
hogy autodidakta módon ugyanarra a következtetésre jutottam, mint a szakemberek.
Került már kellemetlen helyzetbe a
színpadon?
Régi hagyomány, hogy minden decemberben, így idén is minden vasárnap adok
koncertet a Vígszínházban. Egy ilyen alkalommal, ahogy színpadra léptem, elbotlottam, és hason csúsztam vagy öt métert egészen az elsô sorig. Nagyon megütöttem magam. „Látjátok, ilyen csúszós idô van kint,
ne szaladgáljatok, mert ti is így jártok” —
mondtam a döbbenten ülô gyerekeknek,
hogy eltereljem a ªgyelmüket arról, hogy
alig bírok felállni.
Az év végéig még vagy húsz fellépése
lesz, közben játszik a színházban. Jut idô
pihenésre is?
Nem kell, hogy jusson. Egy színész, ha
nagyon elfoglalt, borzasztóan vágyódik egy
kis pihenésre. Ha viszont nincs munkája,
akkor az a baj. És olyan a színészet történetében még sosem fordult elô, hogy szépen,
egyenletesen jöjjön a munka meg a pihenés: vagy rengeteget dolgozunk, vagy nagyon keveset. Én most elsôsorban a Millenáris programjára koncentrálok, és várok
szeretettel minden kerületi gyereket és felnôttet.
Péter Zsuzsa
A programról bôvebb információt a www.millenaris.hu honlapon találhatnak az érdeklôdôk.
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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

LÉTRAMESÉK. November 23-án 11 órától
a Klebelsberg Kultúrkúriában mutatja be a
Bozsik Yvett Társulat a Létramesék címû produkcióját. A színpadon a tánc és irodalom
találkozásának lehetünk tanúi. A gyönyörû
gyerekversek színpadra állítva, megkoreografálva egy csodás világot mutatnak meg,
ahol minden létrából van… A
Weöres Sándor,
Tamkó Sirató Károly, Zelk Zoltán,
József Attila és
Csukás István
mûveire készült
táncok elrepítenek a mesék és
a képzelet világába, a felnôtté
válás rejtelmeibe. Jegyár: 1000
forint.
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség.
Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas
csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. Az Öntöttvas csipkecsodák kiállítás NOVEMBER 30-IG tekinthetô meg. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 2014370)
n M GALÉRIA: NOVEMBER 23-ig: Kedvenc helyem a kerületben. A II. kerületi, általános és középiskolák között meghirdetett óriásplakát-tervezô verseny díjnyertes pályamûveinek kiállítása. (Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ, színházi elôtér)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: NOVEMBER 21-ig: Fotoszféra — Digitális fotogramok. Czeizel Balázs fotómûvész kiállítása.
n GALÉRIA LÉNIA: DECEMBER 1-jéig: Gobelinek és gobelintervek. Válogatás Túry Mária és Kádár
György munkáiból. Megtekinthetô naponta 14 és 17 óra között. (1021 Széher út 74.)
n HAP GALÉRIA: NOVEMBER 21-ig: Lauber László és Nyiri István építészek emlékkiállítása. Megtekinthetô hétfôtôl péntekig 14–19 óráig, (1027 Margit krt. 24., földszint)
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: NOVEMBER 20., 18.00: Mesterbérlet. Onczay Zoltán gordonkaestje. Zongorán közremûködik Wada Sayaka. NOVEMBER 28., 18.00: Mesterbérlet. Szabadi Vilmos
és Vígh Andrea hangversenye. DECEMBER 12., 18 óra: Lajtha László vonósnégyesei. Az Auer Vonósnégyes lemezbemutató hangverseny-sorozata. Km.: Oláh Vilmos és Berán Gábor (hegedû), Gálfi Csaba (mélyhegedû), Takács Ákos (gordonka).

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. Koreografált, táncos nôi torna lányok, asszonyok részére. Az órát profi táncmûvész tartja. Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn
és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 922-5887. Gimnasztika. Mozgásforma a felnôttek minden korosztályának. Egyszerûen megtapasztalható módszer a testtartás javítására, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalmainak kezelésére. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmergimnasztika tanárnál, (06 70) 335-6283. Gerinctorna. Minden kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig.
Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06 30) 370-7322. Salsa. Minden csütörtökön kezdô tanfolyam 20–21 óráig, haladó tanfolyam 21–22 óráig. Információ: (06 20) 315-2781. BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnasztika (felnôtt) kedden
8.30–9.30 és 18.30–19.30 között. Kreatív gyerELÉGIA. Woody Allen filmjeiben vannak olyan manhattani lakásbelsôk, mint amiben
mektánc szerdán 16.15–17.15 (5–6 évesek) és
Ben Kingsley elmélkedik zongorakíséretre, egy esôs délutánon. Csakhogy Allennél az
17.15–18 óra között (3–4 évesek). Játékos focisuefféle álomlakok fôbérlôi hamar megkapják a görbe tükröt, Kingsley azonban olyan
li, mozgásfejlesztés csütörtökön 16.15–17-ig (3–
komolysággal adja a végsô kapuzárás elôtt kissé megszeppenve toporgó értelmisé4 évesek) és 17–18-ig (5–7 évesek). (1022 Lorántgit, mint aki beleszeretett volna saját pózába. Zongora, esô, New York, Kingsley —
ffy Zs. út 3. Tel.: (06 30) 670-2383)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformámár csak az aranykeret hiányzik a képrôl, hogy megajándékozhassuk vele magasan iskolázott szeretteinket, akik nyilván kellôképpen értékelni fogják, hogy a stáblistán
ló kondicionáló torna kedden és csütörtökön 8–
egy nagy író, Philip Roth neve is szerepel. Kingsley alakítja A haldokló állat címû
9, este 19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. JelentkeRoth-regény fôszereplôjét, egy öregedô lepedôakrobatát, aki egyetemi tanárként
zés: 200-9356. Osteoporosis-megelôzô gyógytormindig talál magának professzori skalpot gyûjtô, jó lábú végzôsöket. Ilyen jó lábú
na kedden 11.00–12.30, csütörtökön 11.30–13
végzôs Penélope Cruz is, aki azonnal elbûvöli a kötöttségektôl óvakodó férfit: a prof a bevált rutin szerint akcióba is lép, nem számolva azzal, hogy ez a tökéletes latin szépség alaposan átírja majd életre szólónak hitt függetlenségi nyilatkozatát. Elég hervasztó látvány, hogy
ezekben a nem túl eredeti, de a dráma szempontjából kényelmesen kipárnázott szerepekben milyen modorosan mondják fel szövegeiket a
felek, mintha ez a felvett modor adná vissza a regény irodalmi patináját. Jólfésült mûsort látunk önmaguknak nagyon tetszô elôadókkal,
akik felettébb élvezik, hogy olyan szépen esik rájuk a szûrt fény, melybôl mindenki igyekszik a lehetô legtöbbet elcsípni, történjék ez akár a
másik vagy éppen a film kárára.

E. K.
Rendezô: Isabel Coixet, szereplôk: Ben Kingsley, Penélope Cruz, Dennis Hopper.
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óráig. Vezeti Szininé Bakonyi Hajnalka. Jelentkezés:
325-9930. Izomnyújtó, stretching gyakorlatok,
EGYÜTT A SOKFÉLESÉGBEN. Az Európai Bizottság 2008-at A kultúrák közötti páramelyek elsôsorban kötött ízületû és ülômunkát
beszéd európai évének nyilvánította. Ennek keretein belül nemzeti szinten olyan
végzôknek ajánlott kedden és csütörtökön 17.45–
programokat támogatnak, amelyek illeszkednek a kampány célkitûzéseihez, és közvetítik annak üzeneteit. Az év jelmondata így hangzik: Együtt a sokféleségben.
18.45 óráig. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly IldiKultúrák párbeszéde címmel rendezi meg a Magyar Kultúra Alapítvány a XII. Makó. Jelentkezés: (06 30) 975-4752. A 6–10 éves
gyerekek sokoldalú testi fejlôdését segítô játégyar Karikatúra Mûvészeti Fesztivált. Az eseményre 25 országból 77 karikaturista
küldte be pályázatát. A pályamunkák november 30-ig láthatók a Magyar Kultúra Alakok, akrobatikus jellegû mozgások kedden és
csütörtökön 16.15–17.15-ig. Vezeti Bánhidi László
pítvány székházában (1014 Szentháromság tér 6.).
és Borbála testnevelô tanár és szakedzô. JelentkeAz európai év mellett 2008 a Biblia Éve is, ennek
zés : 200-0191 és (06 30) 413-3854.
keretében nyílik november 21-én az Országos Széchenyi Könyvtárban a Magyar Biblia Társulat közren Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületében. Gyermek és junior
mûködésével egy átfogó Biblia-kiállítás. A tárlat céledzés kedd-péntek 18.00–19.30-ig, felnôtt kezdô
ja a magyar nyelvû Biblia történetének bemutatása,
edzés kedd-péntek 18.15–19.45-ig. (1022 Marczia különbözô fordításokkal, kiadásokkal és a Biblia
hatásával kapcsolatos ismeretterjesztés. A kiállítás lébányi tér 1. Információ: budapestkendo@gmail.com, tel.: (06 30) 601-2025)
nyegi eleme még a Biblia tartalmának könnyen érthetô, látványos formában történô bemutatása. A lán Teniszoktatás. Hatéves kortól kezdô és haladó
szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben.
togatók megismerhetik a Biblia történelmi hatásait,
Iskolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû vermilyen nyomot hagyott az irodalomra, a magyar
senyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnyelvre. A programmal kapcsolatban további infornál: (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.temációkhoz juthat a Biblia éve 2008 honlapján:
nisz_oktatas.extra.hu
www.bibliaeve.hu, illetve a Magyar Bibliatársulatnál: www.bibliatarsulat.hu
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól
A kultúrák közötti párbeszéd 2008 európai évéfüggetlenül mindenkinek. Információ és órarend:
nek kiemelt eseménye A Másik címû kiállítás, amely
201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 5392009. április 6-ig látogatható a Budapesti Néprajzi
3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)
Múzeumban (1055 Kossuth tér 12.).
n SIVANANDA JÓGA: Mesterek ünnepe a Jógaközpontban. NOVEMBER 29-én 16 órától mesteKIÁLLÍTÁS DÍJNYERTES FOTÓKBÓL. Az
reink, Szvámi Sivananda és Szvámi Vishnu-Devananda írásaiból idézünk, illetve az ünnepség során
szankszkrit énekek és mantrák is felcsendülnek. Haladó meditáció NOVEMBER 29-én 18.30-tól a Jóga- Ágens Fotómûvészeti Galéria régi fotók, foközpontban. Az egy órás közös meditáció után a jóga legôsibb írásaiból egy gondolatot is értelmezünk. tóritkaságok és kortárs fotómûvészeti alkoÚj! Felfrissítô óra idôsebb jógázóinknak a Jógaközpontban NOVEMBER 28-tól minden pénteken 10– tások értékesítésével foglalkozik. A Galéria
12 óráig. A foglalkozásokon kíméletes, mindenki számára kivitelezhetô jógaelemek gyakorlására nyílik le- megalakulása óta rendszeresen szervez ranhetôség. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont.hu, www.sivanandajoga- gos nemzetközi fotópályázatot. A mostani
kozpont.hu
ÁGENS-FIAP pályázatra több — már koráb-

NYUGDÍJASOKNAK

MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA:
Szeretettel várjuk klubnapjainkra a közösségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat. NOVEMBER 21.: A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum interaktív kiállításának megtekintése. Találkozó 10 órakor a Moszkva téri óra alatt. NOVEMBER 28., 15–17 óráig: Klubnap. Vetélkedô
klubtagjaink részvételével, Vida Györgyné, Ibi néni vezetésével. Klubvezetô: Kilián Mária, (70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 25.: Beszélgetôs klubnap. DECEMBER 2.: Karácsony hava, decemberi 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: NOVEMBER 19.: Látogatás a Dohány utcai zsinagógában.
NOVEMBER 26.: Múzeumlátogatás. A programokra jelentkezni és érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klubtagok örömmel fogadták néhány új tag jelentkezését. Továbbra is
szeretettel várnak új tagokat. A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit.
(1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel.
DECEMBER 1., 16.30: Adventi zsúr a Klebelsberg Kultúrkúriában meglepetésvendégekkel. Belépô: sütemény, üdítô, bor, kinek-kinek ízlése szerint. Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk, de kérjük, részvételi szándékukat jelezzék Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Összejöveteleinket változatlanul a hónap elsô és harmadik szerdáján tartjuk 16 órai kezdettel. NOVEMBER 19.: Jobbágy Éva irodalmi ismertetése Tormai Cecil
mûveirôl és nemrégen megjelent könyvérôl. DECEMBER 3.: A szentendrei kirándulásra a HÉV 10 órai indulása elôtt 9.45-kor találkozunk a Batthyány téri HÉV-végállomáson. DECEMBER 17.: Tarr Mária, a Madách Színház súgója elôadása. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 19.: Kecskeméti városnézés. NOVEMBER 26.,
16.00: Éves taggyûlés. DECEMBER 10., 16.00: Karácsonyváró klubnap. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: DECEMBER 6–7.: Mátra hegység. Találkozó: 7.15, Stadionok autóbusz pu. (információ a 212-5641-es telefonszámon november 20án, december 4-én 16–17.30-ig).

ban is részt vevô — hazai és nemzetközi
eredménnyel egyaránt büszkélkedô fotós
mellett új alkotók is küldtek pályamûveket:
28 ország 225 fotográfusa 841 képpel vett
részt. Az alkotások elbírálása igencsak nehéz feladat elé állította a háromtagú zsûrit,
nemegyszer csak hosszas konzultáció után
született eredmény. A pályázat legjobb felvételeibôl november 15-én kiállítás nyílik.
A díjkiosztóval egybekötött kiállításmegnyitó 11 órakor kezdôdik az Ágens Fotógalériában (1027 Fô u. 73.). A tárlatot, amelyet november 26-ig tekinthetnek meg az érdeklôdôk, Láng Zsolt polgármester nyitja meg.
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n TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: NOVEMBER 22.: Budai hegység. Találkozó 9 órakor, Moszkva tér,
metrókijárat. NOVEMBER 23.: Budai hegység. Találkozó 8 órakor, Árpád híd, Volán pu. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)

n SZÍNHÁZ: NOVEMBER 23., 19.30: Murray
Schisgal: Szerelem, ó! Szereplôk: Hegyi Barbara, Lukács Sándor, Tahi-Tóth László. Rendezô: Czeizel Gábor. Jegyár: 2500 Ft.
n ZENE: NOVEMBER 23., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei — Bellini: Norma. A sidneyi Operaház elôadása (1978). Kuriózumnak
tekinthetô teljes operafilm-felvételeket láthat
a közönség. Bevezetô elôadást tart dr. Langermann István. 19.00: Dalnokklub. Versek, zenék, gondolatok. Házigazda a Radványi—Balog—Borzsák trió. Vendég Göbô Sándor és a
Miújság. @ajanlo tobbi = NOVEMBER 25.,
19.00: Presser Gábor-koncert. Jegyár 5000
forint.
n KIÁLLÍTÁS: NOVEMBER 17., 10.00: Nemesi Attila ötvösmûvész kiállításának megnyitója. Megtekinthetô december 2-ig. NOVEMBER 21., 18.00: Index — Baricz Katalin fotómûvész, Érdemes mûvész kiállítását megnyitja Szakolczay Lajos mûvészeti író, mûvészettörténész. Baricz Katalin divatfotói éppoly
egyéni megoldásúak, mint emberábrázoló kreatív fotográfiái vagy szociofotói. Képei konvenciómentesek, felszabadultak, nem nélkülözik a humort. A kiállítás megtekinthetô 2008.
december 14-ig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
n GYEREKEKNEK: NOVEMBER 21., 10.00: Lári-fári — avagy beszélnek a hangok? Eckhardt Gábor zenetörténeti sorozata kisiskolásoknak sok játékkal, tréfával, találós kérdéssel. 14.00: Az égigérô fa — a MárkusZínház
elôadása. 17.00: Magyar táncház gyermekeknek. Vezeti Csatai László (Csidu), zenél Bese Botond és Nyíri László. NOVEMBER 29.,
15.00: Adventi koszorú készítése. Kézmûves játszóház. Vezeti Roskó Gábor virágkötô.
Az alapanyagok a helyszínen megvásárolhatók. NOVEMBER 30., 11.00: Az én házam az
én váram. A képzômûvészeti ismeretterjesztô
sorozat következô témája: Matisse.
n TUDÁSTÁR: NOVEMBER 18., 18.30: A csodálatos reneszánsz. A flamand reneszánsz.
Ludmann Mihály mûvészettörténeti sorozata.
Jegyár: 500 Ft. NOVEMBER 20., 18.00: Környezetbarát háztartás. Elôadó Hajtman Ágnes pedagógus, a Levegô Munkacsoport elnökhelyettese, háziasszony, aki praktikusan
vezeti háztartását, figyel családja és környezete egészségére. A részvétel ingyenes, részvételi szándékát, kérjük, november 15-ig jelezze a
(06 30) 642-3208-as, a 392-0871-es telefonszámokon, vagy a laskovics.katalin@kulturkuria.hu e-mail címen. NOVEMBER 26., 19.00:
Mit mond nekünk az Írás? Beszélgetések,
elôadások a Biblia éve — 2008 programsorozathoz kapcsolódva mûvészek, teológusok,
közéleti személyek részvételével. Téma: Hûség és felelôsség ma — a Szentírás szemszögébôl.

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: Kellemes szájízzel és sok finom csokoládéval jöttünk el a csokimúzeumból, nemsokára újra felkeressük, mert ellenálhatatlan. Megnyílt és a hónap végéig látható a klubban Gánóczy Mária festômûvész kiállítása. NOVEMBER 18.: Bajmóc várkastélya és a Felföldi Betlehem — autóbuszos kirándulás, ára 3500 Ft. NOVEMBER 20.: Dél-Kelet-Ázsia gyöngyszemei (vetítés és
elôadás). NOVEMBER 13.: Egészségmegôrzés, betegségmegelôzés jógával. Elôadó: Kocsányi Gabriella. NOVEMBER 27.: Nepál kultúrája (vetítés és elôadás). Adventi elôzetes: DECEMBER 2-án: Bécs, 4000
Ft. DECEMBER 12–14.: Drezda, Prága, Pozsony. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényein-

Azért élek és énekelek, hogy
Szalóki Ágit ma már nem kell bemutatni a
széles közönségnek. Gyerekek és felnôttek, a népdal, világzene vagy éppen a
dzsesszmuzsika rajongói egyaránt megismerték és megkedvelték a légies megjelenésû, gyönyörû hangú énekest. A kerületünkben élô mûvész a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban hamarosan két koncertet is ad: november 22-én 16 órától a tavaly az Év gyereklemeze díjat elnyert Cipity
Lôrinc címû albumát mutatja be gyerekeknek, december 7-én 19 órától pedig a világzenét kedvelô felnôtt közönség láthatja a
Szájról szájra címû produkciót, amelyben
Bognár Szilviával és Herczku Ágnessel lép
majd színpadra.
— Tizenhét évesen kezdtem Korom Attila zenekarában énekelni — emlékszik
vissza Ági pályafutásának kezdetére. — Világzenét játszottunk akkor, amikor ez a fogalom még nem is létezett. Utána az Ökrös
együttessel és a Besh o drommal jártam a
világot. Nagyon intenzív, változatos és gyönyörû szakasza volt ez az életemnek, de a fényes külsô mögül hiányoltam a mélységet,
az igazi tartalmat. Hiányzott a nap, a nappali lét, hiszen az életemet klubokban, fesztiválokon, éjszaka éltem. Ez az életmód magával ragadott, egyre mélyebbre süllyedtem a kétségeimmel és a megválaszolatlan
kérdéseimmel. Két és fél év hallgatás kellett ahhoz, hogy kilábaljak a depressziós állapotból, és újra énekelni kezdjek. A zene,
a sodró erejû, vidám, táncos muzsika élesztett fel. Ráeszméltem, hogy fontos kiállnom a színpadra, mert van üzenetem az emberek számára, amit ha nem is szavakkal,
de a zene és az ének nyelvén tudok közvetíteni. Sokat köszönhetek Szakcsi Lakatos Bélának, aki rávezetett az improvizációra,

amely felszabadított, és új dallamok születését hívta elô bennem. Ezeket a saját zenei
gondolatokat igyekeztem megvalósítani a
gyerekeknek szóló lemezemen, és koncertjeimen is.
Milyen gyerekeknek énekelni?
Gyerekekhez csak nagyon ôszintén lehet
fordulni, mindent értenek, éreznek, leolvasnak az arcunkról, a mozdulatainkról. Figyelemre és szeretetre tanítanak. Négy éve
lépek fel gyerekek elôtt, és sokat tanultam
azóta. Az elsô koncert rendkívül önfeledt,
ám kissé kaotikus volt. Nagyon élvezték a
zenét, felugráltak, sikongattak. Most már
ügyesebben tudom mederben tartani a koncerteket. A gyerekek ªgyelnek rám, minden gesztusomra és szavamra. Legutóbb
odajött egy kisªú, és azt panaszolta, hogy
én nem ªgyeltem rá, pedig ô mindent úgy
csinált, ahogy kértem.
Mindenhol egyformák a gyerekek?
Az a tapasztalatom, hogy a vidéki és a határon túli — például a székelyföldi — gyerekek közelebb állnak a zenéhez, énekhez, ritmushoz, vershez. Jó lenne, ha a fôvárosban
sem lenne ez másképp, hiszen az éneklésnek, mondókázásnak, mesehallgatásnakmondásnak számtalan funkciója van: hat a
gyerekek értelmi, érzelmi és mozgásfejlôdésére, társas kapcsolataik alakulására.
Fontos eszköz készségeik, képességeik kibontásához, fejlesztéséhez. Nem véletlen,
hogy ennek hiányában egyre több a hiperaktív és a valamilyen diszfunkciótól szenvedô gyerek. Az is sajnálatos, hogy generációk nôhetnek föl ma Magyarországon úgy,
hogy nem ismerik saját népük ringatóénekeit, ölbeli játékait, mondókáit. Megszûntek a nagycsaládok, a szülôk reggeltôl estig
dolgoznak. Sok gyermek nem az édesanyja

KÍNA. A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Nyék-Kurucles Egyesület vár minden érdeklôdôt november 18-án 17 órára a könyvtár Hûvösvölgyi úti fiókjába. Kína: a
múlt és a jövô címmel vetítéssel egybekötött elôadást tart Sibalszky Zoltán egyetemi
tanár. A rendezvény ingyenes. (1021 Hûvösvölgyi út 85., telefon: 200-1098)
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ken 2–3 alkalommal. További információ: Tel.: 216-9812, (20) 42-42-180, fonixke@t-online.hu, 1024 Margit krt. 64/b.
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. Filozófiai, önismereti kurzus csütörtökönként 18.30–20.30. Novemberi témák: Tibet,
Buddhista filozófia, Távol-Kelet, Egyiptom. Iinformáció: Szeleczki Petra, 212-2820, (06 70) 335-6284.

megoszthassam a csodát
nyelvén, hanem a „televízióén” tanul meg
beszélni.
Óriási a pedagógusok felelôssége, ezért
már a pedagógusképzésben változásra volna szükség. Ének-zene területen korlátoznám az elméletet és minél több gyakorlatot
javasolnék. Elég, ha a hangjára, fülére, memóriájára és szívére hagyatkozik az óvónô.
Ezek az éneklés alapfeltételei, nem a kottaolvasás, nem a szolmizálás.
Hogyan épül fel egy elôadás?
Sok improvizatív elembôl. Mindig alkalmazkodom ahhoz a csoporthoz, amely ak-

teket, mint a dzsesszt vagy a népdaléneklést. Decemberben a másik arcomat mutatom meg a Marczibányi téren: világzenei
koncertet adunk Herczku Ágival és Bognár
Szilvivel. Két év alatt huszonkétszer léptünk fel, több mint tizenkétezer ember hallott bennünket, s most úgy tûnik, ez a decemberi lesz az utolsó koncert. Nagy szeretettel és lelkesedéssel dolgoztunk együtt,
úgy érzem, a közönség is megkedvelt minket, de ez a korszakunk most lezárul.
Egy mûvész sokat tud adni a közönségnek, de vajon mit kap a közönségétôl?

kor és ott hallgatja a koncertet. Minden alkalommal bevonom kis hallgatóságomat,
megénekeltetem, megtáncoltatom ôket. A
végén pedig óriási buliba torkollik az elôadás. Jó látni, hogy milyen sok a zenekedvelô, és az éneklésben, mozgásban tehetséges gyermek.
Sokféle zenei stílusban kipróbálta magát. Melyik az igazi világa?
Ha megkérdeznének egy asszonyt, hogy
ô inkább anya, feleség vagy szeretô, azt
mondaná, hogy ez mind én vagyok. Én is
éppúgy élvezem a gyerekdalokat és koncer-

A koncerteken érzi az ember, ahogy valami áramlik a nézôtér és a színpad között.
Ez nagyon jó érzés. Néha egészen kézzel
fogható dolgokat is kapok: levelet, virágot,
isteni tiramisut, a gyerekektôl saját készítésû ajándékot, például egy katicás pólót, abban szoktam aludni.
Úgy érzem, varázsburok vesz körül, és ebbe igyekszem bevonni az embereket. Ez
nem más, mint a zene csodálatos világa, és
én azért élek és azért énekelek, hogy ezt a
csodát megoszthassam a többi emberrel.
Péter Zs.

n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
minden szombaton 10–13 óráig. NOVEMBER
15.: Márton napi játszóház. Körjátékok, dalok-mondókák, kézmûves foglalkozás. NOVEMBER 22., 11.00: Ládafia Színháza: Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj avagy Hol terem az igazság. Kézmûves foglalkozás, babajátszó. NOVEMBER 22., 16.00: Cipity Lôrinc.
Szalóki Ági magyar és cigány népdalfeldolgozásokat és saját szerzeményeket, megzenésített verseket énekel hol reaggie, hol bossa nova stílusában. NOVEMBER 29.: Hangzóházikó. Játék a szavak, hangok, ritmusok világában kicsiknek, kézmûves foglalkozással.
n SZÍNHÁZ: Kamaraszínházi délutánok: NOVEMBER 23., 17.00: Jászai. Menszátor Héresz Attila elôadása. A rendhagyó elôadásban
egy színész bújik bele a hajdani nagy magyar
tragika, Jászai Mari bôrébe; így, „ketten
együtt” vallanak az emberi és mûvészsors
örökérvényû kérdéseirôl, színházról és létezésrôl, férfi-nô kapcsolatról — sajátos fénytörésben. Gyermekszínház: NOVEMBER 27.,
10.00 és 14.30: A kékruhás kislány története. Ciróka bábszínház (Kecskemét). Három színész, egy zeneszerzô, egy képzômûvész, egy
filmes és egy bábrendezô arra szövetkezett,
hogy Picasso egyik képének ürügyén és sok
más képének segítségével színházat játsszon.
Lépjenek be egy képzeletbeli, kétdimenziós világba, ahol semmi sem valódi és minden sokkal szebb, érdekesebb, élôbb és igazabb, mint
a valóság. Diákszínházi estek és mûhely: NOVEMBER 28., 18.00: Hollóröpte. Galéria csoport (Dombóvár). Mi a különbség a varjú és a
holló között? És mit mond a holló, ha éppen
nincs sajt (vagy gyûrû?) a csôrében? Ehhez hasonlóan fontos kérdésekre keresi a választ Hollóröpte címû elôadásunk, melyben megpróbálunk lépést tartani a kamasz Mátyással, amíg
ki nem fogyunk a szuszból. Az elôadás az Országos Diákszínjátszó Találkozón arany minôsítést kapott.
n ZENE: NOVEMBER 16., 23.: Kôketánc
gyermektáncház. Moldvai és gyimesi muzsikával: dalok, táncok, énekes játékok, kézmûvesség, mese, ünnepi szokások 1–7 éves gyermekeknek. Minden vasárnap 10-tôl 12-ig. NOVEMBER 29., 19.00: Kaláka-koncert. A Kaláka együttes válogatása saját szerzeményeibôl,
többek között Jeszenyin, Villon, Kosztolányi,
Tóth Árpád, József Attila megzenésített verseibôl, elsôsorban a felnôtt közönség számára.
n Kamaszoknak: NOVEMBER 29., 15–18 óráig: Titánok. 12–18 éveseknek. Titánok — keleti ízekkel — Asszír kultúra és ételek a Lövôház
utcából…
n Babaholmibörze: NOVEMBER 22., 8–12
óráig: Gyermekruhák és egyéb kiegészítôk
vására.
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Az életképes ifjúsági ház
Valamikor a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, a generációs
forradalom végén a pártvezetés egyre jobban tépelôdött az
„ifjúsági kérdés” aggasztó elharapódzása miatt. A KISZ már jó
évtizede próbálta kordába terelni a beat-mozgalom
szélsôségeseit, böcsülettel felvette a harcot az
egzisztencializmus és a mának-élés tévútra tévedtjeivel. Az
igazi fordulatot azonban csak egy kiadós KB-határozattól
lehetett remélni. Ez 1970 telén született meg, amelyet
kerületünkben az év júniusában akcióterv követett: legyen itt
az elsô budapesti ifjúsági ház. Ez lett a Marczibányi téri
mûvelôdési központ, a „Marczi”.

1970 ôszén már alapkôletételi ünnepélyt tartottak, melynek fényét emelte a kerületi pártszervezet titkára, a tanácselnök és a helyi KISZ-titkár. Modern, bár nem túl szellemes terv alapján már
alig több mint két év múltán, 1972. december 9-én átadták a nagyközönségnek az épületet. A házavató idôzítése sem volt véletlen: a
nagy, budapesti centenáriumi tour de force-nak, a fôvárosi tanács
egyéves megfeszített bizonyítási kísérletének az elôestéjén történt. Az 1973-as év, a fôváros egyesítésének 100. évfordulója
ugyanis az avatóünnepségek végeérhetetlen sorát hozta. Csak a II.
kerületben ekkor nyílt meg három új ABC-áruház (Szilágyi E. fasor, Galóca utca, Hidegkúti út 7.,), átadták a Fô utcai ÁFOR-benzinkutat, felújították a Fillér és a Medve utcai bölcsôdéket, a Nagyréten Munkásmozgalmi Sétányt adtak át, elkészült a rakpart Margit hídi aluljárója és nem utolsó sorban ekkor adták át a Moszkva
téri metróvégállomást. A nagyobb beruházások némelyike ugyanakkor, sajnos, vakvágányra terelte a városfejlôdést. Ezek közé sorolható a Marczibányi tér átalakítása is.
Nem lehet ugyanis szó nélkül hagyni az elhelyezés kíméletlenségét. Kezdetben volt egy gyönyörû nagy rét, amit Marczibányi Istvánról, a nemes lelkû mecénás grófról neveztek el. A helyi folklórban, sôt késôbb hivatalos térképen is, a területet már „Marcipán
rétként” emlegették. E tündéri néven hívták azt a gyönyörû egybefüggô zöld területet, amely az 1885-ben épített bájos lövôháztól lefelé az Ezredes utca vonaláig terjedt. Ennek a leányálomnak vetett
végett a kisstílû tanácsi megoldás: a mûvelôdési ház részére elkerítettek egy földdarabot és külön létrehoztak egy sportpályát, amelyet azután a 70-es évek végén a könnyûszerkezetes Statisztika-bodegával tettek élvezhetetlenné. Felújítása ªnoman szólva idôszerû
volt és melegen üdvözlendô.

ªatal kereste fel az intézményt. És ez nem is csoda, ha a korabeli
kínálatot megnézzük. 1974-ben például elôadásokat lehetett hallgatni a kortárs lengyel és magyar zenérôl: Pendereczkyrôl, Ligetirôl és Kurtágról; Cseh Tamás elôadóestet tartott, Jancsó-filmeket
vetítettek; volt külön dzsesszklub és „beatzenés disc jockey”. A közönség szinte szétfeszítette a házat. Le kellett egy idô után mondani a könnyûzenérôl, mert nem fértek be az emberek.
1976-ban a vezetôséget népmûvelési vonalon bírálat érte, hogy
az éves tervezett bevételnek több mint a dupláját termelte. Mondhatnánk: a tömegek uszályába került a „Marczi”, ami olyan veszélyes tendenciákat indított be, mint a munkás dalos körök elmaradása. Szinte hihetetlen, de 1973-ban az intézmény számítástechnikai tanfolyamot indított. Sôt: amatôr ªlmstúdiója és fotólaborja
volt, irodalmi színpada (itt mûködött a Bartók Színház), képzô- és
iparmûvészeti klubja és magnós köre. Itt hozták létre a kerület azóta elkallódott helytörténeti archívumát, amiben sok ezer fotót,
dokumentumot és tárgyat gyûjtöttek össze lelkes helytörténészek.
A gyûjtemény magját az 1973-ban megrendezett „A kerület száz
éve — ezeréves múlttal” borzasztó címû, de bizonyára informatív
kiállítás képezte. Ez a kis tárlat ugyan még a „szocialista hazaªság”
elmélyítését tûzte ki célul, és rá akart nevelni „a helyes történelmi
szemlélet formálásának” módjára, de a fontos — ma is fontos! — a
közvetlen környezet múltjának felidézése.
A pezsgô élet jelének tekinthetjük a hivatásos népmûvelôk dörgedelmét 1975-bôl, amit szinte nosztalgikus érzésekkel idézek
korfestô gyanánt: „a discóra járók zene, tánc iránti vonzalmának
nem lehet egyenes következménye, hogy eljöjjenek a »Szerelem és szexualitás a serdülôkorban« címû elôadásra. A vonzerô a személyiség aktív
cselekvési lehetôségébôl, a csoport »közösség légkörébôl,« az egyes személyiségek többoldalú egymásra hatásából adódhat.” Ezt a halandzsát talán az szégyellte legjobban, aki papírra vetette…
Még sok szép szóvirágot lehetne idézni, mint például az 1974-es
MSZMP-kongresszus határozatát („a közösségi nevelés, a társas
élet és az aktív mûvelôdés intézményeinek fejlesztésérôl”), de a lényeg megmarad: a Marczi, a bábáskodó és egyúttal basáskodó hivatalos „szervek”, úgy mint Hazaªas Népfront, Úttörôszövetség,
KISZ, tanácsi VB, MSZMP-alapszervezet, szakszervezet minden
darabossága és értetlensége ellenére viruló intézmény lett. Nem
csak a szabadidô és a szórakozás önfeledt perceit töltötték itt rengetegen, de a ház könyvtára, a nyelvi laborok, idegen nyelvû nyári
táborok (!) és kézmûves szakkörök tényleg jól mûködtek. Az ember jókat mulat a Népek Barátsága rendezvénysorozaton vagy a viFurcsa ambivalencia a mûvelôdési ház történetében, hogy a sze- lágnézeti vitakörök intézményén, de közben csak fájlalhatjuk azt a
rencsétlenül elhelyezett létesítményre már kezdettôl fogva óriási sok értelmes és népszerû programot, amelyet elsodort a válogatni
igény volt. A látogatottság exponenciálisan nôtt: 1973-ban képtelen rendszerváltás!
Rostás Péter
49 500; 1974-ben 99 000, a következô évben pedig már 140 000
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Ünnepek
SZENT CECÍLIA ÜNNEPE van november

22-én. A Ceciliusok elôkelô családjából
származott. Hitéért sok gyötrelemnek vetették alá, míg végül kard általi halálra ítél-

ték. 230 körül halt meg Alexander Severus
császár idejében. A Kallixtus katakombában temették el. Az egyházi zene pártfogója, mert legendája szerint saját esküvôjén ô
maga játszott az orgonán, más értelmezés
szerint „szívében csak az úrnak énekelt”.
ALEXANDRIAI SZENT KATALINRA emlékezünk november 25-én, aki mûveltségé-

vel, tudásával kitûnt kortársai közül. Maxentius császár (305—312) halálos ítélettel
fenyegette meg mindazokat, akik nem áldoznak a bálványoknak. Katalin bátran vallomást tett arról, hogy egyedül az úr Jézus
Krisztust követi, és kérte a császárt, hogy
tudományos vitában védhesse meg hitét.
Maxentius Alexandriába hívatta birodalma
leghíresebb bölcselôit, akik egymás után
hajoltak meg Katalin érvelése elôtt. A császár ezután fölkínálta Katalinnak a császárnôi trónt, de Katalin egyértelmûen visszautasította ezt. Börtönbe vetették, megkínozták, majd lefejezték.
A börtönben sokakat megtérített. Mivel
a hit igazságát oly hatásosan védte, a teológusok, ªlozófusok és ügyvédek védôszentje
lett. A párizsi Sorbonne egyetem pecsétjébe az ô képét vésették, fôiskolák, könyvtárak, tanárok és tanulók, szónokok és nyomdászok védôszentjükként tisztelik. Mivel
utolsó imádságában Katalin a betegeknek
és haldoklóknak kért segítséget, ezért gyakran a kórházak patrónájaként említik.
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE az egyházi
év utolsó vasárnapján, az idei esztendôben
november 23-án van. Krisztus nem földi
értelemben vett uralkodó. Ô az a király,
akit megrugdaltak, keresztre szögeztek egykor és egyre ma is. Ô a keresztje által király.
Ez az ünnep nemcsak kiemeli Krisztusnak a világmindenségre kiterjedô hatalmát, hanem az egyházi év végén elôremutat
az emberi élet végsô nagy napja felé is.

Erzsébet-rózsák
„Letarolt rétek, szomorú tájék, / A hervadás
ma örömre váljék, / Ki égbôl óva néz a magyarra: / Ma van nevenapja!” Juhász Gyula így
emlékeztetett Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepére (november 19.). A kis magyar
hercegnô a Bánk bánból ismert II. Endre
király és merániai Gertrúd lányaként született 1207-ben Sárospatakon. Hamar elkerült Türingiába, Lajos ôrgróf hitvese lett.
Férje halála után a család elûzte, magára
maradt. Javait és hátralévô éveit betegek,
nincstelenek gondozásának szentelte. Egyszerû, szürke köntösben járt, mint Assisi
Szent Ferenc harmadrendjének tagja. Nyomorúságos körülmények között halt meg
1231-ben. Szegények, elhagyottak, árvák
választották védôszentjüknek, ispotályokat, kórházakat oltalmazott. A szerelmesek
hittek benne, ha ünnepén Erzsébet-rózsát
ajándékoznak egymásnak, a rózsalegendák
szent hôsnôje pártfogásba veszi ôket.
A régiek szerint: „Ha Márton fekete lovon
jön, Erzsébet megrázza a pendelyét”. Ha leesett az elsô, kiadós hó, enyhe télre számítottak, nem féltek tartós zimankótól. Serényen sütöttek-fôztek a kisfarsangi (Szent
Mihálytól legkésôbb András napjának éjféli harangszaváig, advent kezdetéig) kézfo-

gók, lakodalmak, mulatságok vendégeinek.
A Katalinok (november 25.) vigassága
gyakran fölülmúlta az Erzsébetekét. Alexandriai Szent Katalin szûz és vértanú emléknapján dédanyáink kímélték magukat,
dédapáink nem végeztek kerékforgatós
munkát; nem használták szekerüket, leállították malmukat. Katalint legendája szerint kerékbe akarták törni hitéért, ám Isten angyalai szétzúzták kínzóeszközét, és lefejezték. Ünnepén a hajadonok férjjóslással foglalatoskodtak. Úgy gondolták, ha belerúgnak a disznóól ajtajába, annyi év múlva mennek férjhez, ahány röfögés hallatszik. Amikor a szûz emléknapján vízbe tett
meggyfaág karácsonyra kizöldült, a szülôk
reménykedtek benne, hogy a Katalin-ágat
hajtató leányuk nem sokáig marad pártában. A hidegkútiak is megªgyelték, ha Katalin kopogott, karácsony locsogott, vagyis
enyhült a hideg. A fordítottjával számoltak
csapadékos idôben. Dédapáink szögre
akasztották a duggatni való hagymával teli
vászontarisznyát, amit Pál-fordulókor (január 25.) fordítottak meg, emlékeztetôül a
tavaszi elôkészületekre.
Pintér Csilla

A RÓZSADOMBI KRISZTUS KIRÁLY TEMPLOM búcsúnapja, november 23-án a 11.30-kor kezdôdô
ünnepi szentmisét Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be. 16-kor ünnepi délután lesz a
Tamás Alajos közösségi házban.
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS
TEMPLOMBAN november 27-én 19
órától Akathisztosz-himnuszt énekelnek az Istenszülô tiszteletére. Közremûködik: Bubnó Tamás kórusa, a
Szent György Imaközösség.
A GÖRÖG ESTÉK elôadássorozat következô vendége november 13-án Szigeti Erzsébet ikonfestô lesz. Egyúttal
könyvbemutatót is tartanak, Papp Faber Erika, az Egyesült Államokban élô
író könyvét ismerhetik meg.
A PÁDUAI SZENT ANTAL FERENCES TEMPLOMBAN november 22én 19.30 órakor ünnepi hangverseny
lesz Szent Cecília tiszteletére. Mûsoron: Liszt: Weinen-Klagen (variációk orgonára); Liszt: Requiem férfikarra, orgonára, rézfúvósokra és üstdobokra;
Bach: prelúdium és fúga orgonára.
Közremûködik Király Csaba orgonamûvész, az Unicum Férfikar, a Szent Flórián Rézfúvós Együttes, Cz. Tóth János
(ütôhangszerek), szólót énekel Gáspár
Csaba, Kállay Gábor, Nádasdi János,
Juraj Peter, vezényel Déri András.
BIBLIAKÖR. A széphalmi Jézus Szívetemplomban november 17-én 20 órakor a Biblia-kör vendégeként az El Camino zarándokútról tart beszámolót
Vécsey Annamária. November 30-án
17 órakor az Imperfectum keresztény
könnyûzenei együttes ad koncertet.
A KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZBAN november 15én 19 órától a pasaréti ferences templom ifjúsági közösségébôl alakult Felfokozott Közbiztonság elnevezésû zenekar ad koncertet.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN november 23-án 9.30 órakor
kezdôdô istentiszteleten igét hirdet
Zákányi Bálint lelkipásztor. Az ünnepi
istentiszteleten megemlékeznek Csomasz Tóth Kálmán református hymnológus, zenetörténész halálának 20. évfordulójáról. Közremûködik: A Sziget
Hangja Ökumenikus Kórus Zákányi Bálint vezényletével és a Cimbalom utcai
Megmaradás Kórus.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN
november 15-én 14 órától tartja az
Országos Magyar Cecilia Egyesület egyházi kórustalálkozóját Szent Cecília ünnepének tiszteletére. A kórustalálkozó
egyúttal megemlékezés lesz Werner
Alajos halálának 30. évfordulójáról.
16.30-kor fôpapi szentmisét mond
Beer Miklós váci megyéspüspök.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA
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Jobb velünk a világ!
November 14-én a Papp László Sportarénában Jobb velünk a világ! címmel jótékonysági koncert lesz, amelyet fogyatékos emberek szerveznek
azzal a céllal, hogy „egészségeseken”
segítsenek. A rendezvény bevételét a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekmentô intézmény javára ajánlják
fel közremûködôk. 16 órától: „Mi is
tudunk dolgozni!” Sérült emberek értékesítik az általuk készített ajándéktárgyakat, szájjal és lábbal festô mûvészek alkotásainak kiállítása. 19 órakor
könnyûzenei koncert. Fellép a Nemadomfel együttes és barátai (Rúzsa
Magdi, 4For Dance, Gördülô Tánccsoport, Caramel, Révész Sándor, Kiki,
Miller Zoltán, JazzAndMore, SalsAmor
Táncegyüttes, Oláh Ibolya, Kállay Bori, Pintér Béla, a paralimpikonok).

További információ a http://jobbvelunkavilag.hu oldalon.

Törökvészi
almanapok
November 13–16. között, csütörtöktôl vasárnapig 9-tôl 17 óráig a Törökvész iskola (1025 Törökvész út 67–
69.) elôtt friss szabolcsi alma kapható
5 kilogrammos csomagolásban. Jonatán 95, Golden delicious 110, Starking 110, Jonagold 105, Mutsu 105,
Gála 110, Granny Smith 125 forintos
kilogrammonkénti áron vásárolható a
törökvészi almanapokon.

ÉLETMÓD

BUDAI POLGÁR

Szorult helyzetben a gyermek és a szülô
Sok szülô keresi fel a gyermekorvost a
gyerek székelési panaszai, a ritka
székürítés, kemény széklet, enyhe hasi
fájdalom miatt.

A széklet jellege nagymértékben függ az elfogyasztott táplálékoktól és folyadékmenynyiségtôl. Normál esetben 75–80 százalékát víz alkotja. Ha ennél több vizet tartalmaz, akkor híg, hasmenéses, ha kevesebbet, akkor kemény, szorulásos székletrôl
beszélünk. Összetétele fennmaradó 25 százalékának a felét oldhatatlan rostok, ballasztanyag képezi, míg a másik fele a vastagbélben jelen levô baktériummassza, amely
szintén képes víz felvételére és tárolására.
Az, hogy a széklet mennyi vizet tartalmaz, erôsen függ bizonyos kis molekulák,
tejsav és egyéb szerves savak mennyiségétôl, valamint az elfogyasztott vízkötô képességgel bíró rostok jelenlététôl. Mind a baktériumok, mind a rostok a vizet csak átmenetileg — mintegy 24 órán át — kötik meg,
azon túl már a bélnyálkahártya felszívó hatása érvényesül, így a széklet fokozatosan
besûrûsödik.
A székrekedés deªníciója inkább a széklet jellegének változásához (keménységéhez), semmint a széklet gyakoriságához köthetô. Anyatejes csecsemônél, ha eleget szopik, szinte ismeretlen a székrekedés, de
még a megfelelôen táplált tápszeres babák
esetében is ritkán fordul elô. Közismert,
hogy a ªatal csecsemôk esetében akár napi
5–6 széklet is elôfordul. Késôbb, ahogy a
baba igénye és a mama ügyessége kialakul,
elôfordulhat, hogy 2–3 nap is székletmentesen maradhat. Ha a baba egyébként jól
van, nem hány, a hasa nem feszül, nem kell
aggódnunk.
A székrekedés okai: Ha mégis székrekedésrôl van szó, akkor annak hátterében
egy-egy betegség állhat; például görcsösen
összehúzott végbélzáróizom, végbélberepedés, bélbeidegzési zavar, vagy egyszerûen
csak csökkent folyadékfogyasztás. Néha diétahibával is találkozhatunk, ha a csecsemô tápláléka zsír- vagy fehérjegazdag és
rostszegény. A táplálkozási hibák relatíve
könnyen javíthatók, az étrend is gazdagítható szilvakompót napi kétszer 20 milliliternyi levével, késôbb rostgazdagabb ételekkel. A ritkán elôforduló betegségek kivizsgálást, esetleg kórházi ellátást igényelnek.
Ne ijesszen meg senkit, ha egy tartós lázas betegség után átmeneti székrekedés alakul ki. Ennek két oka van: egyrészt kisebb
az étvágy, másrészt a tartós láz mellett fokozott a vízveszteség, amit a szervezet többek
között úgy pótol, hogy a széklet folyadéktartalmát is csökkenti.
Idôsebb gyermekeknél a székrekedés kilencven százalékban érzelmi okokra, legtöbbször valamilyen stresszre vezethetô
vissza. Ilyenkor fordulhat elô az a megtévesztô jelenség, hogy bár a gyermeknek

székrekedése van, idônként mégis a fehérnemûjébe piszkít annak ellenére, hogy
már szobatiszta. Ennek oka, hogy a krónikus székrekedés okozta kemény széklet
szinte besül a bélbe, és a székletrög mellett
a késôbb képzôdött laza széklet mintegy túlcsordul.
Mikor forduljunk orvoshoz a székrekedés miatt? Fájdalmas székürítéskor, két
óránál tovább tartó hasfájás esetén, ha véres székletet észlelünk, vagy négy napig
nem volt gyermekünknek széklete (de
egyébként panasz- és tünetmentes), akkor, ha ismétlôdô hasfájást, székrekedés
mellett jelentkezô bekakilásokat, végbélberepedést vagy csak gyógyszerrel sikeres
székürítést észlelünk, ne késlekedjünk orvoshoz fordulni. Helytelen az a szülôi gyakorlat, hogy rendszeresen kúpot, hashajtókat, vagy egyéb mechanikus végbélizgatást
végzünk a székürítés érdekében.
Hogyan elôzzük meg? Elsôdleges a helyes táplálkozás, amelynek alappillérei a
kellô folyadékbevitel és a megfelelô rostmennyiség. Kedvezô hatású a zeller, a narancs, a korpa, a lenmag, a kukorica, a barack, a datolya, a füge. A tejtermékek, a banán, az almalé, valamint a csokoládé a székrekedést fokozza. Az ételre szórt korpával
vigyázzunk, mert hatástalanítja a táplálékban lévô ásványi anyagokat.
Tennivalók: Ha székelési inger jelentkezik, feltétlenül biztosítsunk lehetôséget a
gyereknek, ne halogassuk a dolgot! Célszerû a beteget reggeli és vacsora után 15–20
perccel a vécére küldeni, mert egy reºex
így jobban érvényesül. Érdemes a székelési
habitusról naplót vezetni, egyébként azonban kerüljük a témát. A pszichés gondok
megoldásához néha szakember segítségét
is elkél. A komplex kezelés egy évig is eltarthat.
Az idôben megkezdett kezelés gyógyulást, a probléma halogatása, a késlekedés
egy életre szóló elváltozásokat, betegségek
kialakulását eredményezi.
dr. Onódy Gábor gyermekorvos
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Öt olimpia után sem száll ki az atlétikából
alá. Serdülô koromban voltam a legjobb, s
bár még felnôttként is belül kerültem az 50
másodpercen négyszázon, egy májgyulladás erôsen visszavetett. Ekkor kerültem
Mindszenty János mellé intézônek, s közben megjártam az edzôképzés grádicsait.
Így lehettem 1975-ben a Vasas Sportiskola
atlétikai szakágának vezetôje.
Mikor lépett elôre a hierarchiában?
Egészen 1987-ig a ªatalokkal foglalkoztam, majd 1987-ben megbíztak a Magyar
Atlétikai Szövetség utánpótlás kapitányi te— Az egykori Vasas Izzóban kezdtem atleti- endôinek ellátásával. 1990-ben lettem a
zálni, majd a Pasaréti útra, a Vasasba kerül- felnôttek kapitánya, s azóta megszakítás
tem a legendás Paulinyi Jenô és az ugyan- nélkül a szövetségben dolgoztam. Voltam
csak kiváló szakember, Juhász Béla kezei fôtitkár, szakfelügyelô, szövetségi kapitány, de volt idô, amikor egyszerre két feladatkört is nekem kellett vinnem. Az utolsó években szakmai igazgatóként tevékenykedtem.
Öt olimpián és rengeteg világversenyen vehetett részt.
A barcelonai ötkarikás játékokon voltam
ott elôször hivatalból, s ez természetesen
hatalmas élményt jelentett. Az olimpiai
versenyek semmi mással össze nem hasonlíthatóak, ott mindig jobban rákészültek a
részvevôk, mint az elôzô évi világbajnokságra. A gyôztesek rendre egy szûk körbôl kerülnek ki, de az átlagok hihetetlenül feljavultak. A magyar versenyzôk közül senkit
nem szeretnék kiemelni, mert bizonyára
kimaradna valaki, akit esetleg jogosan megsértenék neve mellôzésével. Azt viszont az
általánosság szintjén elmondhatom, hogy
Öt olimpia, számtalan korosztályos
világ- és Európa-bajnokság után Mérei
László, a Magyar Atlétikai Szövetség
(MASZ) szakmai igazgatója október
elsején átadta a marsallbotot
utódjának, Dornbach Ildikónak. A
Tövis utcában lakó kitûnô atléta
szakemberrel pályafutása legelején
kezdtük a rövid, összegzô
beszélgetést.

az edzôk, a versenyzôk és a sportvezetôk között egyaránt nagyon sok, kiváló embert
megismerhettem, amit hosszú pályafutásom pozitív hozadékaként tartok számon.
Nem korai ez a visszavonulás?
Én már a pekingi olimpiát megelôzô elnökségi ülésen bejelentettem eltökélt szándékomat arra, hogy befejezem. Közel húsz
év ugyanott, ez bizony eléggé elkoptatta az
idegeimet. Annál is inkább megtehettem,
hogy hátrébb lépek, mert a tizenkét éve a
szövetségben dolgozó u-kapitánynak, Dornbach Ildikónak teljes nyugalommal adom át
a munkakörömet. Egyébként pedig nem tûnök el sem a sportágból, sem a szövetségbôl, mivel tapasztalataimra a MASZ vezetése továbbra is igényt tart. Ami a késôbbieket illeti, bárhogy is alakuljon, az atlétikának mindhalálig szerepe lesz az életemben.
Hogyan ítéli meg a magyar atlétikai közeli jövôjét, lehetôségeit?
2009-ben minden szinten világversenyekre kerül sor, ahol elsôsorban a ªatalokról kell kiderülnie, hosszabb távon mit
remélhetünk tôlük. Egykor húszezer igazolt atlétánk is volt, ma ez a szám öt- és hatezer között mozog. Nagy vágyam, hogy sikerüljön legalább tízezerig visszakapaszkodni. Ehhez kiemelten fontosnak tartom az
edzôk megbecsülésének, elismertségének
javítását. Amíg legfeljebb kéttucatnyi fôállású edzô dolgozik az országban, addig nem
számíthatunk érdemi elôrelépésre.
Kép és szöveg: Jocha Károly

Romló közbiztonság a Millenárison?
Lakossági bejelentést kapott a Polgármesteri Hivatal: több alkalommal elôfordult,
hogy a Millenáris parkban pihenni, kikapcsolódni vágyókat zaklatták, sôt kirabolták. Bár az önkormányzat nem tulajdonosa a területnek, Láng Zsolt polgármester a bejelentés nyomán levélben kérte a
Millenáris igazgatóját, Hajnóczy Árpádot,
hogy a park biztonságának helyreállítása
A II. kerületi rendôrkapitányságra a
Millenáris parkban elkövetett erôszakos bûncselekmény miatt nem érkezett feljelentés.
Idén csupán 21 alkalommal tettek
bejelentést állampolgárok, miután a
parkban eltûnt a táskájuk, pénztárcájuk, esetleg kerékpár nélkül voltak
kénytelenek hazamenni. A rendôrség
tapasztalatai szerint ez a szám összességében nem magas, ennek ellenére
felhívják a látogatók figyelmét, hogy
ügyeljenek értékeikre, és a padra letett táskáikra.

érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Hajnóczy Árpád megkeresésünkre elmondta, hogy egyetlen olyan esetrôl tud,
amikor a közelmúltban egy banda ténykedésébôl rendôrségi ügy lett. Hozzátette, az
tény, hogy az októberben és november elején szokatlanul jó idô miatt még sötétedés
után is zajlik a parkban az élet, de azt cáfol-

ta, hogy a közbiztonság romlott volna az
utóbbi idôben. A park rendjét nemcsak két
kamera, hanem biztonsági ôrök is vigyázzák, akik többek között a szabad téren italozókat felszólítják a távozásra. A Millenáris
vezetôje ezúton is kéri a parkba látogatókat, hogy aki a Millenáris Park területén
gyanús embereket vagy eseményeket észLd
lel, jelezze a biztonsági ôröknek.
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Jótékonysági
bazár újra
Ismét lesz jótékonysági bazár a Pasaréten, ezúttal a Lelenc Kutyamentô
Egyesülettel közösen. Blazejovsky Rudolfné elmondta, hogy november
28-án reggel nyolckor kezdik a gyûjtést, az árusítás pedig 14–20-ig,
szombaton 8–20 óráig tart, vasárnap
8-tól 17-ig lesznek nyitva. A bazár új
helyszínen, a Pasaréti úti Szabó Lôrinc iskola aulájában (1026 Pasaréti
út 191–193.) várja az érdeklôdôket.
A szervezôk kérik, hozzák el szükségtelenné vált, de ajándékozásra még alkalmas tárgyaikat (konyha- és lakásfelszerelés, mûszaki cikkek, bizsu, gyerek- és felnôttjáték, könyv, hanglemez, kézimunkakellék, írószer). A
megfelelô állapotú használt ruhákat,
cipôket is köszönettel átveszik és továbbítják jótékonysági szervezetekhez. A bazár ideje alatt felajánlott adományokat értékesítik, és a befolyt
összeget részben — a hagyománynak
megfelelôen — a környékbeli kisnyugdíjú idôs emberek támogatására, részben a gazdátlan kutyák ellátásának
biztosítására fordítják.

Játékkiállítás
és játszóház
A Rudolf Steiner Ház könyvtárában és
kertjében a Pasaréten (1026 Budapest, Riadó utca 2/b) november 16–26-ig naponta
15–18 óra között játékkiállítás és játszóház
várja az érdeklôdôket. Beszélgetés a gyerekek játékszereirôl. Régi játékok: Karlócai
Mariann — kerületünk generációkat nevelô
óvónôje — régi játékokat gyûjt sok-sok éve.
Most ezekbôl állítunk ki különösen értékes
darabokat. Mai játékok: A mai bolti játéko-

kat is felvonultatjuk. Ezekrôl elbeszélgetünk a felnôttekkel, míg a gyerekek játszhatnak is velük és a Waldorf óvodák játékaival, valamint Csanádi Józsefnek a gyermekek körében már méltán népszerû, magyar
történelmi társasjátékaival. Szabadtéri
sokmozgásos játékokra is lesz lehetôség.
Megnyitó: 2008 november 16., 15 órakor. Nagyobb csoport bejelentését kérjük a
200-7879-es vagy a 336-0426-os telefonszámon!
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Idôsek találkoztak
A Fillér utcai Idôsek Klubjában találkoztak
a kerület nappali ellátásában részesülôk az
idôsek hónapjában, októberben. A reneszánsz évre emlékezés kapcsán a három önkormányzati fenntartású klub tagjai kedveskedtek egymásnak. A Bem téri Idôsek Klubjának tagjai az Amikor Mátyás király felesége
tett igazságot címû népmesét, a Kazinczy utcai klub tagjai az Igazmondó juhász meséjét
jelenítették meg. A Fillér utcai klubtagok a
Mátyás, az igazságos népgyûjtésbôl adtak
elô jeleneteket. A találkozót mindenhol izgalom és nagy szervezkedés elôzte meg. Az
együtt töltött jól sikerült délután ismét bizonyította, hogy idôs korban is lehet adni
és kapni, ezért érdemes szeretettel, odaªgyeléssel fordulnunk egymás felé. Ezúton
is köszönjük idôseinknek, hogy partnerek
voltak a közös szándékban.

Kékhírek
KÉSELÉS A MARGIT KÖRÚTON. Késszú- tulajdonította. A jármûvet a rendôrök jel-

rással vetett véget egy vitának november 1jén kora délután egy 39 éves nô. Egy szórakozóhelyen zajló szóváltást követôen fogott
kést az elkôvetô egy férªra, aki a helyszínen életét vesztette. A tettest a rendôrök a
Déli pályaudvarnál fogták el.
SOKRÉTÛ BÛNÖZÔ. A II. kerületi rendôrök november 4-én ôrizetbe vettek egy
42 éves férªt, akit azzal gyanúsítanak, hogy
a elôzô nap a Vérhalom utcában gépkocsivásárlás ürügyén beszállt egy autóba, és azt el-

adós beméréssel találták meg Pesten. Az elkövetô korábban egy II. és egy XI. kerületi
bolt alkalmazottjaként több tízezer forintot
tulajdonított el az üzletbôl, de a férªt más
kapitányság is kereste már csalás miatt.
ELVITTE A TÁSKÁT. Késsel fenyegetett
meg egy járókelôt november 6-án délután
a Budakeszi úton egy 18 éves férª, aki a
sértettôl eltulajdonított egy táskát. A rendôrség a bûncselekmény elkövetése után két
órával elfogta a támadót.

LEGENDÁS LÉNYEK, VARÁZSLATOS VIRÁGOK — a
közkedvelt reneszánsz címmel november 14-én nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumba. 2008 a reneszánsz éve Magyarországon. A kiállítás hétfô kivételével minden nap 10–18 óráig tekinthetô meg. (1055 Budapest Kossuth Lajos tér 12., telefon: 473-2442, www.neprajz.hu).

www.apeh.hu
Az olvasó kérdez — dr. Orbán Ildikó, az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága ügyfélkapcsolati fôosztályvezetôje válaszol.
n Új munkahelyen dolgozom már három hónapja. A fizetésemrôl semmilyen papírt
nem adnak, így abban sem vagyok biztos, hogy bejelentettek-e. Hogyan tudnék
meggyôzôdni arról, hogy a munkáltatóm bejelentett?
Ma már könnyedén ellenôrizheti, hogy a munkáltatója bejelentette-e. A munkaadó által bejelentett aktuális biztosítási jogviszonyt lekérdezheti a www.magyarorszag.hu/
allampolgar/szolgaltatasok/taj.html menüpont alatt. A lekérdezéshez szükséges egy
egyedi azonosító és titkos jelszó, melyhez az okmányirodáknál regisztrációs eljárás során juthat hozzá.
n Édesanyám elhunyt, és nem tudom, hogy az adóját, illetve az adótartozását hogyan kell rendeznem. Mit kell tennem?
Az elhunyt magánszemély adóját az adóhatóság állapítja meg. Az elhunyt örököse,
házastársa, rokona az adóhatóság felé tesz bejelentést arról, hogy tudomása szerint
az elhunyt milyen adóköteles jövedelemmel rendelkezett. Ezt a bejelentést megkönnyíti a www.apeh.hu > Letöltések > Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták útvonalon megtalálható Elhalálozás bejelentése — Kérelem elhunyt magánszemély soron kívüli adó megállapítására nyomtatványon. Ezen kérheti az elhunyt személy adókötelezettségének megállapítását és adófolyószámlájának rendezését.
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Kamerával a parkolási káosz ellen
A két Mammut közötti áldatlan állapotokat a rendszeresen arra járóknak nem kell külön bemutatni. A Városrendészet közterület-felügyelôinek folyamatos jelenléte ellenére szabálytalanul parkolnak az autósok a Lövôház utcában, ahol a kanyarodósávot is
rendszeresen elfoglalják. A káosz leginkább hét végén, mozielôadások alatt, illetve a
diszkóidôszakban jellemzô.
A Városrendészet, a II. kerületi rendôrség és a Mammut bevásárlóközpont üzemeltetési szolgálata most összefogott, a közeljövôben állandó kamerás térªgyelést alkalmaznak. A szabálytalankodókkal szemben azonnal és minden esetben fellépnek, súlyos szankciókat alkalmaznak.

Szabó

Ismét terménypiac Pesthidegkúton

Épül a
Bûnmegelôzési
Centrum
Várhatóan januártól kezdi meg mûködését a Bûnmegelôzési Centrum a Buday László utca 5/c alatt, ahol a Városrendészet munkatársai és polgárôrök
teljesítenek majd szolgálatot. Jelenleg
az építészeti munkálatok folynak. A
központ 24 órás ügyeletének mûködése mellett a térfigyelô rendszer kameráinak képeit is folyamatosan nyomon
kísérhetik a városrendészek, akik szükség esetén azonnal beavatkozhatnak
a közterületek rendjének biztosítása
érdekében.

Szociális asszisztens

Idén ôsszel a Cserkészház kertjében négy
szombaton mintegy hatezer helybeli érdeklôdô vásárolt jó hangulatban. Hogy a háziasszonyok könnyebben készülhessenek az
idei télre, november 29-én szombaton 8–
13 óráig a szokott helyen, a pesthidegkúti
Hímes u. 3.-ban (a Cserkészház kertje) egy
évadzáró, a karácsony hangulatát megalapo-

zó alkalmi piaci napot tartanak. — A piacon keletkezô bevétel ezúttal is teljes mértékben az árusoknál marad — mondta Szilágyi Zsolt, az esemény fôszervezôje. A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének tagjai
ezúttal is várnak minden kedves vásárolni
és beszélgetni szándékozót.
szeg

A rászorulók védendô fogyasztónak számítanak
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében a szociálisan rászorulók (aktív korú rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, idôskorú
járadékában, gyermekvédelmi kedvezményben részesülôk, valamint a fogyatékkal élôk, a nevelôszülôk és hivatásos nevelôszülôk) kérhetik a szolgáltatótól (ELMÛ)
védendô fogyasztói minôsítésüket. Ebben
az esetben a fogyasztót részletªzetési, ªzetési haladék és elôre ªzetô mérôhöz (felszerelésének kötelezô felajánlása) való jog illeti meg, továbbá hátralék esetén késleltetett
kikapcsolás. A védendô fogyasztó nyilvántartásba kerülésének módja: a támogatásban részesülônek kell kérnie írásban, leveléhez csatolnia kell a jogosultságot igazoló
megállapító határozat vagy igazolás másolatát és az elektromos számlalevelet (nem a

csekket). A nyilvántartásba vételrôl nyolc
napon belül írásban tájékoztatja a rászorulót a szolgáltató. Erre a kedvezményre addig jogosult, ameddig a jelzett támogatásban részesül, illetve minden év március
31-ig köteles a megfelelô irattal igazolni,
hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem
kell évenkénti igazolást benyújtania azon
fogyatékkal élô fogyasztónak, akinek állapotában — orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan — nem várható jelentôs javulás. A jogosultság megszûnésérôl 8 napon belül köteles a kérelmezô tájékoztatni a szolgáltatót
az alábbi címre: ELMÛ, 1011 Budapest, Batthyány tér 5–6. Csatolandó igazolások:
megszüntetô határozat és számlalevél. Bôvebb információ: Családsegítô és Gyermekjóléti Központ (1022 Fillér u. 50/b, tel.:
225-7956).

Az I. számú Gondozási Központ a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás koordinálására felvesz szociális asszisztenst. Az állás betöltéséhez szükséges
feltételek: önálló munkavégzés, jó
kapcsolatteremtô és empátiás készség, felhasználói szintû MS Windowshasználat, erkölcsi bizonyítvány. A jelentkezéseket 2008. november 21-ig
várják postán a 1027 Budapest, Bem
tér 2., illetve e-mailen a szokeagi@
chello.hu címre. A jelentkezôket személyes meghallgatást követôen december 8-ig értesítik az eredményrôl.
Bérezés Kjt. szerint. Jelentkezés Szôke
Gyulánénál (1027 Budapest, Bem tér
2., tel.: 212-5019).

Új kristálybarlang
a Rózsadomb alatt
Hófehéren csillogó gipsz- és kalcitkristályok tarkítják a Molnár János-barlang felett szeptemberben megtalált
kisebb barlangot, amelyet a közeli forrás és fürdô alapján Szent Lukács Kristálybarlangnak neveztek el a felfedezôk. A barlangból kisebb üregek újrakutatása során napról-napra egyre
többet tárnak fel — tájékoztatták lapunkat Adamkó Péter és Leél-Ôssy
Szabolcs.

24. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Köszönet
A Rákóczi Alapítvány (1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.,
adószám: 18060834-1-41) köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2007. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az
alapítvány számára ajánlották fel. A kapott 939 551 forintot a
kuratórium jóváhagyásával a legtehetségesebb és arra rászoruló rákóczis diákok támogatására használták fel.
A Páter Tamás Alajos Alapítvány (1024 Rómer F. u. 4., adószám: 18075216-1-41, számlaszám: 11702036-20624680,
OTP) hálás köszönetet mond mindazoknak, akik 2007-ben a
személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítványnak ajánlották
fel. Köszönet azoknak is, akik a számlaszámunkra küldték támogató adományaikat. A befolyt összeget az alapító okiratban meghatározott célokra használta fel, a kuratóriumi tagok
és az elnök jóváhagyásával.

Tárt kapukkal várják
a véradókat
Az Országos Vérellátó Szolgálat szeptember 1-jétôl hosszabb
nyitva tartással, hétköznaponként 7–19-ig, szombaton 8 és
12 óra között várja a véradókat az Országos Vérellátó Szolgálatnál, a 1113 Budapest, Karolina út 19–21. szám alatt.
Az új nyitvatartási rend remélhetôleg még több egészséges,
segítô szándékú embert ösztönöz véradásra. Percenként egy
ember élete menthetô meg véradással! Ha Ön 18 és 60 év közötti, egészséges felnôtt, várjuk véradásra! Kérjük, TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját feltétlenül hozza
magával! Bôvebb információ: www.ovsz.hu.

Hirdessen
a
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként
+168 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4400 Ft + 20% áfa; Apróhirdetésfelvétel: 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/
1
1
4 = 85 000 Ft, /8 = 55 000 Ft, /16 = 20 000 Ft; árainkat további 20%o s á f a t e r h e l i . ; f e ke t e - f e h é r : 1 / 1 o l d . = 2 0 5 0 0 0 F t ,
1/ = 110 000 Ft, 1/ = 70 000 Ft, 1/ = 45 000 Ft, 1/ = 16 500 Ft. Hat
2
4
8
16
megjelenéstôl 15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.

2008/23

HIRDETÉS

25. OLDAL

Miller Zoltán is a BRAINTURBO módszerrel tanul angolul!
Mindannyiunk számára egyre fontosabbá válik egy vagy több idegen nyelv ismerete. Ez
alól a hazai sztárok sem kivételek, az ô érvényesülésükhöz ugyanúgy elengedhetetlen a
nyelvtudás, mint bárki másnak. Miller Zoltán,
az egykori Emberek együttes énekese, sikeres musicalszínész, a Csináljuk a fesztivált!
mûsor immár állandó szereplôje is folyamatosan fejleszti angol nyelvtudását.
R: Zoli, mi motivál egy ismert embert és
személy szerint Téged abban, hogy angolul
tanuljon?
M. Z.: Úgy gondolom, hogy idegen nyelv
nélkül a mai világban, függetlenül attól,
hogy ki mivel foglalkozik, sokkal kisebb esélye van bárkinek érvényesülni.
R: Hogyan kezdtél el angolul tanulni?
M. Z.: Amire nekem szükségem volt, az az,
hogy angolul beszélni tudjak. Pont ezt nem
tudtam megfelelô szinten elsajátítani, mert
az oktatás elsôsorban a nyelvtanra koncentrált, így állandóan kudarcélményem volt.
Azt gondoltam, soha nem fogok tudni rendesen megtanulni angolul.
1024 Retek u. 21–27/a (a Mammut mellett)
Tel.: 786-6764, (06 30) 971-7415,
(06 70) 932-8708
www.alphapoint.hu,
e- mail: info@alphapoint.hu

R: De azért, gondolom, nem adtad fel?
Mi volt a következô lépés?
M. Z.: Egy barátom hívta fel a ªgyelmem
egy különleges nyelvoktatási módszerre, a
BRAINTURBO-ra. Ez a módszer kifejezetten a kommunikációra koncentrál, és relaxációs állapotban tanítja a nyelvet. Az elején kicsit szkeptikus voltam, de a próbaóra és a
mögöttem álló hónapok meggyôztek a módszer hatékonyságáról.
R: Mi tetszik neked a BRAINTURBO
módszerben?
M. Z.: Nekem különösen tetszik, hogy a
nyelvtanulás nem egy fárasztó tevékenység,
hanem a relaxációs állapot miatt szinte kipihenem magam tanulás közben. Jelenleg ez
az egyik olyan idôtöltésem, ahol ki tudok teljesen kapcsolni, és közben még nyelvet is tanulok. Számomra fontos, hogy rugalmasan
illeszkedik az idôbeosztásomhoz, csak velem foglalkoznak, kellemes környezetben.
Mivel én alapvetôen lusta ember vagyok,
nem szeretek otthon házi feladatot írni vagy
magolni. Ezzel a módszerrel egyiket sem
kell.
R: A mozgalmas életed mellett mennyi
idôt kell szánnod a nyelvtanulásra, hogy eljuss a kívánt szintre?
M. Z.: A módszernek köszönhetôen három-négyszer gyorsabban tanulok, mint egy
hagyományos nyelviskolában. Így 3–4 hó-

nap alatt jutok el ugyanarra a szintre, hogy
angolul folyékonyan tudjak beszélni.
R: Hol van a nyelvstúdió?
M. Z.: Az ALPHAPOINT NYELVSTÚDIÓ
számomra ideális helyen a Retek utcában, a
Mammut mellett található.
R: Köszönjük, hogy beavattál minket
nyelvtanulási szokásaidba, és sok sikert kívánunk az októberben megjelenô legújabb lemezedhez!
M. Z.: A koncertre a Mûvészetek Palotájában már elfogytak a jegyek, ezért lesz egy ráadás is december 9-én a Thália Színházban.

AJÁNDÉKOZZON SZERETTEINEK NYELVTUDÁST KARÁCSONYRA!

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 Gabriel García Márquez szavait rejtettük el. A 2008/21. számban megjelent rejtvény megfejtése:
„Az öncsalás esztelenség.”. A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a CustosZöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket
kap: Árvay Zoltánné, Mihalovics Nóra és Vass István Balázs. 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. november 28-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
II. kerületi gyógyszertárunkba expediálós asszisztenseket keresünk azonnali
belépéssel. Jelentkezés: (30) 411-1513
II. kerületben mûködô szépségszalonba
fodrászt és mûkörmös vállalkozót kedvezô feltételekkel felveszünk. Tel.: (30) 3154542
Lendületes középkorú hölgy kanadai gyakorlattal, jogosítvánnyal bébiszitteri állást
keres. Tel.: (20) 402-5249
Gyermekfelügyeletet, gyermekszállítást
vállalok 5 személyes Mercedes Vitóval.
Márkus Tünde. Tel.: (20) 368-1423, este:
306-6989.
Gyermekfelügyeletet vállal szeretettel, gondoskodással, hozzáértéssel fiatal pótnagymama. Tel.: (20) 326-6952
HÉTVÉGÉN VÁLLALOK betegápolást,
idôsgondozást, gyermekfelügyeletet (24
órában is) november 15-tôl. Tel.: (70) 3509925
NYUGDÍJAS ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT ALKALMAZNÉK TERVEZÉS ELÔTTI FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE. TEL.: (20) 9418633
Ablaktisztítást és kisebb barkácsmunkát
vállalok referenciával. Tel.: (70) 302-7591
Leinformálható középkorú hölgy festés
utáni és alkalmankénti takarítást vállal.
Tel.: (20) 522-4690
Teljes körû háztartási munkát vállalok,
gyermekfelügyelet is lehet. Tel.: (30) 5275091
Tapasztalt bejárónôként takarítást, vasalást vállalok. Akár hétvégén is. Elérhetôségem: (30) 448-9995.
Bejárónôi gyakorlattal takarítást, vasalást
és házvezetést vállalok. Tel.: (30) 9950141
Megbízható, lelkiismeretes házvezetônôi
munkát vállal több éves gyakorlattal 54
éves. Tel.: (20) 379-3216

OKTATÁS
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
KUNG-FU MAGÁNOKTATÁS. Hatékony
önvédelem, harcmûvészet, egészségmegôrzés (csikung), közelharcoktatás
minden korosztálynak. Tel.: (20) 9203624
KRIZSMA GÁBOR AUTÓSISKOLÁJA, MARGIT KRT. 26., 20 éves tapasztalattal, kedvezményekkel várja. Tel.: (30) 970-6890,
www.krizsmajogsi.hu
RING AUTÓSISKOLA 20 éve a Rózsadombon. Miért mennél messzebb, mi itt vagyunk helyben. www.budairing.hu. Tel.:
2020-521, 14–18 óra között.
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû
nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/
3000 Ft. Tel.: (30) 302-7760
Angol, 60 órás, érettségire és nyelvvizsgára felkészítô december 1-jétôl. Tel.: (30)
537-3138
ANGOL, FRANCIA MAGÁNÓRÁK A
MOSZKVA TÉRNÉL. TEL.: (30) 4325012
ANGOLTANÁR KÖZÉP- ÉS FELSÔ SZINTÛ VIZSGÁKRA EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT. TEL.: (30)
34-38-351

Kísérleti angoltanfolyam 3000 Ft-ért az International House Nyelviskolában! Jelentkezés: I., Vérmezô út 4. Tel.: 212-4010,
www.ih.hu
Matematikatanítás közép-, általános iskolásoknak gyakorlott szaktanárnál. Tel.:
200-7764, (30) 480-0605
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
Matematika-, fizika-, informatikaoktatás,
vizsgára felkészítés általánostól egyetemi
szintig, referenciákkal. Tel.: (70) 599-7917
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások részére szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: (20) 959-0134
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 2645648

INGATLAN
HÉVÍZEN 3 FÔS 2x2 HETES ÜDÜLÔHASZNÁLATI JOG OLCSÓN ELADÓ.
TEL.: (30) 960-0933
Garázs kiadó a Balogvár utcában az Alvinci út sarkán. Tel.: 356-2275
A Rózsakertnél (körforgalom) 30 m²-es garázs kiadó. Tel.: (30) 346-6336
Garázs kiadó a II., Pasaréti út 61. alati teremgarázsban. Érdeklôdni: (20) 983-4486,
(20) 916-1021
A Verseghy Ferenc utcában társasházban teremgarázs-férôhely eladó. Tel.:
(20) 251-0582
Pasaréten az 56-os villamos vonalán alagsori, bútorozatlan 25 m²-es lakás novembertôl 20 000 + rezsiért kiadó. Tel.: (30)
436-2602
BEÉPÍTHETÔ TETÔTEREKET KERESÜNK
FELÚJÍTÁS ELLENÉBEN. REFERENCIA:
www.diszkoszkft.hu, TEL.: (20) 4610307
ÉPÍTÉSI TELKET KERESÜNK VÉTELRE.
TEL.: (20) 461-0307
Eladó az I., Szabó Ilonka utcában 2 szobás erkélyes 49 m²-es, kertre nézô lakás.
Ár: 22,9 M Ft.
A TÓTH ÁRPÁD SÉTÁNYRA PANORÁMÁS
73 m²-ES EMELETI, MAGÁNTULAJDONÚ 3
SZOBÁS 38 MILLIÓ. TEL.: (70) 523-1969,
www.budaihegyek.hu
A II., MARGIT KÖRÚTON DUNAI KILÁTÁSSAL 107 m²-ES EMELETI, NAPOS LAKÁS
BAUHAUS-HÁZBAN 30 MILLIÓ. TEL.: (70)
523-1969, www.budaihegyek.hu
Tulajdonostól eladó II., Török utcai 80
m²-es kétszobás, napfényes, cirkófûtéses legfelsô emeleti lakás liftes házban, jó tömegközlekedésnél. Irányár:
32,4 M Ft. Tel.: (30) 465-1191, kagnes11@gmail.com
A TÁROGATÓ ÚTON NAPPALI + 2 HÁLÓS
ÚJ ÉPÍTÉSÛ 80 m²-ES TETÔTÉRI ELKÉSZÜLT LAKÁS 45,8 MILLIÓ. TEL.: (70)
523-1969, SCHMIDT PÉTER, www.budaihegyek.hu
A Ruszti úton zöldövezeti 90 m²-es teljesen felújítandó lakás 20 m²-es panorámás
terasszal tulajdonostól eladó. A társasház-

hoz nagy kert tartozik. Ára 42 M Ft. Közvetítôk ne hívjanak. Tel.: (20) 369-3036
Eladó a II., Tapolcsányi utcában nettó 60
m²-es 3 szobás I. emeleti lakás garázzsal.
Ára 42,5 M Ft. Tel.: (30) 960-8862, 3169408
Tágas, 87 m²-es 2 + félszobás duplakomfortos magasföldszinti lakás az Autóklubnál eladó, vagy kisebb erkélyesre-garázsosra cserélhetô a Rózsadombon. Kerekesszékes közlekedésre alkalmas. Tel.:
(30) 533-3844
A II., Vihorlát utcában háromszintes,
nettó 203 m²-es ikerház, 2 nappali +
5 hálós, 3 fürdôszobás lakás télikerttel, 540 m²-es kertben eladó. Ára 109
M Ft. Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
II., Retek utcai II. emeleti 84 m²-es,
nappali + 2 hálószobás felújított lakás gépkocsibeállóval eladó. Ára 39,5
M Ft. Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A II., Cseppkô utcában 150 m²-es, 1
nappali + 5 hálós sorházi lakás garázzsal eladó. Irányár: 75 M Ft. Tel.:
(20) 932-5005, 316-9408
II., Nyúl utcai 67 m²-es kétszobás magasföldszinti lakás kertkapcsolatos terasszal,
pincével eladó. 26 M Ft. Tel.: (30) 9925990
Rózsadombon a Cimbalom utcában ház eladó a Vérhalom térnél, tulajdonostól. Tel.:
(70) 221-0911, de. 10–13-ig, rozsadombihaz@gmail.com
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 LAUDER ISKOLÁNÁL NAPPALI + 2
HÁLÓS KÖRPANORÁMÁS 70 m²-ES NAPOS LAKÁS TORONYHÁZBAN 23 990
000 FT. TEL.: (70) 523-1969, www.budaihegyek.hu
A XII., Gyôri úton III. emeleti 58 m²-es felújított 2 szobás + étkezôkonyhás csendes
lakás rendezett liftes házban eladó. Ára:
16,9 M Ft. Tel.: (20) 922-5295
A Velencei tónál, Gárdonyban 796 m²es saroktelken lévô 2 és fél szoba
összkomfortos kertes családi ház eladó (2 kocsibeálló, garázs, pince).
Irányár: 17,8 M Ft. Tel.: (30) 250-4557
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat pontos szolgáltatással, korrekt jutalékkal.Tel.. 215-7336,
(30) 530-5338
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
A Lôrincz Péter Ingatlaniroda keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat,
telkeket, irodákat, üzlethelyiségeket
a kerületben! Tel.: 351-9578, (70)
383-5004, www.lorinczpeter.hu
Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk KIADNI,
ELADNI ingatlanát. Multinacionális
cég részére KERESÜNK bérbeadó luxus házat. START INGATLAN, tel.: 3169408.
A RENOVO INGATLANIRODA VÁLLALJA BUDAI (VÍZIVÁROS, HEGYVIDÉK,
VÁRNEGYED) ÉS BELVÁROSI (V., VI.
KER.) INGATLANOK ELADÁSÁT, BÉRBEADÁSÁT. TEL.: 224-2090, (20) 4496900, e-mail: info.renovo@chello.hu
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK
A KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT
PÉTER, www.budaihegyek.hu

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. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TAMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI
RENDELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT. TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛGYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES RÖNTGENDIAGNOSZTIKA,
GYERMEKFOGÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJELENTKEZÉS TELEFONON:
316-9918. A RENDELÔ CÍME: 1022
BIMBÓ ÚT 9., IV. EM.
VÉRZIK AZ ÍNYE? A FOGÍNYSORVADÁS
(EMIATT ELVESZTHETI FOGAIT) GYÓGYÍTHATÓ, JÓL KEZELHETÔ. VÁRJUK RENDELÔNKBEN A NYUGATINÁL. TEL.: 3323782
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. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôpont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton
székházban csütörtökönként 14–18
óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû
szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter
természetgyógyász. Tel.: (30) 9458477
Svéd, alakformáló, gyógy- és talpmasszázs kellemes környezetben. Tel.:
(20) 317-5110,
www.harmonia-massazs.hu
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS), TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT KÉSZÍTÉSE, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAG-
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NOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS. „VIVIEN TALPAI” ORVOS-, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELÔ, II., FILLÉR U. 10.
www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596
Fájdalommentes ALLERGIA- ÉS CANDIDAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS TERÁPIÁVAL allergia, candida KIOLTÁSA,
bôrbetegségek, szenvedélybetegségek,
légúti, nôgyógyászati, érrendszeri betegségek, emésztési, mozgásszervi problémák,
fejfájás kezelése, stresszoldás a Vivien talpai Gyógycentrumban, 1024 Bp., Fillér u.
10. Tel.: 316-2596, www.vivientalpai.hu
Karácsonyra ajándékozzon kedvezményes masszázsbérletet. Nyugdíjasoknak,
diákoknak 20% kedvezménnyel talp-, testmasszázs, gerinctornáztatás Chi-géppel,
test-, fülgyertyázás egészségpénztári szolgáltatónál. Tel.: 316-3423, (30) 290-2655
KEDVEZMÉNYES VÉGLEGES SZÔRTELENÍTÉS FÁJDALOMMENTESEN: ÁLL +
BAJUSZ: 7000, HÓNALJ + BIKINI:
15 000, HYALURUNOS BÔRFELTÖLTÉS,
ACNE-, ROSACEA-, PIGMENTFOLT-ELTÁVOLÍTÁS. TEL.: (30) 960-0933, II., CSATÁRKA ÚT 65., www.naturklinika.hu
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
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
a Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb
Center üzletközpontba költözött. Bejeletkezés: 326-1788 vagy (20) 922-5058, dr.
Kertész Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://akupunktura.mimnet.hu
Aranyeresség kezelése lézerrel, fájdalommentes módszerekkel. LÉZER PROCTOLÓGIA Ambulancia. Aranyeresség, végbélbetegségek vizsgálata, kezelése. Rákszûrés.
Magánklinika a Pasaréti tér mellett. Bejelentkezés: (30) 263-0919
BEMER-TERÁPIA — FIZIKAI KÖZÉRZETJAVÍTÁS: STRESSZ, MÛTÉT UTÁNI REHABILITÁCIÓ, AZ IMMUNRENDSZER ERÔSÍTÉSE,
REUMA, KERINGÉST JAVÍTÓ, DIABETES.
IDÔPONT-EGYEZTETÉS: (20) 808-6901,
374-0177

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több
évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül. Csatornák cseréje, bontása, vízvezeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30)
940-0748
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 0–24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 3343438

HIRDETÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal, garanciával. Tel.: 228-6193, (30)
921-0948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT!
Lefolyók, csatornák gépi tisztítása
azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása,
cseréje. Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás A-Zig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628
Vízszerelés, fürdôszobák, wc-k javítása,
víz-, csatornaszerelés. Anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603
Vízszerelés, fürdôszobák, wc-k javítása, felújítása. Tel.: (30) 447-3603
Víz-, fûtésszerelés, burkolás, teljes felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, (20) 917-0697
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA.
Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási József gázszerelô. II., Lorántffy Zsuzsanna út 5. Tel.: 214-1606,
(20) 926-5362
FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördögárok utca 20. Tel.: 397-2031
FÉG SZERVIZ. CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLEREK vízkôtelenítése, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedélyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy László épületgépész.
Tel.: (30) 944-6513
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.: 3104018, (20) 915-2678
Minôsített villanyszerelô mester vállalja cserépkályhák, hôtárolós kályhák kiépítését, villanytûzhely, villanyboyler vízkôtelenítését, javítását, éjszakai áram mérôhelyének kiépítését.
Gáz EPH, érintés-, villám-, tûzvédelmi
felülvizsgálatokat. Tel.: (20) 530-0344
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelô mester. Tel.: (20) 9344664, 246-9021. ELMÛ által minôsített vállalkozás.

27. OLDAL

HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 35
éves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül.
Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032
HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK, AUTOMATA
MOSÓGÉPEK javítása kedvezô áron, helyszínen, garanciával. HÉTVÉGÉN IS. Tel.:
306-7177, (30) 305-0210
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOMATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA
4 ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 4215959, (30) 942-2946

ELEKTRONIKA
ANTENNASZERVIZ: mûholdas, hagyományos antennák szerelése, javítása M2-Földi digitális átállás garanciával. Tel.: (20)
934-4360
TV, LCD, PLAZMA, KAMERA, HIFI, MONITOR, MIKROSÜTÔ GYORSSZERVIZ.
TEL.: (70) 246-5049, MINDENNAP.
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen,
mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 9401802, Paál.
Antennaszerelés, mûholdas földi javítás,
telepítés, UPC-DIRECT szerelés szerzôdéskötéssel. Tel.: 326-5914, (20) 327-2206
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Westel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871

LAKÁS—SZERVIZ

RÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 2513800
Lakások takarítását, nagytakarítását,
festés utáni nagytakarítást, ajtó-, ablaktisztítást vállalunk. Tel.: (30) 4473603
NYÍLÁSZÁRÓK passzítása, légszigetelése,
festés, mázolás, tapétázás, szônyegpadló-,
parkettafektetés, asztalosmunkák stb. garanciával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805
Székek, bútorok nádazását (Thonet)
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 2758875
MÛBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbútorok javítását, restaurálását, készítését.
Tel.: (30) 944-2206
ASZTALOSSZERVIZ: BÚTOROK, AJTÓK,
ABLAKOK, KAPUK JAVÍTÁSA. ZÁRSZERELÉS, POLCSZERELÉS, EGYÉB. 1026
SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 29. TEL.:
(20) 546-6304
Riasztó, kaputelefon, síkmágnes kapuzár,
távirányítású kapugép szerelése. IG ELEKTRONIKA. Tel.: (30) 964-3538, 306-3516
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
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
LAKATOS, VÍZ-, GÁZ-, VILLANYSZERELÉS, VALAMINT BÚTOR, NYÍLÁSZÁRÓK
(ABLAK, AJTÓ) JAVÍTÁSA, SZERELÉSE.
II., SZILÁGYI E. FASOR 29. Tel.: (20)
546-6304
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel; asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285,
(20) 433-6289, www.riederkarpitos.hu
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

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.
Bádogos és tetôfedések, magas és lapostetôk javítása 1986 óta. Farkasréti kisiparos. Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
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
Tapétázást, festést, mázolást, lakásfelújítást vállalok. Lakástakarítással is.
Szép, pontos munka. Tel.: (30) 447-3603
HÁZTARTÁSI GÉPEK
FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, BURKOHÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A LÁS MINÔSÉGBEN, GARANCIÁVAL. TISZKERT
KERÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK TASÁGI FESTÉS 500 FT/m²-TÔL. TEL.: (30)
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍ- 867-7790
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymáTÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421- LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ- szótechnikával, szállítással 1983 óta.
5959, (30) 942-2946
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKA- Gond Ferenc. Tel.: (30) 977-1745

SZAKRENDELÉSEK
Bôrgyógyászat / felnôtt, gyermek
Allergológia
Fül-orr-gégészet
Ortopédia / felnôtt, gyermek

KIEMELT SZINTÛ ELLÁTÁSOK
Láb- és körömklinika
Aranyércentrum
Anyajegy-diagnosztikai centrum
Lézerklinika
Esztétikai bôrgyógyászat
Tel.: 200-1180, (06 30) 472-2340
1026 Budapest, Páfrány út 11.
alfamed11@gmail.com
www.alfamed.hu

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

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

www.kepkeret.hu
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ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍTÉS, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu/
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Tel.: (20) 485-6547

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

HIRDETÉS
ták és rovarháló. Szénási László, tel.:
(20) 985-1273.

SZOLGÁLTATÁS
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? MegolCOMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, dás: Farmer Divat nadrágszaküzlet, Markarbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszer- git krt. 69. Nyitva tartás hétköznap 10–
zés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hív- 19-ig, szombaton 10–14-ig. Tel.: 212jon bizalommal! Tel.: (30) 857-2653
4163

FUVAR
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes
felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 4039357, (20) 972-0347, (30) 589-7542
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS, 3,5 x 2
x 2 M-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70) 3161533, SZIRÁKI.

REDÔNY
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellenzô, szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. Tel.: 356-4840, (30)
954-4894
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE,
REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
Motorral, automata vezérléssel redônyök, redônykapu, napellenzôk, rolet-
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Régi karórákat és zsebórákat veszek. Tel.:
398-8167, (30) 971-4893, II., Hûvösvölgyi
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó vál- út 138. KURIÓZUM AJÁNDÉKÜZLET, STOP
lalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók teljes SHOP, a lift és a Kaiser mellett.
korû könyvelését. Tel.: 200-9716

KÖNYVELÉS

TÁRSKERESÉS

VÉTEL, ELADÁS
4/4-es, két háború közötti, cseh gyártmányú, frissen felújított hegedû vonóval
együtt eladó! Édeklôdni a (20) 342-6044es telefonszámon lehet.
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjteményem kiegészítésére magas áron
vásárolok. Tel.: 325-6753
Vennék 1–1,5 méteres lombos zöld növényeket, virágokat lakásba, erkélyre, valamint futókat kertbe, pl. futó tiszafát. Tel.:
(70) 383-0386, 201-2994

dressME Minôségi Ruhaigazítás: I., Batthyány u. 10., a Mammut és a Batthyány GEYER PIANÍNÓ eladó. Érdeklôdni: 214tér között. Könnyû parkolás. Hosszú nyit- 9836, az esti órákban.
va tartás, kedves kiszolgálás, minôségi gaMÛGYÛJTÉS
rancia. H-P: 8.30–19 óráig, szombat: 10–
14 óráig. Tel.: 787-0079, (30) 681-7764
A TALLÉR ANTIKVITÁS KÉSZPÉNZÉRT VÁFOTÓ! AZONNAL! Vállalunk fotózást, hely- SÁROL FESTMÉNYEKET, RÉGI PÉNZEKET,
színi fotóelôhívást profi felszereléssel, KITÜNTETÉSEKET, PORCELÁN- ÉS EZÜSTegyedi fotókeret-tervezéssel. Családi, tár- TÁRGYAKAT, BÚTOROKAT, KÖNYVEKET,
sasági eseményeken, bulikon, esküvôkön. TELJES HAGYATÉKOT. II., FRANKEL LEÓ ÚT
Korábbi fotókeretek megtekinthetôek: 12. TEL.: 316-6461, (20) 391-5543, GYULAI TAMÁS.
www.o2media.hu, tel.: (30) 979-9100
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
Cipôjavítás, talpalás, sarkalás, tágítás, bútorokat, porcelánokat, álló fali díszvarrás, talpbetétek a BUDAI DIVAT cipô- órákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papírboltban. Margit krt. 4.
régiségeket, ezüsttárgyakat, bronzszobrokat, perzsaszônyegeket stb. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.:
TÁRSASHÁZAK
281-3926, (30) 462-8883
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

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

Egyedül telt a nyár? Gondoljon a szilveszterre! KÁNYA KATA TÁRSKÖZVETÍTÔ
IRODA. Tel.: 214-9441, www.kanyakata.hu
18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok
segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–
10-ig és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail.
hu
Rózsadomb Contact Elit Társközvetítô.
Alapítva 1990-ben. Társközvetítés felsôfokon. Értékrendünk a megbízhatóság. Tel.:
316-0338, II., Fillér u. 4., V/39., www.rozsadombcontact.hu

EGYÉB
AKCIÓS JELZÁLOGHITELEK 1–999 MILLIÓIG — ingatlanvásárlásra, szabad
felhasználásra, vállalkozásra. Ezen kívül életbiztosítás, pénzügyi befektetések. Megbízható ügyintézés, biztonságos banki háttér! Tel.: (20) 286-8940
Családokhoz közvetítünk leinformálható
bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 2058700, (20) 359-5918
Tramontána kötôszalon: pilótasapka
több színben, 3 éves korig: 120 Ft.
Szoknyák, poncsók, babahordó poncsók.
Egyedi kézi kötött ruhadarabok, lakástextília rendelésre, nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is. Modelldarabok eladása.
János kórház közelében, idôegyeztetéssel:
356-6009, www.kotode.hu

Új formátumú Tesco nyílik Pasaréten
Késve mutatkozik be a Bimbó úti kisbolt
A Tesco Global Áruházak Zrt. a megszokott hipermarketek
mellett a közeljövôben több kisebb áruházat nyit. Ezáltal a
városon belül is, egyre több helyen lesz
hozzáférhetô a rendkívül gazdag és kedvezô árú kínálat.
Nemsokára már a II.
kerület lakói is élvezhetik az áruházlánc új kisboltjának színvonalas szolgáltatásait, mely azonban a tervezetthez képest késôbb nyitja csak meg kapuit. A késlekedés okairól és az új üzletrôl
Hackl Mónikát, a Tesco áruházlánc kommunikációs vezetôjét kérdeztük.
A Bimbó úti üzletnek az eredeti tervek
szerint már üzemelnie kellene. Mi okozza
a csúszást?
Hackl Mónika: Valóban, az eredeti nyitási
terveinkhez képest — melyek szeptember végére vonatkoztak — jelentôs csúszásban vagyunk. Sajnos, egy építkezés során olyan,
elôre nem látható fennakadások fordulhatnak elô, melyek most is közrejátszottak abban, hogy kénytelenek voltunk kitolni a nyi-

tás idôpontját. Az épület elkészült, gyakorlatilag már megnyithattuk volna, de adminisztrációs okokból még nem áll rendelkezésre
minden szükséges engedély. Bízunk benne,
hogy hamarosan az utolsó akadályok is elhárulnak.
Így mikorra várható a Bimbó úti Tesco
nyitása?
Biztosíthatok mindenkit: mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél elôbb
megnyissa kapuit az áruházunk. Reményeink szerint a vásárlók már az adventi idôszakban birtokba vehetik a Bimbó úti új Tesco-üzletet, így a karácsonyi idôszak rohanással és zsúfoltsággal teli bevásárlásait, és segíthetnénk a vevôinknek idôt és nem utolsósorban karácsonyi akcióinkkal és rendkívül
kedvezô árú kínálatunk révén pénzt spórolni.
Az eddigiektôl gyökeresen eltérô formátumú üzletet nyit a Tesco a Bimbó úton.
Miért éppen Pasarétre esett a választás?
A Tesco Global Zrt. üzleti stratégiájának
kulcsfontosságú eleme, hogy kisebb alapterületû üzleteink révén a személyesebb és otthonosabb bevásárlás élményével ajándékozzák meg a vásárlókat. Amellett, hogy az áruházaink közelében élôk mindennapjainak
részévé szeretnénk válni, célunk az is, hogy

kisebb alapterületen is olcsó, de jó minôségû árukat kínáljunk vásárlóinknak.
Milyen áruválasztékkal találkozhatunk
az új üzletekben?
Mivel az eladótér a nagyobb áruházainkhoz képest jelentôsen lecsökken a kis üzletek esetében, kiemelten fontos, hogy kiváló
minôségû termékeket kínáljunk versenyképes áron. Ezen a téren természetesen saját
márkás termékeink járnak az élen, melyek a
márkás termékekkel közel azonos színvonalat nyújtanak, jóval kedvezôbb áron.
Nem csak az év végén fontos kérdés a rászorulók, civil szervezetek támogatása, a
környezet védelme. Mit tesz a Tesco ezen a
téren?
Célunk, hogy a környezetünkben élôk
mindennapjainak aktív résztvevôje, a lakosok felelôs szomszédja is legyünk. Elmondhatom, hogy élen járunk a hazai áruházláncok között az energiatakarékos és a környezetkímélô technikai megoldások alkalmazásában. Természetesen a most nyíló áruház
sem képez kivételt ez alól. Itt is elérhetô lesz
például visszaváltható „örökzöld” bevásárlótáskánk, melyet csak egyszer kell megvásárolni egy jelképes összegért, ezt követôen —
amennyiben elhasználódna — ingyen újra
cseréljük azt.
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HEBAR-IMMO
Társasházkezelô Kft.
Vállalja társasházak
teljes körû kezelését
hebarimmo@hotmail.com
Tel.: (30) 408-7064
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Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (17-es csengô)
(Hotel Budapest, Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, (06 30) 933-7858

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

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

Divatáru és öltözködés
Blue Shoes cipôbolt
Nagy–szerû nôi, férª/Eterna divatáru
Pompa d'Our bôr-szôrmedivat
Kincs S sziget bizsu
Vénusz fehérnemû

Szaküzletek
Csodavár játékbolt és gyermekruha
M-Line Design bútorstúdió
Bio-Delikát
Posta
i-Robot (USA porszívó)
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Könyvesbolt
Lukács Ékszer
Drogerie Markt
Finomságok boltja (Delicatesse)
Stilles Bútorszalon
Gyógyszertár
Game Way konzolbolt
2 Szem optika
Lakásvarázs

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

Vendéglátás, szórakoztatás
Jerbe kávézó
Bowling és étterem, Cafe Cino
Fitness Klub, Squash
Casino
Étel-Bár
Jógaszalon

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

10.00–20.00
8.00–20.00
H–P: 7.00–22.00
Sz–V: 8.00–20.00
11.00–02.00
H–P: 8.00–20.00
Sz: 8.00–16.00
V: 8.00–13.00
6.00–24.00

A Rózsadomb Center a hét minden napján visszavárja Önt.
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Elektronikus
menetstabilizátor
6x légzsák
Tempomat
Aut. légkondicionáló
MP3-kompatibilis
CD-s rádió
ABS

4

Blokkolásgátló
4X4

Útjainkra tervezve...
Finanszírozás

A Citroën C-Crosser fogyasztása: 7,2–9,4 l/100 km, CO2-kibocsátás 191–225 g/km. Az ajánlatok az akcióban részt vevô márkakereskedésekben érvényesek 2008. október 1-jétôl október 31-ig,
de legkésôbb a készlet erejéig, a természetes személyek által leadott ügyfélmegrendelésekre vonatkozóan. A kedvezmények az aktuális árlista áraiból értendôk! Az akciós ajánlatok más kedvezményekkel
nem vonhatók össze! A képen látható autók illusztrációk. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlatnak; a változtatás jogát fenntartjuk. Az árak a regisztrációs adót, a kedvezményt és az ÁFA-t tartalmazzák.
A feltüntetett felszereltségek modellváltozattól függôen széria- vagy opcionális tartozékok.

www.citroenauto.hu 1112 Budapest, Vizsla u. 1–3. Telefon: (1) 309-0920

BUDAI POLGÁR

