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Ellenszavazat nélkül fogadták el a költségvetést
Február 26-i rendes ülésükön ellenszavazat
nélkül, négy tartózkodás mellett fogadták el
a képviselôk az önkormányzat költségvetési
rendeletét. A nehéz gazdasági környezet elle-
nére idén sem kerül sor hitelfelvételre.

A vezetés által két héttel korábban, február
12-én elôterjesztett tervezetet a mostani rész-
letes vita után 25,689 milliárdos bevételi-ki-
adási fôösszeggel alkották meg. A kedvezôt-
len gazdasági környezet ellenére idén sem ke-
rül sor hitelfelvételre, sôt, mintegy nyolcszáz-
millió forintos mûködési többlettel számol-
hat az önkormányzat. Rövid vita után — az el-
lenzéki pártok összesen öt kisebb módosító
indítványt nyújtottak be — ellenszavazat nél-
kül, négy tartózkodás mellett fogadta el a kép-
viselô-testület idei költségvetési rendeletét.

Következô lapszámunkban közöljük a ren-
delet szövegét és a hozzá tartozó táblákat, il-
letve a frakciók és az önkormányzat vezetésé-
nek véleményét a költségvetésrôl.

Ünnepeljünk együtt március 15-én!
Ünnepi megemlékezések a Gábor Áron-emlékmûnél,

a Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom elôtt és Schittenhelm Ede honvédtüzér sírjánál.
Részletek az 5. oldalon.

Játszótereinken tilos a dohányzás
Március 16-tól tilos a dohányzás a kerület játszótere-
in. A képviselôk február 26-i döntésének értelmében
a tilalom megszegése szabálysértésnek minôsül és har-
mincezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.

A képviselô-testület rendelete azt is szabályozza,
hogy a Városrendészet munkatársai húszezer forintig
terjedô helyszíni bírságot is kiszabhatnak, ha valaki a
meghozott rendelet ellenére rágyújt. A rendelet ha-
tályba lépését követôen egy hónapon keresztül azon-
ban csak ªgyelmeztetik a szabálysértôket a közterü-
let-felügyelôk. A türelmi idô alatt az önkormányzat
ªgyelmeztetô táblákat helyez ki a játszóterekre, ame-
lyeken a tilalom mellett az esetleges büntetés mérté-
két is feltüntetik.

Az elfogadott rendelettel az önkormányzat közvetle-
nül a gyermekek egészségét kívánja megóvni, közvet-
ve pedig a helytelen és egészségtelen viselkedésmin-
ták terjedésének óhajt korlátot állítani. A dohányzási
tilalom az önkormányzat fenntartásában lévô tizenhá-
rom játszóterén lesz érvényben.

Nem maradnak el a beruházások: megkezdôdik a Fillér utcai iskola felújítása, új bölcsôdét adnak át a
Hûvösvölgyi úton, és új helyiségekbe költözhet a Családsegítô Szolgálat is.
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Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

346-5400, központi fax: 346-5592
Internet: www.masodikkerulet.hu
e-mail: info@masodikkerulet.hu hétfô: 13.30–18.00

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Anyakönyvi Csoport
Földszint 5–6. Telefon: 346-5631,
346-5632, 346-5633, 346-5634;
Fax: 346-5635

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5730

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal 1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5750

Városrendészet

Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
(06 80) 204-965
Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

Mûvelôdési Iroda 1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak
ügyfeleket.
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Okmányügyintézôi Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfél-
fogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5602

az óránkénti idôpontra
elôjegyzett ügyfelek
a sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
péntek: 8.00–13.30

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfél-
fogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5601
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630

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

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport Tel.: 346-5400
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678

* hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–13.30

ebédidô: 12.15–13.00

Ü G Y E L E T E K

Gyermekorvosi ügyelet
1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelô-
intézet, A épület, tel.: 212-5979

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügye-
let

Felnôttorvosi ügyelet 1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370 mindennap: 24 órás ügyelet

H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

A képviselô-testület ülésén történt
A képviselô-testület február 26-i rendes ülésén a költségvetési
rendelet elfogadása mellett döntött arról is, hogy az
önkormányzati fenntartású játszótereken március elejétôl tilos
lesz a dohányzás. A képviselôk egyhangúlag foglaltak állást
amellett, hogy külsô cég bevonásával a Városrendészet
felügyelete alatt traffipax-állomásokat állítanak fel a
közeljövôben. A kerületi közétkeztetést ellátó vállalatokkal idén
lejár az önkormányzat szerzôdése; új közbeszerzési eljárás
megindítása mellett döntöttek a képviselôk. A Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetôje újabb öt évre az eddigi
igazgató, Horváth Ágnes lett.

Az idén nyáron minkét, kerületünk óvodáiba és iskoláiba ételt szállí-
tó cégnek lejár az önkormányzattal kötött szerzôdése. A testület új
közbeszerzési eljárás elindításáról döntött, miután elfogadta a Mûve-
lôdési Iroda beszámolóját a kerületi közétkeztetés helyzetérôl, a szol-
gáltatás színvonaláról. A 2008/2009. tanévben a Junior Vendéglátó-
ipari Zrt., amely egyetlen kivétellel minden kerületi oktatási intéz-
ményt ellát, átlagosan naponta 1890 óvodás, 3400 iskolás háromszo-
ri és 1500 gyermek egyszeri étkeztetését látja el. A II. Rákóczi Ferenc
Gimnáziumba az ételt az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.
szállítja, átlagosan naponta 260 adagot. A felmérésbôl kiderült, hogy
az intézményekbôl érkezô panaszok miatt az iroda elégedettségi fel-
mérést végeztetett az elmúlt évben. A szülôk, tanárok és intézményve-
zetôk által kitöltött kérdôívek értékelésébôl kiderült: a kiszállított
ételek többnyire megegyeznek az elôzetes étlappal, az ételszállítás

ideje az intézmények többségében — egy-két eset kivételével — pon-
tos, a szállítóedények tisztasága megfelelô, a kiszállított étel mennyi-
sége megfelel az ételkísérô jegyen lévô mennyiségnek, állaga az étel
jellegének többnyire megfelel (elsôsorban fôzéstechnikai hibából
eredôen lehet kifogás). A Rákóczi gimnázium étkeztetését lebonyolí-
tó Elamen Kft. tevékenységével az intézmény elégedett, jó minôségû,
a korosztálynak megfelelô szolgáltatást kapnak. A felmérésbôl le-
szûrt tapasztalatok alapján elsôsorban nem az ételek minôségével, ha-
nem sok helyen a tálalás és a melegítés szakszerûségével vannak
problémák. A Mûvelôdési Iroda által készített alapos felmérés alapjá-
ul szolgál majd a közbeszerzési pályázatnak, amelyet az önkormány-
zat a közeljövôben ír ki. B
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A testületi ülésen vita bontakozott ki a kerületi játszótereken való
dohányzás tilalmáról. Csupán Póta Gyula, az SZDSZ frakcióvezetôje
nyomta meg a nem gombot a képviselôk közül. A voksolás elôtt kifej-
tette: a tiltás önmagában nem produktív, és a korábbi, az intézmé-
nyekre hozott tiltó rendelkezések nem feledkeztek meg azokról, akik
rá kívánnak gyújtani. Láng Zsolt polgármester válaszában kitér arra,
hogy a fôvárosi önkormányzat és néhány budapesti kerület után a mi
városrészünk vezetése is fontosnak tartja, hogy a gyermekek számára
a játszótereken is egészséges környezetet biztosítson.

Magyarország közlekedésbiztonsági mutatói, a közutakon történt
halálos és súlyos balesetek, a közlekedési szabálysértések száma alap-
ján az Európai Unió országain belül a legrosszabbak közé tartozik. Az
önkormányzatoknak a 2007 végén a közutak rendjére vonatkozó ren-
delkezések módosulása után nyílt lehetôségük arra, hogy külsô közre-
mûködô cég bevonásával részt vegyenek a közlekedés biztonságának
megerôsítésében. A törvényalkotók lehetôvé tették az önkormányza-

toknak a sebesség mérését, de sebességtúllépés esetén a szankcioná-
lást a rendôrség hatáskörében hagyták, amellyel a helyhatóságok
megállapodást köthetnek. Az önkormányzatok elôtt két lehetôség áll,
amennyiben javítani akarják területükön belül a közlekedés biztonsá-
gát. Az egyik, hogy beszerzik a sebesség mérésére alkalmas eszközö-
ket, és azokat a nagyon szigorú elôírások szerint üzemeltetik. A má-
sik megoldás, hogy szerzôdést kötnek olyan vállalkozással, amelyik
megfelel a szigorú feltételeknek. Kikötik, hogy ott és akkor mérhet a
közremûködô, ahol és amikor azt az önkormányzat arra kijelölt felelô-
se meghatározza. A közremûködô cég végzi el a méréseket, dokumen-
tálja azokat, és ô is továbbítja az adatokat a rendôrségnek. Az önkor-
mányzat a teljes rendszert láthatja, felügyelheti, ellenôrizheti. A II.
kerületi önkormányzat külsô közremûködô cég — az Elsô Magyar Köz-
úti Sebességmérô Kft. — bevonása mellett döntött, a mostani testüle-
ti ülésen a képviselôk megbízták a polgármestert a szerzôdés megkö-
tésével. Tóth I.

NAPIREND ELÔTT. Korodi Enikô az elôzô két testületi ülésen tájé-
koztatást kért az egy éve érvényben lévô kerületi reklámrendelet
végrehajtásával kapcsolatban. A képviselô korábbi felszólalásaiban
azt kifogásolta, hogy a 2007 elején elfogadott Kerületi Városrende-
zési Szabályzatban és a reklámrendeletben lefektetett alapelvekkel
ellentétben kerületszerte jóval több óriásplakátot lehet látni az en-
gedélyezhetônél. Ráadásul ezek közül néhányat önkormányzati tu-
lajdonú területen, mint például a Hûvösvölgyi úti Gesztenyéskert
Óvoda kerítésén vagy a Marczibányi Sportcentrum falán helyeztek
el. A szabad demokrata politikus szerint a pályázat útján kiválasz-
tott reklámgazda nem teljesítette a rendeletben és a vele kötött
szerzôdésben elôírt feladatait.

A Polgármesteri Hivatal által készített választ a képviselô-testület
február 26-i ülésén Nagy Péter, az Építésügyi Iroda vezetôje olvas-
ta fel. Szavaiból kiderült, hogy a kerületben már korábban elhelye-
zett reklámhordozók felmérése megtörtént. A hivatal az elôzmé-
nyek felkutatásával, szerzett jogok vizsgálatával a jogszerûséget el-
lenôrzi. A II. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévô közterülete-
ken illegálisan létesített reklámtáblákat a reklámgazda a szerzôdés
alapján eljárva lebontja. Építési területen az engedély nélküli rek-
lámhordozók tekintetében folynak az építésrendészeti eljárások. Az
építéshatóság részére a reklámgazda a szerzôdésben foglalt kötele-
zettségének eleget téve negyedévente frissített felméréseket készí-

tett, és a tudomására jutott engedély nélkül kihelyezett reklámok-
ról folyamatos adatszolgáltatást nyújt.

A Gesztenyéskert Óvoda kerítésén található reklámhordozó 1994
óta önkormányzati szerzôdéssel rendelkezik, ennek alapján és tulaj-
donosi hozzájárulással 1995-ben építési engedélyt kaptak. A Mar-
czibányi Sportcentrum üzemeltetôjének pedig felhívták a figyelmét
arra, hogy intézkedjen az általa bérbe vett területen található rek-
lámhordozók eltávolíttatásáról.

Az önkormányzat az egységes közterületi információs táblarend-
szer kialakítása érdekében a közcélú intézmények listáját átadta a
reklámgazdának, az elkészülô terveket a helyszínek és a tényleges
forma jóváhagyására az illetékes bizottságok elé terjesztik.

Láng Zsolt mindezekhez hozzáfûzte: korábbi ígéretéhez híven
mindent elkövet azért, hogy a kerületet ellepô illegális plakátok el-
tûnjenek a közterületekrôl. Évrôl évre ezernyi hordozót szereltetett
le elôbb a Városrendészet, majd a reklámgazdai tevékenységet ellá-
tó cég is. Ugyanakkor türelmet kért, hiszen az óriásplakátok kintlé-
tének sokszor 10–15 éves elôzménye van, ezért azokat csak a jog-
szabályok elôírta protokoll szerint lehet végleg eltüntetni.

Gárdos Pál képviselô (Fidesz—KDNP) a testületi ülésen arra kérte
képviselôtársait, hogy a kommunizmus áldozatainak február 25-i
emléknapja alkalmából egyperces néma felállással emlékezzenek a
jogtalanul meghurcolt emberekre.

…hogy nem szabad rágyújtani játszótereinken?

SZIGETI BARBARA: Két kis-
gyermekemmel gyakran, szinte
mindennap kijövök a játszótér-
re, és nagyon örülök, hogy mos-
tantól nem szabad itt dohányoz-
ni. Nem kell, hogy a gyerekek
lássák a rossz példát. Elsôsor-
ban nem is a szülôk vagy a nagy-
szülôk gyújtottak rá, hanem a ti-
nédzserek. Sokszor láttam,
hogy szétdobálják a csikkeket és
egyéb szemetet.

HORVÁTH ERIKA: Maximáli-
san támogatom az intézkedést.
A passzív dohányzás rendkívül
káros a gyerekeknek, bár a sza-
bad ég alatt ez kevésbé veszé-
lyezteti ôket. Itt elsôsorban az el-
dobált csikkek jelentenek problé-
mát, amit a kisgyerekek felvesz-
nek, esetleg a szájukba tesznek.
Jó lenne, ha a közterületeink és
szórakozóhelyeink többsége is
dohányfüstmentes lenne.

BARANYAI IMRE: Mélysége-
sen egyetértek az intézkedéssel.
Kisgyerekek közelébe nem való
a cigaretta. Én magam dohá-
nyoztam valamikor, de ahogy a
fiam megszületett, eldobtam a
cigarettát. Azt vallom, hogy ami
csak a saját akaratunktól függ,
az megvalósítható. Aki kicsi gye-
rekkel játszótérre jön, annak
meg kell tudnia állni, hogy itt rá-
gyújtson.

IMRE GÁBOR: Nem dohány-
zom, soha nem is próbáltam,
így nem lesz nehéz betartanom
a rendeletet, amivel teljesen
egyetértek. Az eldobált csikkek
szerintem kisebb problémát je-
lentenek, hiszen azért van itt a
szülô, nagyszülô, hogy vigyáz-
zon a gyerekre. Nagyobb baj,
hogy a gyerekek látják, ahogy a
felnôttek dohányoznak, és utá-
nozni akarják ôket.

MIT SZÓL HOZZÁ…

D
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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 szer-
vez a Fidesz második kerületi szervezete
szerdánként 16–18-ig (1024 Budapest, Kele-
ti Károly u. 13/b). A részt venni szándéko-
zók az aktuális hét keddjéig kérjenek idô-
pontot a 212-5030-as telefonszámon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Budapest, Keleti Károly u. 29.) szerdánként
10–14, csütörtökönként 10–14 és 17–20
óráig tart nyitva. Tel.: 387-0425, hívható
napközben.

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM II.
kerületi irodája (1022 Budapest, Bimbó út
63.) kedden és csütörtökön 16–19 óráig
tart nyitva.

AZ MDF INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST szervez a 1022 Budapest, Bimbó
út 63.-ban csütörtökönként 16–18 óra kö-
zött. Elôzetes bejelentkezés, idôpont-egyez-
tetés a 353-0624-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. Telefon-
szám: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA (1024
Budapest, Margit körút 48., I. emelet) hét-
fôn, kedden, szerdán és csütörtökön 17–
19-ig tart nyitva, telefonszám: 201-0453;
www.szdszbp02. hu.

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

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Fô u. 63–65., III/3.) mindennap 10–18-ig
tart nyitva. Tel.: 785-7808, (30) 877-3695;
www.jobbik02.hu, info@jobbik02.hu.

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlé-
si képviselô (2. vk.) következô fogadóóráját
március 19-én csütörtökön 18 órától tartja
a Pesthidegkúti Közösségi Házban (1028
Budapest, Máriaremetei út 37.) Telefon-
szám: 441-5143, e-mail: istvan.balsai@par-
lament.hu.

A budai egyházkerületek bálja
Tizedik alkalommal rendezték meg február
21-én a Budai Egyházközségek farsangi bál-
ját az ELTE lágymányosi épületében. A bál fô-
védnöke Erdô Péter bíboros és Tarlós István, a
fôvárosi közgyûlés Fidesz—KDNP frakciószö-
vetségének elnöke volt. A budai polgármeste-
rek is rendszeres résztvevôi a szezon egyik
legnépszerûbb báljának. Az idén az elsô kerü-
letet Nagy Gábor Tamás, a II. kerületet Láng
Zsolt és Dankó Virág, a harmadikat Bús Balázs,
a XXII. kerületet Szabolcs Attila képviselte.
Nevükben Láng Zsolt köszöntette a bálozó-
kat, akik hagyományosan az országhatáron kí-
vül élô magyarok anyanyelvi oktatásügyének
támogatására gyûjtenek adományokat, idén a
felvidékieket segítették kezdeményezésük-
kel. A bálon a révkomáromi Marianum Egy-
házi Alapiskola és Gimnázium diákjai is a
meghívottak között voltak. Boldvai József, a bá-
l fôszervezôje elmondta, hogy közel ezer-
nyolcszázan vettek részt a bálon, a készpén-
zes és a csekken befolyó adományokat folya-
matosan összesítik. Kiemelte: a plébániák kö-

zösségei fél éven át gyakorolták azokat a tán-
cokat, amelyeket elôadtak a bálon, a ruhabe-
mutatót is az egyik budai plébániához tartozó
ªatalok és szüleik vállalták el.

Ld

Ingatlanpályázat
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytárgyalást hirdet a tulajdonát
képezô, alábbiakban felsorolt ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére, pályázati eljárás ke-
retében.

Cím Helyrajzi szám m² Szobák
száma Induló ár Megtekintés idôpontja

Alsóvölgy u. 6., I/1. 11444/6/A/3 168 4+2 fél 60 500 000 Ft
március 19., 10–10.30-ig;
március 26., 10–10.30-ig

Bimbó út 39., I/1. 12820/0/A/5 102 2 36 700 000 Ft
március 17., 13–13.30-ig;
március 24., 13–13.30-ig

Buday László u. 5/c, III/1. 13357/0/A/27 110 3 31 900 000 Ft
március 17., 12–12.30-ig;
március 24., 12–12.30-ig

Csibor utca 6., as. 1. 11391/12/A/1 28 1 5 840 000 Ft
március 19., 9–9.30-ig;
március 26., 9–9.30-ig

Fô utca 71., IV/1. 14467/0/A/45 30 1 5 100 000 Ft
március 17., 11–11.30-ig;
március 24., 11–11.30-ig

Frankel Leó út 24., II/5. 13441/0/A/136 190 5 49 400 000 Ft
március 17., 8–8.30-ig;
március 24., 8–8.30-ig

Kuruclesi út 16., fszt. 3. 10975/7/A/3 75 2 21 370 000 Ft
március 19., 11–11.30-ig;
március 26., 11–11.30-ig

Margit körút 5., A II/7. 13441/0/A/30 110 3 30 250 000 Ft
március 17., 9–9.30-ig;
március 24., 9–9.30-ig

Margit körút 15–17., II/1. 13384/0/A/11 101 2+1 fél 29 290 000 Ft
március 17., 10–10.30-ig;
március 24., 10–10.30-ig

Pusztaszeri út 29/b, fszt. 1. 15302/3/A/1 69 2 17 900 000 Ft
március 17., 15–15.30-ig;
március 24., 15–15.30-ig

Rhédey utca 8., A as. 2. 13043/27/A/2 29 1 5 220 000 Ft
március 19., 15–15.30-ig;
március 26., 15–15.30-ig

Szemlôhegy utca 8., mfszt. 2. 12927/1/A/3 73 2 25 500 000 Ft
március 17., 14–14.30-ig;
március 24., 14–14.30-ig

Szilágyi E. fasor 25., félem. 2. 13057/0/A/7 100 3+1 fél 24 000 000 Ft
március 19., 14–14.30-ig;
március 26., 14–14.30-ig

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó felhívás 2009. március 16-án 8 órától április
1-jén 12 óráig vásárolható meg a II. kerületi Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt.
47–49.) 10 000 Ft + áfa, azaz tízezer forint + áfa egyszeri vissza nem térítendô összeg ellené-
ben. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki megvásárolta a felhívást, amelyhez csatolt
úgynevezett regisztrációs lapon lehet jelentkezni. A regisztrációs lapot — ügyfélfogadási idô-
ben — a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodán (1024 Mechwart liget 1., 302.
sz. iroda) lehet leadni 2009. április 1-jén 16 óráig. A kitöltött regisztrációs lap határidôben
történô leadása a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhe-
tetlen feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Budapest Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilván-
tartási Iroda munkatársai személyesen ügyfélfogadási idôben (1024 Mechwart liget 1., 302.
sz. iroda) vagy telefonon, a 346-5484-es számon válaszolnak április 1-jéig.
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Tábla ôrzi Szûcs Ervin emlékét
Emléktáblát avattak a két éve elhunyt önkor-
mányzati képviselô, Szûcs Ervin tiszteletére
február 24-én egykori lakóházának falán.

Szûcs Ervin 2002-ben lett tagja az önkor-
mányzati képviselô-testületnek, ahol szívós
nyakassággal állt ki szeretett választókerüle-
te, Újlak és Felhévíz minden problémájáért.
A Fidesz—KDNP-képviselôcsoport frakcióve-
zetô-helyettese, a Szociális, Egészségügyi és
Lakásügyi Bizottság elnöke volt. Antall József
egykori osztálytársaként, vele közösen kezdte
el szervezni a Magyar Piarista Diákszövetsé-
get, amelynek 1989-tôl ügyvezetô elnöke,
majd 1996–2004-ig elnöke, aztán pedig örö-
kös tiszteletbeli elnöke volt. Emléktáblájának
leleplezése elôtt Borián Tibor, a Magyar Piaris-
ta Diákszövetség elnökségi tagja, rendi össze-
kötô méltatta Szûcs Ervin életútját, a szövet-
ségben betöltött megkerülhetetlen szerepét.

Láng Zsolt polgármester megrendülten
idézte fel a két évvel ezelôtti szomorú napo-
kat, és arról szólt, milyen megtiszteltetés
volt számára, hogy a Szûcs Ervint búcsúztató
szentmisén a család kérésére ô köszönhetett
el a barátok nevében Újlak és Felhévíz szere-
tett képviselôjétôl. A polgármester úgy véli,
ma is nagy szükség lenne Szûcs Ervin kedves-
ségére, az ügyek iránti elkötelezettségére, hu-
morára.

Urbán József, a Piarista Rend magyarországi
tartományfônöke beszédében az elôttünk já-
rók iránti tisztelet fontosságára hívta fel a
ªgyelmet.

A megemlékezésen a család, a barátok, az
egykori képviselôtársak, munkatársak gyûrû-
jében ott volt Mádl Dalma, és a rendszervál-
tás utáni elsô miniszterelnök özvegye, Antall
Józsefné is.

Emlékünnep
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére március 14-én 11 órától Schit-
tenhelm Ede honvédtüzér sírjánál közös, ünnepi megemlékezést tartanak a környék lakói
és az önkormányzat. Az eseményre a kerület minden polgárát szeretettel várják. Ünnepi
beszédet tart Láng Zsolt polgármester. Helyszín: Alvinci út—Bimbó út sarok.

Meghívó
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete és

a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
hívja és várja a kerület polgárait

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezendô ünnepségekre:

március 15-én 11 órára
a Gábor Áron-emlékmûhöz.

Ünnepi beszédet mond:
polgármester és

országgyûlési képviselô.

*
Március 15-én 9.45 órára

a pesthidegkút-ófalui plébániatemplom kertjébe.
Köszöntôt mond

a városrészi önkormányzat elöljárója.

A szervezôk kérik, hogy koszorúzási szándékukat a 346-5569-es telefonszámon jelezzék.

Ötven éve történt
1959. március 21-én szombaton reggel 9 óra
22 perckor a hóhér teljesítette kötelességét,
Mansfeld Pétert, az 1956-os forradalom és
szabadságharc legªatalabb mártírját ekkor
végezték ki. Életének utolsó tizenhárom per-
cérôl ötven évvel késôbb, 2009. március
21-én szombaton reggel 9 órától emlékez-
nek a Mansfeld Péter parkban (volt Világifjú-
sági park) a ªatal mártír szobránál. Emléke-
zô beszédet Wittner Mária mond. Minden em-
lékezôt szeretettel vár

A Helyi Lokálpatrióták Baráti Köre

Búcsú Koch Sándortól
Kerületünk egykori alpolgármesterétôl, a
nyolcvannégy éves korában elhunyt Koch
Sándortól, a nemzetközi hírû biológus pro-
fesszortól február 26-án vettek végsô búcsút
családtagjai, barátai, pályatársai, tanítvá-
nyai. A II. kerületi önkormányzat nevében
Láng Zsolt polgármester, a Polgármesteri Hi-
vatal nevében pedig Szalai Tibor jegyzô helyez-
te el az emlékezés koszorúit a Farkasréti te-
metô Makovecz-kápolnájában.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként
17 órától ingyenes jogi tanácsadás társashá-
zi képviselôknek a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 (szigeti.szil-
via@masodikkerulet.hu) minden hónap el-
sô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart a hiva-
talban (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
díjmentes tanácsadást tart minden csütör-
tökön 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Köz-
pontban (1024 Budapest, Margit körút 47–
49.).

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

Emléktábla
a Mansfeld-szobornál

A fél évszázada, 18 évesen kivégzett Mansfeld
Péter az 1956-os forradalmat követô kegyet-
len megtorlás jelképévé vált. Láng Zsolt pol-
gármester március 20-án 18 órakor avatja
fel az évfordulóra emlékezô feliratot a Mans-
feld-szobornál (a Bolyai utca és Apostol utca
sarkánál található Mansfeld Péter parkban).
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Évértékelés a rendôrségen
A tavalyi esztendô eredményeirôl
tartott beszámolót a II. kerületi
rendôrök elôtt Hangyási Sándor
rendôrkapitány. Az állománygyûlés
keretében lezajlott eseményen felszólalt
Bodnár Zsolt, a Budapesti Rendôr-
fôkapitányság dandártábornoka és
Láng Zsolt polgármester.

A beszámolóban elhangzott, hogy a tavalyi
esztendôben a kerületi kapitányság kiváló
eredményeket ért el a bûncselekmények fel-
derítésében. A fôvárosban élen járnak a rab-
lások, betöréses lopások és a gépjármûvek-
kel kapcsolatos bûncselekmények tettesei-
nek felkutatásában. Hangyási Sándor elmond-
ta, hogy a kötelezô feladatokat el tudják látni,
ám a jelentôs létszámhiány az utcai járôrö-
zést szinte ellehetetleníti. Negyven rendôr-
nek azonnal tudnának feladatot adni. A kapi-
tány köszönetet mondott a kerületi polgárôr
szervezeteknek, akik munkájukkal segítik a
rendôrséget. A kapitányság sokat köszönhet
az önkormányzat és a II. Kerületi Közbizton-
sági Alapítvány támogatásának. A Városren-
dészettel nagyon jó napi kapcsolatot alakítot-
tak ki, a jól bevált és eredményes közös jár-
ôrözést pedig érdemes továbbfejleszteni.

Márciustól három kiemelt bûnügyi kategó-
riában régiókat hoztak létre a fôvárosban. Az
Észak-budai Régióban a II. kerületi rend-
ôrök a betöréses lopások felderítésével, Óbu-
dán a gépjármûvekkel kapcsolatos ügyekkel,
a XII. kerületben pedig a rablások felderítésé-
vel foglalkoznak.

— Ha a többi kerületben hasonlóan ered-
ményes munka folyna, mindenki elégedett
lenne a fôvárosban — emelte ki Bodnár Zsolt,
a BRFK rendôrfôkapitány-helyettese. Mint
mondta, szeretne fényt mutatni az alagút vé-
gén, de — fôként a válságos idôkben — idén
sem lesz jobb a rendôrség helyzete. A szûkös
források mellett átszervezésekkel próbálnak
eredményeket elérni, és megtartani legalább
a tavalyi szintet.

Láng Zsolt polgármester felszólalásában el-
mondta: kormányzati szerepvállalás nélkül,
csupán jogszabályokkal és átszervezésekkel
nem lehet gyökeresen enyhíteni a rendôrhi-
ányt, és nem lesz vonzóbb a rendôri pálya. A

rendôrség helyzete a válság elôtti években
sem volt jobb. A polgármester köszönetet
mondott a kerületi rendôröknek kitartó mun-
kájukért, és továbbra is együttmûködésrôl,
támogatásról biztosította a testületet. Hozzá-
fûzte: a lakosság számára az lenne a megnyug-
tató, ha folyamatosan járôrözô rendôröket
látnának az utcán. Az önkormányzat Város-
rendészete éppen ezt az irányt képviseli. Fel-
hívta a ªgyelmet arra, hogy a következô ínsé-
ges évek komoly társadalmi feszültségeket
eredményezhetnek, ami önmagában erôsít-
heti a megélhetési bûnözést, és újabb kihí-
vást jelent a rendôrségnek.

Szabó Gergely

Töretlen siker a Komposztáló kerület program
A két éve elindított Komposztáló kerület
program sikere töretlen maradt. Júniusban
négy, október elejétôl november végéig tizen-
három tájékoztató elôadást tartott a program
lebonyolításával megbízott SZIKE Környe-
zet- és Egészségvédelmi Egyesület. Az elôadá-
sok keretében 345 jelentkezônek 578 külön-
bözô komposztáló berendezést adtak át. A
programhoz csatlakozott hat intézmény, 88
társasház és 250 családi ház. Az érdeklôdôk-
nek a zöldjavak helyben történô hasznosításá-
ról a Budai Polgár oldalain továbbra is folya-
matosan tájékoztatást nyújt az egyesület.

A terveknek megfelelôen az elôzô évben
csatlakozott családok közül azok, akik erre
igényt tartottak, átvehettek egy második
edényt. A korábban átadott komposztálók
utógondozása folyamatban van, ezt a téli és
nyári idôszakban végzi el a SZIKE. A nagy ér-
deklôdés miatt elôször csak egy komposztá-
lót biztosítottak, amit igény szerint kiegészí-
tenek egy második edénnyel. Lombkomposz-
tálót elsôsorban intézmények és lakóközössé-
gek kaptak, de korlátozott mennyiségben csa-
ládi házak is hozzájutottak ilyen rácsokhoz.

A komposztálási tanácsadás (forródrót) so-
rán az egyesület szakértôi válaszoltak egyéb,
környezetvédelemmel kapcsolatban felme-
rült kérdésekre is. A SZIKE tavaly részt vett

több kerületi rendezvényen, a Kerület Nap-
ján és a Fenntarthatósági Napon a Millenáris-
ban, valamint a pesthidegkúti fesztiválon. Az
érdeklôdôk választ kaphattak minden kom-
posztálással kapcsolatban felmerülô kérdé-
sükre, a kerületi lakosok pedig egyszerû re-
gisztrációval jelentkezhettek a programra.

Az egyesület idei terve, hogy a családi prog-
ram keretében az elôzô években a konyhai
komposztáló után a szükséges második tar-
tályt megkapják, továbbá az igénylôknek sze-
retnének lombkomposztálót is adni, a lakó-
közösségek pedig további komposztálóedé-
nyekhez juthatnak. Az elôzô évi ágaprítási
szolgáltatást a SZIKE az önkormányzattal
együttmûködve szeretné újragondolni: a cél
a leaprított faanyag megtartása, komposztálá-
sa vagy mulcsozásos hasznosítása.

A program népszerûsítésére további önkor-
mányzati intézményeknél szeretnék elindíta-
ni a komposztálást, valamint az iskolákban
és az óvodákban a pedagógusokat és a gyere-
keket egyaránt bevonnák a komposztáló prog-
ramba.

G. I.

A programra továbbra is várják a jelent-
kezéseket: Eleôd-Faludy Gabriella kom-
posztálási programvezetô, komposzt@
szike.zpok.hu, telefon: (30) 544-8778
(hétköznap: 9–15-ig) — SZIKE Környe-
zet- és Egészségvédelmi Egyesület.
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A Fôvinform jelenti

n A budai fôgyûjtôcsatorna építésével kap-
csolatban a Bem rakpartot a Halász utca
elôtt — a Pala utcától — lezárták, ugyanakkor
a Fô utcát a Jégverem utca és a Halász utca kö-
zött kétirányúsították, a Halász utcát pedig
egyirányúsították a rakpart felé, ezért a Budai
alsó rakpart Halász utcai felhajtóága felôl
csak jobbra lehet a Bem rakpartra rákanyarod-
ni. Tovább a rakparton a Batthyány tér elôtt a
forgalom csak egy sávban haladhat. A Pala ut-
cát és az Aranyhal utcát is lezárták. A Bat-
thyány téren a 11-es busz végállomását az ere-
deti helyére visszahelyezték, és a villamospót-
lók a Fô utcai frontnál várakoznak. A Bem Jó-
zsef tér közepét, valamint a Fô utcát a térnél
továbbra is zárva tartják, itt a terelôút a rak-
part, Ganz utca vagy Vitéz utca útvonal,
ugyanakkor a Ganz utca egyirányúságát meg-
fordították a Fô utca felé. A Bem József utca
felôl hosszabban kell várakozni, hogy a rak-
partot elérjék, mert a Fô utcánál csak egy
szûk sáv járható. A Lipthay utcát továbbra is
zárva tartják a tér és a Bodrog utca között. A
Döbrentei utcában útszûkület, sávelhúzás is
nehezíti a közlekedést. A Várkert rakparton
és a Bem rakparton is tart a munka a villa-
mospálya alatt, emiatt a Batthyány tér és a
Szent Gellért tér között pótlóbuszok járnak a
19-es és a 41-es villamosok helyett. A 41-es vil-
lamos a Kamaraerdei végállomástól a Moszk-
va térre megy.
n A Budai alsó rakparton a Margit hídtól
északra esô szakaszon továbbra sem lehet
közlekedni a szélesítési és megemelési munká-
latok miatt.
n Márciustól a 2-es villamosok a déli szaka-
szon, valamint a 24-es és az 52-es villamosok
nem állnak meg a megállókban, ha nincs le-
vagy felszálló utas, a 25-ös buszok az Árpád
úton megállnak az Erzsébet utcánál is, a 125-
ös buszok Kolozsvár utcai megállóját áthelye-
zik a 224-es busz piaci megállójába.
n Az Apostol utcában felújítják a csatornát
a Bolyai utca és a Vérhalom utca között, emi-
att ezt az útszakaszt lezárták. Kerülni a Borbo-
lya utca felé lehet. A 191-es autóbuszok a Sa-
rolta utcai végállomás felé terelôúton közle-
kednek.

Rosta Marian

Köszönet a 91-es sofôreinek
Svédországban élô magyar barátunk ittlétekor a 91-es buszon felejtette táskáját,
útlevelekkel és egyéb értékkel. Órák múlva vette csak észre, azonnal indultunk a
rendôrségre. Mielôtt odaértünk volna, megnéztük, véletlenül nem az a buszveze-
tô ül-e a 91-es volánjánál, hátha megtalálta. Nem ô volt, de azonnal, készsége-
sen telefonált, majd a következô megállónál újra hívott valakit, aki pontosan
megmondta, hogy egy talált tárgy van, a BPI 271-es 91-esen, amelyik adott idô-
ben indul majd a Moszkva térrôl. Odaértünk, megvolt minden, gondosan elôké-
szítve a jegyzôkönyv, no és a kedves szavak! Sajnos, annak a buszvezetônek nem
tudom a nevét, aki megtalálta a táskát, de azét, aki segített bennünket eljutni
hozzá, igen: a BPO 30l-es 291-est akkor Darabos László vezette. Egy ember, aki
segített, noha nem lett volna kötelessége. Köszönet nekik, hisz’ svédországi ba-
rátunk is azt mondta: „van remény ebben az elidegenedett világban”.

Szentirmai JózsefnéT
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Városrendészet: éjjel-nappal szolgálatban
A február elejétôl mûködô Bûnmegelôzési
Centrum már az elsô napokban bizonyította,
hogy érdemes volt a 24 órás felügyeletet meg-
honosítani a kerületben. A Városrendészet, a
polgárôrség és a rendôrség szabadidôs mun-
katársai eddig is közös járôrözéssel vették ki
részüket a közterületek felügyeletébôl, a köz-
pont kialakításával ugyanakkor már az éjsza-
kai szolgálat is megoldódott, ami jelentôs vál-
tozást eredményezhet a kerület közbiztonsá-
gában.

A kerület közterületein való folyamatos je-
lenlét, a gyors és szakszerû intézkedés, illet-
ve a közvetlen telefonos „forródrót” hatása a
Városrendészet várakozásait igazolta vissza.

— A Buday László utcai centrumot a nap
minden órájában hívhatják a kerületi lakók,
a riasztást követôen a szolgálatot teljesítô jár-
ôrök hamar a megadott helyszínen lehetnek
— hangsúlyozta Vajthó Gábor, a Városrendé-
szet vezetôje. — Így történt ez február 20-án
is, amikor lakossági bejelentésre egy randalí-
rozó ªatalember lecsillapítását kérték a Re-
tek utca környékén lakók. A csendháborító a
járôrök kiérkezésekor még egy ideig bizony-
gatta az alkoholtól megsokszorozottnak vélt
erejét, de a pihenô lakókat zavaró eset a rend-
ôrségen végzôdött, ahonnan a szülôk hazavi-
hették gyermeküket.

Szintén a Bûnmegelôzési Centrum Város-
rendészeinek kellett közbeavatkozni egy sú-
lyos közlekedési szabálysértésrôl tudomást
szerezve.

— Egyik este a Szilágyi Erzsébet fasoron
egy terepjáró vezetôje autózott a Moszkva tér

felé, szemben a forgalommal. Ráadásul a lám-
pák tilos jelzése sem érdekelte túlságosan a
sofôrt, aki a két perc alatt a helyszínre érkezô
járôrök felszólítására állt meg. Közúti közle-
kedés veszélyeztetése miatt a ªatal férª veze-
tôi engedélyét azonnal bevonták, a további el-
járást a rendôrség folytatja le — tájékoztatott
Takács Sándor és Szabó Attila közterület-fel-
ügyelô.

A lakossági bejelentések és a közterülete-
ken járôrözô munkatársak jelzései a reggeli
órákban is rendszeresen adnak munkát a
Bûnmegelôzési Centrumnak. Ilyen eset volt
— mint azt Rozsos Zsolt és Antal Zsolt polgár-
ôrök lapunknak elmondták —, amikor kiabá-
lás, dulakodás hangjaira lettek ªgyelmesek,
ezért azonnal riasztották a központ diszpé-
cserszolgálatát. A Városrendészet járôre gyor-
san a helyszínre érkezett, és sikerült is feltar-
tóztatni egy férªt, aki egy idôs hölgyet pró-
bált megszabadítani értékeitôl. Az elkövetô a
továbbiakban a rendôrkapitányság vendég-
szeretetét élvezhette.

Nyár elejére lesz rend a Bem térnél
Várhatóan nyár elejéig folyamatosan forgal-
mirend-változásra kell számítaniuk a Vízivá-
rosban közlekedôknek. A fôgyûjtôcsatorna
építése miatt eddig is újabb és újabb helye-
ken kezdôdtek munkálatok, változott a Bem
tér, valamint a környezô utak átjárhatósága.
Március végéig kétirányú lesz a forgalom a
Fô utcában, a Clark Ádám tér felôl a Halász ut-
cánál lehet lekanyarodni a Bem rakpartra. A
Halász utca addig egyirányú a Fô utca felôl a
rakpart felé. A Bem rakpartot a tervek sze-

rint március 6. és 25. között zárják le teljes
szélességében a Pala utca és a Clark Ádám tér
között. Áprilisban a Bem rakparton építik a
csatornát, egy sávon zajlik majd a forgalom a
rakpart Halász utca és Szilágyi Dezsô tér kö-
zötti szakaszán. A Vám utcai csatornabeköté-
sek miatt áprilisban a Bem rakpart külsô sáv-
ja lesz ideiglenesen lezárva.

A munkálatokkal elôreláthatóan május kö-
zepére végeznek a Bem rakparton és a kör-
nyezô utcákban.
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Kedves szomszédaink kedves helyei
Kedves szomszédaink címmel nyílik kiállítása szerkesztôségünknek
március 13-án 17 órakor a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
M Galériájában. A tárlatot Láng Zsolt polgármester nyitja meg.

A kiállítás címe lapunk közkedvelt rovatára utal. Az elmúlt tizen-
hét évben megismert kedves szomszédok közül most lehetôsé-
günk nyílt arra, hogy néhányukat másképp is bemutassuk. Arra kér-
tük a mûvészeket, árulják el nekünk: melyik az a hely, utca, épület,
intézmény, amely különösen fontos vagy kedves számukra. Az ott
készült portrékból, amelyeket Eisenmann József, a Budai Polgár

fotóriportere készített, valamint az újságban korábban megjelent
interjúkból állítottuk össze azt a kiállítást, amelyet április 12-ig lát-
hat a közönség. (1022 Marczibányi tér 5/a)

A tárlaton látható kedves és ismert szomszédaink: a Bartók Vo-
nósnégyes, Bánffy György, Benyhe János, Czigány György, Cságoly
Ferenc, Érdi Tamás, Galkó Balázs, Gyôri Franciska és Végvári Tamás,
Halász Judit, Hegyi Barbara, Jankovics Marcell, a Kaláka együttes,
Lator László, Lukács Sándor, Schéner Mihály, Szalay Kriszta és Cser-
na Antal, Szalóki Ági, Szervét Tibor, Váczi Eszter, Venczel Vera.

Óvodásoké volt az iskola
Óvodás gyerekekkel és az ôket kísérô felnôt-
tekkel telt meg zsúfolásig február 21-én a Ko-
dály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneiskola épülete. Ekkor tar-
tották ugyanis a már hagyományosnak mond-
ható Óvodai Zenei Fesztivált. A nagy szám-
ban egybegyûlteket Stefanik Dezsô, az intéz-
mény igazgatója köszöntötte, a fesztivált Sol-
tész Attila, az önkormányzat Közoktatási, Köz-
mûvelôdési, Sport és Informatikai Bizottsá-
gának elnöke nyitotta meg. Beszédében elsô-
sorban a felnôtt közönséghez fordult, és a ze-
nei nevelés fontosságát hangsúlyozta, hiszen
„a zene nyelvén még a legbonyolultabb érzel-
meket és gondolatokat is ki lehet fejezni.”
Halmi Katalin, a Törökvész úti Kézmûves Óvo-
dában mûködô Óvodagaléria vezetôje a feszti-
vál pályázatára beküldött gyermekrajzokat ér-
tékelte. A „csodaszép színekkel megrajzolt
szemet gyönyörködtetô munkák” közül a Hû-
vösvölgyi Gesztenyéskert két ifjú alkotója,

Koltai Dóra és Nagy Sára Ágota rajzai nyerték
el az elsô díjat. Gryllus Vilmos rövid koncertet
adott a kodályos tanulók közremûködésével,
majd megkezdôdött a fesztivál: tizenhat óvo-
dai csoport mutatta be zenés, táncos, énekes
mûsorát. A nagyszabású rendezvényt jóked-
vû táncház zárta, ahol azok is táncra perdül-
hettek, akik ezúttal nem állhattak színpadra.

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI KIÁLLÍTÁS A MILLENÁRISON. Szülôknek, pedagógusoknak
nyújt széles körû segítséget a „Gyermekeink jövôje” címû, március 20–22-ig tartó rendez-
vény, melynek célja, hogy bemutassa azokat a programokat, lehetôségeket, termékeket,
amelyek hozzájárulhatnak a gyerekek — legyenek teljesen egészségesek vagy betegek, át-
lagos képességûek vagy kimagaslóan tehetségesek — képességfejlesztéséhez. Az érdeklô-
dôk ötleteket, hasznos tanácsokat kaphatnak a mozgásfejlesztés, a zenei fejlesztés, az
írás-olvasás, számolás fejlesztése, a kreativitás, az önismeret, a nyelvi fejlesztés témaköré-
ben. További részletek: www.gyermekeinkjovoje.hu.

Nyílt napok a Járdányi
Pál Zeneiskolában

Március 19-én és 20-án 14.30-tól 16.30-ig
hangszeres és szolfézsórák látogathatók a ze-
neiskola központjában (1022 Budapest, Mar-
czibányi tér 1.) és a kerületi általános iskolák-
ban a kihelyezett tagozatokon. A látogatható
órákról az érdeklôdôk részletesen tájékozód-
hatnak a zeneiskola honlapján: www.jarda-
nyizeneiskola-bp.hu.

Március 19-én 18 órától a Zeneiskola
együttesei adnak hangversenyt a Móricz Zsig-
mond Gimnázium aulájában.

Szülôk iskolája
Három estén három különbözô szempontból
kóstolhatnak bele a pedagógiába az érdeklô-
dôk a solymári Waldorf Tanárképzésen. Már-
cius 17-én: Zene, ritmus, modern világ —
elôadók: Sam Betts és Gajdos András. Március
24-én: Dráma és mozgás — elôadók: Karkus
Ottó és Pohl Balázs. Március 31-én: A gyer-
mek fejlôdése a családban, az óvodában és az
iskolában — Vekerdy Tamás elôadása, eurit-
mia: Zaják Katalin. Az elôadások minden al-
kalommal 17 órakor kezdôdnek és negyed 9-
ig tartanak. Információ és jelentkezés: wal-
dorf-kepzes@t-online.hu (2083 Solymár, Jó-
zsef Attila u. 41., www.waldorf-kepzes.hu),
részvételi díj: 1000 Ft.

GYERMEKMÛVÉSZETI FESZTIVÁL — EGY HÍJÁN HUSZADIK. A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ hívja Gyermek Mûvészeti Feszti-
váljára a kerület általános iskolásait, tanárait immáron 19. éve. 7–15 éves korú gyerekeket várnak, akik szívesen megmutatják, mivel töltik
szabadidejüket, mi az a produkció, amivel bátran kiállnak barátaik, szüleik, tanáraik elé. Szeretnék, ha azokat a gyerekeket is bátorítanák,
akik nem állandó szereplôi a különbözô tanulmányi versenyeknek, de tudható róluk, hogy van olyan hobbijuk, elfoglaltságuk, amivel érde-
mes megmutatkozniuk. A bemutatkozók idôpontjai: március 18.: kerületi vers- és prózamondó (a PSZK szervezésében); április 20.,
14.30: Zene — hangszeres zene és ének; április 21., 14.30: Zene — hangszeres zene és ének; április 22., 14.30: Néptánc, népzene; április
23., 14.30: Báb- és egyéb produkciók; április 24., 14.30: Tánc — klasszikus és modern; május 15.: Képzômûvészeti kiállítás megnyitója,
gálamûsor (16 órától). A jelentkezési lapok leadási határideje: március 31. Bôvebb információ: Vörös Zsuzsa, tel.: (06 70) 382-4706,
e−mail: voros.zsuzsa@marczi.hu, www.marczi.hu Mûvészeti Fesztivál menüpont alatt. A jelentkezési lap innen is letölthetô.
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Fakanálkötözés és spárgacsomózás
Kicsit tartottam tôle, hogy ªam, aki még
csak elsôs, hogyan fogja érezni magát a szá-
mára ismeretlen helyen, idegen gyerekek kö-
zött. Minden félelmem alaptalannak bizo-
nyult. Huszonegy gyerek, 7–10 éves ªúk és lá-
nyok vegyesen, négy-öt kis csoportban úgy
játszottak együtt kétszer bô fél órát, mintha
mindig is ezt tették volna.

Nevetés, izgalom, jókedv — ez jellemezte a
február elején indult Gondolkodtató Játszó-
ház ingyenes foglalkozását, amelyet a Máso-
dik Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ
tehetségfejlesztô munkatársai tartottak az in-
tézet könyvtárában.

Mint érkezésünkkor kiderült, a foglalkozás
fô témája az idô volt. A gyerekek ügyesen

megfogalmazták, mikor telik gyorsan és mi-
kor lassan. Játékos feladatokon keresztül
meg is tapasztalhatták. A féllábon állva vég-
zett gyakorlat bizony mindenkinek hosszabb-
nak tûnt, míg a fejtörô játéknak gyorsabban
vége lett, pedig mindkét esetben ugyanannyi
idô állt rendelkezésre.

A csoportokban végzett munkából, külön-
bözô társasjátékokban, betû- és képkirakó
versenyben minden gyerek vérmérséklete
szerint kivehette a részét, voltak hangadók
és csendesebbek, de láthatólag mindenki be-
vonódott a feladatokba. A néhány kísérô szü-
lô sem unatkozott, meg lehetett kísérelni ki-
bogozni a furfangosan összekötött fakanala-
kat — tudatom mindjárt, hogy a gyerekeknek
hamarabb sikerült —, vagy próbálkozni lehe-
tett csomózással úgy, hogy a két végén megfo-
gott spárgát nem volt szabad csomókötés köz-
ben elengedni.

Az utolsó játékban a gyerekek élôképet al-
kottak a kapott fogalom (tárgy) megjeleníté-
sére. Igazán kreatívnak bizonyultak mint
zsebóra és ingaóra, de még egy szép mosoly-
gós „élô napórát” is kaptunk tôlük ajándék-
ba. A tapasztaltak alapján csak ajánlhatom,
hogy aki teheti, vegyen részt a következô fog-
lalkozáson is. Bôvebb információ:
www.mkpszk.sulinet.hu weboldal.

Sz. E.

A gyermekeket megviseli a család széthullása
Interaktív fórumot hirdetett a szülôk számá-
ra a második kerületi Csik Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium a gyermeknevelés min-
dennapjait érintô témákban. Az iskolapszi-
chológus tapasztalata alapján a szülôk külön-
válása a gyerekek iskolai viselkedésében, tel-
jesítményében gyakran zavart okoz, ezért el-
sô alkalommal a válás gyerekekre gyakorolt
hatásairól volt szó. A megjelent szülôk szá-
mát nézve, az érdeklôdés a várakozásokkal el-
lentétben visszafogottnak bizonyult. A válás,
annak ellenére, hogy mind többeket érint,
úgy tûnik, kényes téma. Ezzel együtt a jelen
lévô szülôk körében fesztelen hangvételû be-
szélgetés alakult ki.

Zathureczky Viola, az iskola gyermekvédel-
mi felelôse rövid elôadást tartott a válásról
szóló szakirodalomból. Egyik neves hazai
gyermekpszichológus tanulmányából idézve
hangsúlyozta, hogy a gyermeküket nevelô szü-
lôknek tudatában kell lenni annak, hogy a
család nem mûködhet a „szingli életmód” ér-
tékei szerint. Az anyai és apai szerep gyakor-
lása pedig mindkét fél számára áldozatokkal
jár (egymás szerepeinek elfogadása, támoga-
tása). Az anyaszerep lényege „a házi tûzhely
melegének ôrzése”, a szeretetteljes törôdés,
míg az apának „át kell emelnie a gyermeket a
küszöbön”, vagyis meg kell ismertetni gyer-
mekeivel a sportolás, kirándulás, játék adta
„kaland” lehetôségeit, örömeit; akár veszé-
lyeit is. Kiemelte továbbá, hogy a váló felek-

nek saját problémáiktól, „érzelmi viharaik-
tól” függetlenül is elsôdlegesen a saját gyer-
mekeik érdekét kellene szem elôtt tartani.
Ezzel szemben, mint arról Gaskó Ágota, az is-

kola pszichológusa beszámolt, sajnos, gyak-
ran azt tapasztalja, hogy a válásban lévô szü-
lôk és családok között gyûlölködésig fajul a
helyzet, melyben a gyermeket mintegy „adu
ászként” kezelik. Ez az állapot a gyermekek
számára annál elviselhetetlenebb, minél tar-
tósabban áll fenn. Az pedig, hogy mennyire
sikerül ezzel lelkileg megbirkózni („feldol-
gozni”), egész életükre kihathat. A jelenlévô
szülôk egyike ezt alá is támasztotta: felnôtt
fejjel, kétgyermekes anyaként még mindig
élete egyik legmegrázóbb eseményeként tart-
ja számon szülei válását. A beszélgetés során
elhangzott még, hogy a 6–18 éves gyerekek
egyik legfontosabb életkori sajátossága a biz-
tonság iránti igény; a szülôpár felbomlása
épp ezen a területen okoz törést a gyerekek-
ben. Ezért is fontos, hogy a szülôk, ha már kü-
lönváltak, szülôként maradjanak továbbra is
„jóban” egymással, és hozzáférhetôek a gye-
rek számára. Ez biztonságot nyújt neki. Jel-
lemzô az is, hogy a válófélben lévôk igyekez-
nek a csemetéiket „lepasszolni”. A nagyszü-
lôk kezdik átvenni a szülôi szerepeket, ôszin-
tétlen légkör alakul ki. Mindez pedig éppen a
gyermek biztonságérzetét ássa alá.

Orosz Melinda, a második kerület Családse-
gítô és Gyermekjóléti Központjának munka-
társa arról beszélt, mennyire hasznos eseten-
ként a váló felek közötti közvetítés, az úgyne-
vezett mediátori munka.

Szilágyi Enikô

Mûvészet és gasztronómia

Képzômûvészeti alkotások díszítik mostantól
a Cascade éttermet, ezúttal Fajó János nagy-
méretû krómacél szobra teszi teljessé a gaszt-
ronómiai élvezeteket a hegyvidéki étterem-
ben. Kéri Péter üzletvezetô elmondta, nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy vendégeik esz-
tétikus környezetben, jó közérzetben fo-
gyaszthassák el ebédjüket vagy vacsorájukat,
ezért döntöttek úgy, hogy szobrokkal teszik
még otthonosabbá az ízlésesen berendezett
éttermet. A falakon található állandó képzô-
mûvészeti munkák mellett az étterem köz-
ponti részén elhelyezett mûalkotást havon-
ta-kéthavonta kívánják váltani, a választás-
ban az Abigail Galéria nyújt segítséget.
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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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológia-
történeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lép-
csôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, ere-
deti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadály-
mentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-
4370)
n HAP GALÉRIA: MÁRCIUS 20-ig: Horváth Bertalan építész akvarelljei. (1021 Margit krt. 24., földszint)
n M GALÉRIA: MÁRCIUS 13–ÁPRILIS 12-ig: Kedves szomszédaink. A Budai Polgár fotókiállítása. (Marczibá-
nyi Téri Mûvelôdési Központ, színházi elôtér)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁRCIUS 12-ig: Lugossy Mária — installációk, szobrok, digitális nyomatok.
MÁRCIUS 20–ÁPRILIS 15.: Play Art 2. a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Megnyitó: MÁRCIUS 19..
18.00 óra. Megnyitja: Sturcz János mûvészettörténész.
n JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon. Megtekint-
hetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.

GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: MÁRCIUS 21., 10.00–18.00: Tarka-barka gyereknap. Családi nap
az Antirasszista világnapon. Idei témánk „ a kisebbségi és többségi lét lélektana”, amely cím köré családi
programokat szervezünk: szerepjátékok, személyes történetek, önarcképek és kézmûves foglalkozások kereté-
ben állítunk tükröt hétköznapjaink elé. A gyermekprogramokkal párhuzamosan felnôtt foglalkoztatást is tar-
tunk, ahol ingyenes elôadások, beszélgetések várják az érdeklôdôket. Részletes program és kedvezményes re-
gisztráció a gyermekprogramokra a www.antirasszista.hu oldalon. Benne: Lépegetô, Baba Bú-Jó Játszóház ki-
csiknek, Apró csodák kicsiny kertje. Mesterségbemutató: Viaszos batikolás. Apró Színház: Trebla, a bárány.
Hangszerbemutató. Mesekör: Pöttöm Panna. 14.00–18.00: Elôadások, beszélgetések felnôtteknek a Padlá-
son. 16.00: Ghymes együttes: Csak a világ végire — Gyermekmûsor. Fogadó)

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁRCIUS 13., 18.00: Bartók zeneakadémiája. Krulik Eszter (hegedû, brá-
csa), Kertész Rita (zongora) hangversenye. Közremûködik: Bodrogi Éva (ének), Rákóczy Anna (fuvola, picco-
lo), Horia Dumitrache (klarinét, basszusklarinét), Kántor Balázs (gordonka), vezényel: Bali János. Mûsor: Ri-
chard Strauss: Esz-dúr szonáta, Schönberg: Pierrot lunaire. MÁRCIUS 15., 11.00: Átváltozások. Hangverseny
autentikus népzenei dallamokból és azok bartóki változataiból. Közremûködik: Kádár István (hegedû), Eck-
hardt Gábor (zongora), valamint Szabó András (népi brácsa), Fejérvári Zsolt (népi bôgô) és Zimber Ferenc
(cimbalom). MÁRCIUS 27., 18.00: Bartók összes zongoramûve. Király Csaba hangversenye. Elhangzik:
Szvit op. 14, Négy siratóének op. 9/a, Szabadban (1926), Síppal, dobbal, Barcarola, Musettes, Az éjszaka ze-
néje, Hajsza, Román népi táncok, Két román tánc op. 8/a, Szonáta (1926), valamint Király Csaba: Improvizá-
ció Bartók stílusában.
n CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: MÁRCIUS 8., 19.00: Gregorián ordinárium, Palestrina: Alma redemp-
toris, G. Croce: O vos omnes. Közremûködik a templom kórusa. (1114. Villányi út 25.)
n MILLENÁRIS: MÁRCIUS 20., 19.30: Szeszélyes express. A Capriccio Kamarazenekar és a CimbaliBand kö-
zös koncertje. A 2008-as Budapest Fringe Fesztivál díjazottjai. MÁRCIUS 21., 20.00: Orchestra Baobab. Afro-
kubai ritmusok, portugál kreol dallamok, kongói rumba, highlife-muzsika. MÁRCIUS 22., 15.00: Irány Rio!
Méhes Csaba és a Brass in the Five rézfúvós kvintett elôadása. (Teátrum)

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Salsa tánctanfolyam indul március 2-tôl
hétfônként 20–22 óráig. A kezdés napján az elsô óra ingyenes, bemutató óra. A második órától kedvezmé-
nyes bérletet vagy óradíjat lehet váltani. Érdeklôdni és jelentkezni: info@karaktertancstudio.hu, tel.: (06 30)
996-6002. Próbáld ki a világ legforróbb és legtüzesebb páros táncát, ami könnyen elsajátítható minden kor-
osztály számára. Táncpartner nélkül is jöhetsz! Jóga a mindennapi életben, szerdánként 8–9.30 óráig, Kun

Ágnes, (06 20) 250-0431. Keddenként 19.45–21.15
óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Jú-
lia, (06 20) 941-8773. 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.

HAJRÁ, BOLDOGSÁG! Lehet, hogy Penélope Cruz boldog-boldogtalant lejátszott a
színrôl Woody Allen tavalyi filmjében (Vicky Cristina Barcelona), és ezért a teljesítményé-
ért — azoknak, akik nem látták volna: a mûvésznô a végzet labilis idegrendszerû asszo-
nyát alakította egy szellôs szerelmi háromszögtörténetben — megérdemelten járt az Os-
car, de a mi listánkon mégsem ô végzett az élen. Hisszük, merjük és mondjuk:
2008 legjobb komikája szerintünk nem más, mint Sally Hawkins, Mike Leigh leg-
újabb filmjének fôszereplôje, akire az a nem éppen egyszerû feladat hárult, hogy
egy alapvetôen kisrealista hangszerelésû dolgozatban egy örökvidám leányzót
alakítson, aki az élet nehézségeit valami egészen lefegyverzô derûvel fogadja.
Hawkins alakításában az a rendkívüli, hogy a kérdéses derû úgy hiteles, hogy köz-
ben semmiféle lelki megokolást nem igényel. Hogy miért pont felfelé görbül e tel-
jesen átlagos életet élô tanár néni szája, amikor körülötte minden más száj épp el-
lenirányú mozgást végez, olyan kérdés, amire nincs jó válasz, legfeljebb egy ta-
nácstalan „csak”, hisz hôsnônket sem a fejére nem ejtették, sem glória nem lebeg
a feje felett. E „csak” a Hajrá, boldogság! nagy adománya a kortárs mozinak: há-
la és köszönet az Oscar nélkül maradt Miss Hawskinsnek és Mike Leigh rendezô-
nek. E. K.
Fôszereplôk: Sally Hawkins, Eddie Marsan, rendezte: Mike Leigh.

NÔPÁRTY A PADLÁSON. A Millenáris Zene
és Irodalom sorozatában március 8-án 20 órá-
tól a nôpártyi összejövetelre invitálják —
nemcsak a nôket. „Ütemes vastapssal szeret-
nénk a nemzetközi Nônap alkalmából köszön-
teni magunkat és minden Nôtársunkat, az al-
kalomhoz illô rímekkel, amelyeket ott helyben
zenésítünk majd meg. Rögtönzött ruhákban
és látványos performansz keretében tesszük
majd emlékezetessé e jeles napot!” Pártyve-
zér: Karafiáth Orsolya, költôtárs, Pártytitkár:
Tóth Evelin éneklômûvész, Pártytagok: megle-
pett- és zenészek… (Fogadó Padlás)

TÁRSASTÁNC FIATALOKNAK. Ifjúsági tár-
sastánctanfolyam indul kezdôknek a Budai
Táncklubban március 29-én vasárnap. A fog-
lalkozások Juhászné Vágvölgyi Györgyi vezeté-
sével 9.30–11 óráig tartanak majd. Ára: 10 al-
kalom, 9000 Ft.
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A szülést követôen eltelt hatodik hét után lehet elkez-
deni, és a gyermek egy éves koráig lehet közösen
mozogni. A torna fôleg az anyukák fizikai regeneráló-
dását segíti elô, de a babák is aktívan részt vesznek
benne. Pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, je-
lentkezés: 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 szüksé-
ges. Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ,
jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 922-5887. Tartásja-
vító gimnasztika. Mozgásforma a felnôttek minden
korosztályának. Egyszerûen megtapasztalható mód-
szer a testtartás javítására, a nyak, váll, hát, gerinc
fájdalmainak kezelésére. A csoporthoz folyamatosan
lehet kapcsolódni. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger
Zsuzsa Bothmer-gimnasztika tanárnál, (06 70) 328-
8053. Gerinctorna. Minden kedden és csütörtökön
18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô
Barbara, (06 30) 370-7322.
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnaszti-
ka (felnôtt) kedden 8.30–9.30 és 18.30–19.30 kö-
zött. Kreatív gyermektánc szerdán 16.15—17.15
(5—6 évesek) és 17.15—18 óra között (3—4 évesek).
Játékos focisuli, mozgásfejlesztés csütörtökön
16.15—17-ig (3—4 évesek) és 17—18-ig (5—7 éve-
sek). (1022 Lorántffy Zs. út 3. Tel.: (06 30) 670-2383)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló
kondicionáló torna kedden és csütörtökön 8–9, este
19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. Jelentkezés: 200-9356. Osteoporosis-megelôzô gyógytorna kedden
11.00–12.30, csütörtökön 11.30–13 óráig. Vezeti Szininé Bakonyi Hajnalka. Jelentkezés: 325-9930. Izomnyúj-
tó, stretching gyakorlatok, amelyek elsôsorban kötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott kedden és
csütörtökön 17.45–18.45 óráig. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Jelentkezés: (06 30) 975-4752. A 6–
10 éves gyerekek sokoldalú testi fejlôdését segítô játékok, akrobatikus jellegû mozgások kedden és csü-
törtökön 16.15–17.15-ig. Vezeti Bánhidi László és Borbála testnevelô tanár és szakedzô. Jelentkezés : 200-
0191 és (06 30) 413-3854. Feldenkrais módszer — Hogy a lehetetlen lehetséges, a nehéz könnyû, a könnyû
elegáns legyen. Órák: kedden 10–11, csütörtökön 20–21 óráig. Vezeti Heimer István nemzetközi diplomás ok-
tató. Jelentkezés: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu
n Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületében. Gyermek és junior edzés
kedd-péntek 18.00–19.30-ig, felnôtt kezdô edzés kedd-péntek 18.15–19.45-ig. (1022 Marczibányi tér 1. Infor-
máció: budapestkendo@gmail.com, tel.: (06 30) 601-2025)
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól függetle-
nül mindenkinek. Részletes információ a bérletekrôl, órarendrôl és az aktuális akciókról: www.budai-callane-
tics.hu Telefon: 201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)
n SIVANANDA JÓGA: Azoknak, akik szeretnék kipróbálni: ingyenes bemutató jógaóra MÁRCIUS 8-án 16–
18 óráig: II., Volkmann u. 10. Jógahétvége Pilisszentléleken márciusban két alkalommal is. Tökéletes hétvégi
kikapcsolódás, jógafoglalkozások, vegetáriánus étkezés, túrázás és pihenés! Szeretettel várunk MÁRCIUS 7–
8-án és MÁRCIUS 21–22-én a jógahétvégén. Kezdô jógatanfolyamok a Volkmann utcai jógaközpontban
8x2 órában: MÁRCIUS 9., 10–12 óra, MÁRCIUS 16., 19–21 óra, MÁRCIUS 18., 10–12 óra között, idôsebb jó-
gázók részére MÁRCIUS 20., 19–21 óra között. Rejuvenáció workshop: A megfiatalodás ôsi ájurvédikus mód-
szere MÁRCIUS 14-én 9–16 óráig a Jógaközpontban. Haladó egy órás meditációt tartunk MÁRCIUS 14-én
17 órai kezdettel a Volkmann u. 10. alatt lévô központunkban. Új idôpont: MÁRCIUS 18-tól kezdôdôen a
szerdai felfrissítô órák 18.30–20.30-ig tartanak. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanan-
da.hu, www.sivananda.hu

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA: Szere-
tettel várjuk klubnapjainkra a közösségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat! MÁRCI-
US 6., 15–17.00: „Tajvan, amely gyönyörû, de már nem gyönyörû sziget…” P. Szabó József — aki diplo-
mataként és újságíróként bejárta szinte az egész világot Alaszkától Kínáig és Japánig — élménybeszámolót
tart a Távol-Keletrôl, filmvetítéssel. MÁRCIUS 20., 15.00–17.00: Zenés utazás Bécstôl New Yorkig. Meixner
Mihály zeneesztéta elôadása élménybeszámolóval. Klubvezetô: Kilián Mária, (70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: MÁRCIUS 10.: Forradalmunk, 1848. március 15. MÁRCIUS 17.: Névnapok
köszöntése. MÁRCIUS 24.: Beszélgetôs klubnap. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁRCIUS 11-én tavaszváró séta Budán. MÁRCIUS 13.: Kirándulás
Burgenlandba autóbusszal. MÁRCIUS 18-án kirándulás Békéscsabára vonattal. Részletes felvilágosítás a
keddi klubnapokon, illetve a 275-0169-es telefonszámon a reggeli és kora esti órákban.
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 19-én farsangi ünnepség volt a klubhelyiségben, a 1028 Máriare-
metei út 37. szám alatt. A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit.
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Infor-
máció Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.

Napló képekben
2001-ben rendezett kiállítást elôször Napló címmel a Vízivárosi Galéria Lugossy Mária
munkáiból. Azóta eltelt nyolc év, és most ismét felüthetjük a mûvész „naplóját”, azaz
megtekinthetjük szobrait, könyvszobrait, emlékmûmakettjeit, a Hordozható Természet
sorozat darabjait, installációkat és digitális nyomatokat. „A mûfaji megjelölés idôrend-
ben rögzített eseményeket, élményeket ígér — mondta megnyitó beszédében Bakonyvá-
ri M. Ágnes mûvészettörténész —, amelyeket el szoktunk zárni a külvilág elôl. Lugossy
Mária alkotásai azonban az emberi létezés egészét érintô olyan közügyek, amelyek elzárá-
sára nemhogy okunk nincsen, de róluk közösségben gondolkodni kifejezetten felelôssé-
günk. Munkáiban a teremtett emberi lét kicsiségét és elveszthetôségét érzékelteti a te-
remtett világ idejének és terének végte-
lenében. Lugossy Mária pályájának jelen-
tôs állomásain feltárja lelke mélyének
történéseit. Plasztikai formában megje-
lenített filozofikus gondolatait csend-
ben leteszi egy-egy belsô építészeti tér-
be vagy természeti környezetbe. Az
ilyen élethelyzetek torokszorítóak annak
is, aki feltárja lelke mélyét, és annak is,
aki bepillanthat a mélységekbe.”

Lugossy Mária naplójába március 12-
ig lapozhatnak bele a Vízivárosi Galéria
látogatói keddtôl péntekig 13–18 óráig,
szombaton 10–14 óráig. (1027 Kapás u.
55. Telefon: 201-6925)

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR MÁRCIUS-
BAN. A honlapon: Kerületünk emléktáblái-
ból. Kerületünkben található egy-egy emlék-
tábla története, hozzá kapcsolódó életrajz.

Márciusban Ránki György. Mitológiai névfel-
ismerô játék. Havonta hat kérdés a könyvtár-
ban és a honlapon. A pontok összesítése ha-
vonta. Eredményhirdetés 2009 decemberé-
ben. Színházajánló. Vörös és fekete. A Víg-
színház elôadása. Gyerekrajzainkból. Né-
hány alkotás a könyvtárnak ajándékozott leg-
szebb gyerekrajzokból, hogy ne tûnjenek el a
feledés homályában. Közmondásgyûjtô. Min-
den hónapban egy adott téma köré csoporto-
sítható közmondások, szólások gyûjtése. Már-
ciusi téma: okos. Eredményhirdetés havonta.
Segítséggel az Interneten. Az internet hasz-
nálatát segítô egyéni foglalkozás minden csü-
törtökön 14–15 óra között. Elôzetes jelentke-
zés a könyvtárosoknál. A Tóthné Fábián Eta já-
tékkészítô mesefiguráiból nyílt kiállítás már-
cius végéig látható. MÁRCIUS 26., 16.00: In-
ternet Fiesta — Benedek Elek az elektronikus
világban. Az emlékév programjaihoz kapcsoló-
dó weboldalak bemutatása. Nyitva tartás: hét-
fô, szerda, péntek 12–19, kedd, csütörtök 10–
16, szombat 10–14 óráig. (1023 Török u. 7–
9., tel.: 212-1103, e-mail: fszek0204@
fszek.hu).

Olescher Tamás, a galéria vezetôje, Bakonyvári
M. Ágnes mûvészettörténész és Lugossy Mária
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n ZENE: MÁRCIUS 21., 14.00: Pesthidegkúti
Kamarazenei Fesztivál. MÁRCIUS 21., 19.00:
Jazz Steps Brass dzsesszklub. A Jazz Steps
Brass jelen felállással (trombita, harsona, szop-
rán saxofon-klarinét, tuba és dobok) szeretné
feleleveníteni és élôvé tenni a New Orleans-i
dzsessz-zene érzésvilágát, dinamizmusát, dalla-
mosságát, ritmikáját, változatosságát, vidámsá-
gát. MÁRCIUS 22., 19.00: Dalnokklub. Versek,
dallamok, gondolatok. Házigazda a Radványi—
Balog—Borzsák trió. Vendég: a Rózsák terei Ifjú-
sági Énekkar tagjai. MÁRCIUS 26., 19.00: Orosz
Zoltán Trió — Orosz Zoltán Klub. MÁRCIUS
27., 21.00: A Péterfy Bori Love Band koncert-
je.
n KIÁLLÍTÁS: MÁRCIUS 22-ig: Magyar táj, ma-
gyar tárgy — fotókiállítás. A Magyar Alkotó-
mûvészek Országos Szövetsége Fotómûvészeti
Szakosztályának kiállítása. A fotókiállítás témája
a hajdú-bihari kézmûvesek, a kiveszôfélben lévô
mesterségek, valamint a Hortobágy természeti
szépségei. MÁRCIUS 10–31.: Szabados Árpád
festômûvész kiállítása.
n SZÍNHÁZ: MÁRCIUS 7., 19.00: Büki Attila: Sá-
ra holdja — ôsbemutató. Színmû két részben.
Büki Attila a mai magyar irodalom egyik legizgal-
masabb képviselôje, mûvei költészet és dráma
ötvözete. Rendezte: Kiss Gábor. MÁRCIUS 23.,
19.00: Borospinceestek — „Csak egy éjszaká-
ra” Képzeletbeli utazás. Humor és dráma a XX.
század elsô felének elfelejtett magyar irodalmá-
ból: Gyóni Géza, Dsida Jenô, Tompa László, Re-
ményik Sándor, Wass Albert, Áprily Lajos, Nyírô
József, Hercegh Ferenc mûvei nyomán. A kor ta-
núja: Takaró Mihály irodalomtörténész. Szerep-
lôk: Juhász Róza, Gados Béla, Oberfrank Pál. A
program után az elôadókkal zsíroskenyér és bio-
bor mellett beszélget a közönség az elhangzot-
takról.
n GYEREKEKNEK: MÁRCIUS 7., 15.00: Csiribiri
tavaszköszöntô családi délután. Állatmesék: A
nyúl és a sün, A Gomba alatt címû mesék — a
Fabatka Bábszínház elôadása. Tarka-Barka Dalok
— a Katáng együttes tavaszköszöntô mûsora.
Kézmûves játszóház. MÁRCIUS 20., 14.30: Ma-
zsola-bérlet: Ludas Matyi. A Bóbita Bábszínház
elôadása. MÁRCIUS 20., 18.00: Magyar tánc-
ház gyermekeknek. Kéthetente pénteken ma-
gyar táncok, népi játékok, énekek, mondókák.
Vezeti: Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond
és Nyíri László. MÁRCIUS 20., 10.00: Muzsikus
Klébzelet. Eckhardt Gábor sorozata kisiskolások-
nak. MÁRCIUS 22., 11.00: Süsü, a várvédô —
családi matiné. Csukás István—Bergendy István
zenés mesejátéka.
n TUDÁSTÁR: MÁRCIUS 17., 18.30: A barokk
mesterei — a holland festészet aranykora.
Ludmann Mihály mûvészettörténeti sorozata a
barokk mûvészetrôl és mestereirôl.
n ZÖLDÁG: MÁRCIUS 10., 18.00: Gyógynövé-
nyekkel a cukorbetegség ellen. Kökény Mária
fitoterapeuta elôadása.

n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Összejöveteleinket változatlanul minden hónap elsô és har-
madik szerdáján 16 órai kezdettel tartjuk. MÁRCIUS 18.: Vendégünk dr. Láng Zsolt polgármester, akivel ke-
rületünk és az egyesületünk kapcsolatáról, valamint a kerület jelenérôl, a nehézségekrôl és a várható hogyan
továbbról hallunk tájékoztatást. ÁPRILIS 1-jén a Béres Zrt. vezetôitôl tájékozódhatunk az egyik nagy ma-
gyar üzem mûködésérôl és terveirôl. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tart-
juk. MÁRCIUS 11-én vendégünk dr. Láng Zsolt polgármester. MÁRCIUS 25-én megemlékezés Szent Pál
évérôl. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: MÁRCIUS 8.: Budai-hegység. Találkozó 9 óra-
kor, Moszkva tér, metrókijárat. MÁRCIUS 14.: Cegléd. Városnézés. Találkozó 8.30 órakor, Nyugati pu., pénz-
tárak. MÁRCIUS 15.: Budai-hegység. Találkozó 9 órakor, Árpád híd, Volán pu. MÁRCIUS 22.: Pilis hegység.
Találkozó 9 órakor, Árpád híd, Volán pu. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu
(1024 Keleti Károly u. 38.)

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, süte-
mény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n MICVE KLUB: MÁRCIUS 7., 19.00: Nagyszabású purimi mulatság a zsinagógában. Tudomásunk szerint
50 éve nem volt zsinagógában purimi vigasság, de mivel várhatóan a csilláron is fognak lógni, ezért a rabbi
megengedte, hogy kinyissuk zsinagógánk kapuit. Vendégeink lesznek: Gerendás Péter, Király Linda, Király Vik-
tor, Klein Judit és Neumark Zoltán. MÁRCIUS 21., 19.00: Hithû szimbólumok — érdekességek a zsidó tárgy-
kultúrában, használati tárgyak, jelképek. Vendégünk Kósa Klára keramikusmûvész. Elôadás, kiállítás, vásár-
lási lehetôség két órában. MÁRCIUS 28., szombat 18 órától klubest: filmvetítés, csevegés kávé és tea mellett.
Ezen az estén az Exodus címû amerikai filmet tekinthetik meg, ami a modern Izrael megszületésérôl szól Paul
Newman fôszereplésével. Állandó programjaink: Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos
betegeknek. A foglalkozásokat Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet tagjai számára ingyenesek). Csü-

Hogy családias és tartalmas legyen az ünneplés
Zsidongó könyvek címmel új, gyerekeknek szó-
ló könyvsorozat látott napvilágot. Pontosab-
ban a második kötet, hiszen az elsô tavaly de-
cemberben, Hanuka ünnepére jelent meg. A
mostani kötettel a purim hagyományait kí-
vánja a szerzô, Verô Bán Linda kis olvasóinak
bemutatni. Vele beszélgettünk a könyvsoro-
zat születésének körülményeirôl.

— Soha nem voltak írói ambícióim. Az
írásra a hiány pótlásának égetô szüksége vett
rá. Több éve foglalkozom kisgyermekes csalá-
dokkal, akik szeretnék jobban megismerni a
zsidó hagyományokat. Gyakran panaszkod-
tak, hogy nincs magyar nyelvû könyv, mely-
bôl könnyen meg lehetne érteni egy-egy zsi-
dó ünnep történetét és szokásait. Így jött az
ötlet. Ezután már csak meg kellett találnom
Petényi Tibor Zoltánt, aki szívét-lelkét belead-
va egyedi stílusú, kedves, humoros rajzaival
illusztrálja írásaimat.

Egyszerre szól felnôttekhez és gyerekek-
hez is a könyv?

A könyveket olyan családoknak írom, akik
szeretnék megismerni, netán meg is tartani
a zsidó ünnepeket. Sok szülô szeretne, de
nem tudja, hogyan közeledjen a zsidósághoz.
Hogyan tanítson meg valamit gyermekének,
ha ô maga sem ismeri a tradíciókat. A Zsidon-
góból felnôtt és gyerek egyszerre ismerked-
het meg a zsidó ünnepek varázslatos világá-
val. Fontos, hogy a könyv nem feltételez sem
alapfokú ismeretet, sem pedig vallási meg-
gyôzôdést a zsidóság terén olvasóitól, csupán
érdeklôdést és nyitottságot egy több ezer
éves kultúra iránt.

Hogyan épül fel a könyv?
A könyvek elején mindig egy hosszabb tör-

ténetet olvashatunk, amely bemutatja az
adott ünnep történelmi hátterét. Ezt követik
az ünnephez kapcsolódó tradíciók, vagyis

hogy miként emlékezünk meg az ünneprôl.
Ezután a gyerekek számára készült interaktív
részt találjuk benne; fejtörôk, feladatok, ke-
resztrejtvény, színezô, dalok. Persze, min-
den játék szorosan kapcsolódik az adott témá-
hoz. A könyv végén egy külön rész szól a szü-
lôkhöz és nagyszülôkhöz, amelyben ötlete-
ket, tanácsokat osztok meg velük; hogyan te-
gyék önmaguk és a gyerekek számára családi-
assá, személyessé és tartalmassá az ünnep-
lést otthonukban.

A most megjelenô könyv a sorozat máso-
dik kötete.

A sorozat minden része egy-egy zsidó ün-
nepet mutat be. 2008 decemberében jelent
meg a sorozat elsô része, a Hanukai Zsidon-
gó. Február végétôl pedig már kapható a Puri-
mi Zsidongó. Igyekszünk úgy elkészíteni az
egyes részeket, hogy megjelenésük összhang-
ban legyen az adott ünnep idôpontjával. Idén
március 9-én hétfô este köszönt be Purim
ünnepe. A Frankel Leó úti Zsinagógában este
18 órakor kezdôdik Eszter történetének felol-
vasása.

A sorozatot kiadó Hillel Alapítványról és a
könyvek terjesztésérôl a www.hillel.hu honla-
pon található bôvebb információ.
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n SZIAMARCZI! Motolla játszóház 10.30–12
óráig. MÁRCIUS 7.: Tavaszvarázsló-lepkék —
virágok, színes formák maszatolással, festéssel.
MÁRCIUS 14.: Illatok a kertbôl — füzéren, do-
bozban és batyuban. MÁRCIUS 21.: Nyomdáz-
zunk! — sokféle vidám nyomat készítése. MÁR-
CIUS 28., 16.00: Csoda és Kósza, azaz a két
csodaló újabb kalandjai a Marczin. Dramatikus
játék 6–12 éves gyerekeknek Egervári György
drámatanár és Czigány Zoltán, a könyv szerzôje
közremûködésével. A történet két lóról szól, a lo-
vak közül Kósza az oktondi szabályszegô, aki
egyben nagyon kreatív is: éppúgy feltalálja ma-
gát egy pizzéria konyhájában, mint a Közlekedé-
si Múzeumban vagy akár a Marson. Ugyanakkor
ô az örök okvetetlenkedô és bajkeverô — az
okos Csoda pedig a folytonos válságkezelô, aki
mindig kirángatja barátját a bajból, valamint
mindig mindent jobban tud nála. Letehetetlenül
vicces meseregény két fôszereplôjének fantaszti-
kus kalandjai folytatódnak a SziaMarczi játszó-
házban a gyerekek közremûködésével.
n GYEREKEKNEK: Kôketánc Gyermektáncház
10.00–12.00: MÁRCIUS 8.: A szabadságünnep-
re készülünk vesszôparipával, papírcsákóval és
toborzással. MÁRCIUS 22.: Téltemetés zajon-
gással, bábuégetéssel. MÁRCIUS 29.: Tavaszvá-
ró táncház.
n SZÍNHÁZ: MÁRCIUS 6., 18.00: Reneszánsz
rögvest — akkor és most. A Momentán társu-
lat elôadásában az idô a feje tetejére áll: a rene-
szánsz kort megidézve indulunk improvizációs
idôutazásra. Reneszánsz emberek a mai világ-
ban, kortársak a múltban, krónikások, polihiszto-
rok, rendhagyó történelemóra és anakronizmus.
n ZENE: MÁRCIUS 14., 20.00: Guzsalyas bál a
Szigony és a Somos zenekarok közremûködé-
sével. Tánctanítók: Papp Eszter, Zoltán Eszter,
Fülöp Attila, Földi Lehel. MÁRCIUS 28., 19.00:
Kaláka — Kosztolányi. Az est elsô felében Kosz-
tolányi Dezsô versei Kaláka-dalokban szólalnak
meg, Máté Gábor színmûvész pedig a Nyelv és
lélek címû kötet írásaiból publicisztikákat válo-
gat, megmutatva Kosztolányi írásmûvészetének
másik fontos elemét, másik nézôpontját. Az est
második felében a Marczin már megszokott Ka-
láka-koncertet élvezheti a felnôtt közönség.
n KAMASZOKNAK: MÁRCIUS 7., 14.00–18.00:
Varázslóiskola. Mûhelyfoglalkozás 10–16 éve-
seknek: HEG(Y)EK. „Amit mindenki tud, de sen-
ki sem meri kimondani, ha kimondtuk, már nem
lehet visszavonni. Ki a bûnös? Aki mondta, aki
látta, vagy aki nem tesz ellene semmit?” Márciu-
si drámafoglalkozásunk Svájcban, egy alpesi fa-
luban játszódik... MÁRCIUS 28., 15.00: Titá-
nok. Mobilmozi. 12–18 éveseknek szervezett
programsorozat. Aki szereti a filmeket és maga
is készített már mobiltelefonnal egypercest, an-
nak Vadócz Péter szívesen ad ízelítôt abból, ho-
gyan lehet ezt úgy csinálni, hogy meg se állj a
cannes-i filmfesztiválig. Információ: Sallai Fe-
renc, (06 70) 977-5688.

törtökönként 18 órától Frankel Baráti Kör. Csevegés, társasjáték, kártya, sakk. Várjuk új tagok jelentkezését!
Vasárnaponként Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek 10–11.30-ig. Információ: (06 30) 491 8140. (1023
Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A belsô átalakítások a klub javára szolgáltak, kellemesebb, hangu-
latosabb, tágasabb lett. Többen kérdezték, mi a klubtagság feltétele. Az elsô a tagdíj, ami évi 2000 Ft, a má-
sik, hogy a klubban nem lehet politizálni. Ezek az alapszabályban is benne foglaltatnak. MÁRCIUS 12.: Klub-
délután. MÁRCIUS 19.: Békéscsaba, Békés, Szabadkígyós, Kondoros, Árpád-fürdô. Autóbuszos kirándu-
lás, irányár: 4900 Ft. MÁRCIUS 26.: A nô dicsérete. Alphons Mucha, a szecesszió cseh mestere. Találkozó a
Szépmûvészeti Múzeum aulájában 11-kor. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 al-
kalommal. Fogadóórák, egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812 (rögzí-
tô is), (06 20) 42-42-180, fonixke@t-online.hu, pénztári órák csütörtökönként 15.30–17.30-ig. II., Margit krt.
64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla alatt a fôbejárat mellett balra.
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, (06 30) 415-4533. Belépô: 500 Ft/fô + 1 gyü-
mölcs. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)

TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Alkotóház: Az ékszerkészítô, selyem-
festô, kézimunka, kosárfonó mûhelyekbe még lehet jelentkezni. 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. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és
néptánc iránt mélyebben érdeklôdôk számára hirdetjük meg. Az egész napos oktatás minden hónap 2. szom-
batján folyik, melyet a Guzsalyas táncház követ. Következô alkalom: MÁRCIUS 14. További információ: Sze-
leczki Petra, (06 70) 335-6284.

V. Gyermekirodalmi fesztivál és vásár
Március 12–14-ig mindennap 10–18 óráig a
Millenáris ad újból otthont a Gyermekirodal-
mi fesztiválnak és vásárnak, amelyet a Gyer-
mekkönyvszerzôk és Illusztrátorok Egyesüle-
te a Csodaceruza folyóirattal közösen szer-
vez. A gyermekek érkezéskor egy tájékoztató
füzetet kapnak, amelyben pontokat gyûjthet-
nek az esemény külön-
bözô helyszínein. A leg-
ügyesebbeket ajándék-
kal jutalmazzák. Talál-
kozhatnak kedvenc író-
ikkal, illusztrációt ké-
szíthetnek Benedek
Elek meséihez, párat-
l a n k ü l f ö l d i m e s e-
könyv-kiállítást tekint-
hetnek meg, így képet
alkothatnak arról, hogy
a világ más tájain mi-
lyen mesekönyveket ol-
vasnak kortársaik. Lesz
gyermeklap-bemutató,
internetes játék a mese-
könyvekkel, koncert,

bábszínház, csillagászati mesekönyvek és az
ehhez kapcsolódó programok, valamint még
sok meglepetés az olvasni szeretô gyermekek-
nek és felnôtteknek. Március 14-én 16 órá-
tól a Kolompos együttes koncertje zárja a há-
romnapos eseményt. Bôvebb információ:
www.csodaceruza.com (Fogadó)

Öntészeti teadélután
Az MMKM Öntödei Múzeuma (1027 Bem József u. 20., tel.: 201-4370, www.omm.hu)
március 13-án 15 órától öntészeti teadélutánra hívja az érdeklôdôket. Belépés: múzeu-
mi belépôvel.

A 135 éves Acélhang kórus. Karvezetô: Gerenday Ágnes. Bányászhimnusz; Népdalcso-
kor; Erkel Ferenc: Napköszöntô bordal; Kodály Zoltán: A csikó; Erkel Ferenc: Keserû bor-
dal. Szólót énekel: Varga Antal; Karai József: Kecskeméti toborzó; Kodály Zoltán: Háry to-
borzó. Szólót énekel: Tauner Tibor.

A Keil Ernô Fúvószenekar mûsora. Karmester: Kovács Tibor. Pécsi József: Kossuth-indu-
ló; Egressy Béni: Klapka-induló; Farkas Antal: Gábor Áron; Erkel Ferenc: Palotás.

Szakmai elôadás: Bán Attila százados, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum muzeoló-
gusa: Gábor Áron mûhelye.
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Viva la Vita! —
Fesztivál nekünk

Több mint száz kiállító, tanácsadó szakem-
ber, izgalmas elôadások neves elôadókkal, ke-
rekasztal-beszélgetések, színpadi progra-
mok sora várja a látogatókat március 22-én
10–18 óráig a Millenárison. Délelôtt Müller
Péter, Schäffer Erzsébet, délután Enüd McGif-
fert, Skultéti Judit, Kalovits István, Juhász Már-
ta, Tóth Krisztina elôadása hallható.

Témák: hangrezgés-terápia, ôssejtmegôr-
zés, gyermekjóga-bemutató, sminktanítás,
divat- és kozmetikai bemutató, stresszmé-
rés, lakberendezési tanácsadás, bôrtesztelés,
rizikófaktor-mérés, számítógépes talpvizsgá-
lat. Lehetôség lesz pólófestésre, különféle
masszázsok kipróbálására, aurafotózásra,
megismerhetjük a bio és öko tisztítószere-
ket, táplálékkiegészítôket. A fesztivál célja,
hogy felhívja a figyelmet az egészséges táplál-
kozás, a rendszeres testmozgás fontosságára,
az optimista életszemléletre, a belsô harmó-
nia megteremtésére. Fókuszban a tavaszi
nagytakarítás. Fôvédnök: Szulák Andrea. A
nap háziasszonya: Szórádi Erika. Információ:
(06 30) 900-0394, www.vivalavitaproduk-
cio.hu (Fogadó)

A Váczi Eszter Quartet elsô lemeze
Február közepén mutatta be a kerületünkben élô népszerû dzsesszénekes, Váczi Eszter
Vissza hozzád címmel megjelent elsô önálló albumát. Váczi Eszter azon szerencsés éne-
kesnôk közé sorolható Magyarországon, akinek nevét nem csak a dzsesszrajongók isme-
rik, hiszen számos mûfajban és produkcióban bizonyított már. A Geszti Péter alapította
Jazz+Az-nak köszönhetôen különleges hangjával a populárisabb mûfajok kedvelôinek kö-
rében is népszerû elôadó lett. Beryvel készített Egyedül címû duettje egy évig állt a rádi-
ós játszási listák élén, mindezek mellett a Szörp zenekarral több teltházas koncertet is
adott.

A lemez azért is kuriózum a hazai könnyûzenében, mert kizárólag saját szerzeménye-
ket tartalmaz, amelyek magyar nyelven, Váczi Eszter saját dalszövegeivel szólalnak meg.
Az énekesnô a dalokban elénekelt mondanivalójával egy különleges világba kalauzol, fel-

tárva minden létezô árnyalatát az érzelmei-
nek és legbelsô titkainak. A szövegeken ke-
resztül maga a hallgató is visszatérhet sa-
ját, rejtett érzelmi világába, ami nem tit-
kolt célja volt az énekesnônek a szövegírás-
kor.

A Váczi Eszter Quartet megalapításával
és az elsô szólóalbum elkészítésével Eszter
régi vágya teljesül: akusztikus dzsesszt éne-
kel klasszikus dzsessztriókísérettel saját, ön-
álló lemezén. A produkcióhoz a mûfaj kivá-
lóságait sikerült egy csapattá kovácsolnia:
a dalok szerzôje, hangszerelôje régi kollé-
gája, Gátos Iván (zongora), Gátos Bálint
basszusgitáron és Mike Zsolt pedig dobo-
kon kíséri. (www.vaczieszterquartet.hu)

HÚSVÉTI BÉLYEG. Húsvét ünnepének köze-
ledtével a posta február 24-én hetvenöt forin-
tos bélyeget bocsátott ki, amely Réti Zoltán Ju-

hászkereszt cí-
mû festményé-
rôl készült. Az
alkalmi boríté-
kon szintén Réti
Zoltán egyik mû-
ve, a Mise a sza-
badban c ímû
festménye látha-
tó. Az elsô napi
bélyegzô a kép
egyik részlete, a
templom elôtti
Krisztuskereszt
stilizált rajza.

Petôfi Sándor: A puszta, télen
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
160. évfordulójának tiszteletére, március 9-
én jelenik meg az a gyûjteményes kötet,
amelyben Ágh István, Csokits János, Csoóri Sán-
dor, Deák László, Ferencz Gyôzô, Kodolányi Gyu-
la, Lator László, Lukács Sándor, Papp Zoltán
megnevezi legkedvesebb öt Petôª-versét, és
rövid esszében elmondja: miért azokat válasz-
totta. A könyv elsô ciklusa a választott Pe-
tôª-verseket tartalmazza idôrendben, a má-
sodik részben pedig kilenc írást olvasha-
tunk, melyben a válogató költôk megindokol-
ják döntésüket. Van, aki általában ír Petôª-
élményérôl, van, aki versenként mondja el
válogatása mikéntjét, van, aki ªlológusként
mutatkozik be. A szerzôk között büszkeség-
gel fedezhetjük fel kerületünk ismert mûvész
és irodalmár személyiségeit: Csoóri Sándort,
Kodolányi Gyulát, Lator Lászlót, Lukács Sán-
dort, Papp Zoltánt. Az utószóban a 2006-ban
elhunyt Domokos Mátyásnak egy 2000-ben
született írásából — amelyet egy szavalóver-
seny zsûrielnökeként mondott el — kiderül,
hogy Petôª Sándor a mai napig a legnépsze-
rûbb és legismertebb magyar költô.

Nap Kiadó, AK/40 alak, keménytáblakötés,
2500 Ft.

ELÔADÁS KAZAH—KIRGIZ-FÖLDRÔL. A Magyar Földrajzi Társaság
Expedíciós Szakosztálya vár minden érdeklôdôt az Almásy György nyo-
mában — egy film forgatásáról Kazah–Kirgiz-földön címû képes elô-
adásra. Az elôadó Somfai Kara Dávid, az MTA Néprajzi Kutatóintézeté-
nek tudományos munkatársa lesz, aki számos alkalommal kutatott Kir-
gíziában. Az egyik legkalandosabb utazása során az elôadó végigjárta
Almásy György 1900-as expedíciójának útvonalát. Az Ili folyótól az

Isszik-kul partjain át a Tien-san déli, 1900-ban még teljesen ismeretlen
láncaiba vezetett expedíció számos egyetemes értékû hírt hozott a
Nyugat számára az elzárt ázsiai magashegységekbôl. A színes felvétele-
ken Közép-Ázsia legszebb lánchegységei és az életmódjukat máig is
megôrzô nomádok természetközeli mindennapjai kelnek életre.
Az ingyenes elôadás március 25-én 18 órakor kezdôdik a Millenáris-beli Maka-
dám Mérnök Klubban (Millenáris, 1024 Lövôház u. 37.)

KÍSÉRTETEK ÉS KÍSÉRLETEK. Produkciós
társulatok rendhagyó tárlatvezetéseinek lehet-
nek részesei a Bajor Gizi Színészmúzeumba lá-
togató vendégek. Márciusban 27-én, a Szín-
házi Világnapon a Maladype Színház várja lá-
togatóit. Elôzetes bejelentkezés szükséges:
Kulcsár Viktória, kulcsar.viktoria@ella.hu vagy
Czékmány Anna, 375-1184/117; (06 30) 362-
5854, www.oszmi.hu (1124 Stromfeld Aurél
út 16.).
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Ösztönösen keresem a nyugalmat
A GYIK Mûhely megalapítója, egy idôben
vezetôje, késôbb a Mozgó Világ
képzômûvészeti szerkesztôje volt. Hasonló
témájú sorozatokat készített gyermekek
számára a Magyar Televízióban. 1984-tôl
tanít a Magyar Képzômûvészeti
Egyetemen, volt tanszékvezetô, majd 2002-
ig az egyetem rektora. Jelenleg
festôosztályt és az Egyetem Doktori
Iskoláját vezeti. Munkácsy-díjas, Érdemes
Mûvész, az Indiana Egyetem tiszteletbeli
professzora. Szabados Árpád festô- és
grafikusmûvésznek több mint nyolcvan
egyéni kiállítása volt mostanáig, és több
mint harminc szakmai díjat nyert. Március
10-én a Klebelsberg Kultúrkúriában mutatja
be legújabb alkotásait.

— Nagyon örülök, hogy a lakásomhoz közeli
mûvelôdési központban állíthatok ki —
mondja a mûvész, akit pesthidegkúti otthoná-
ban kerestünk fel, hogy beszélgessünk mûvé-
szetrôl, pedagógiáról, tanítványokról. — A
márciusban nyíló tárlaton régebbi munkáim
mellett az újabb, szimmetriára épülô képeimet mutatom be. Magam
se értettem, hogy miért foglalkoztat az ismétlôdés és a tükörhelyzet,
hiszen mindig sokkal zaklatottabb képeket festettem. A szimmetria
statikus. Valószínûleg ösztönösen keresem a nyugalmat. Arra azért vi-
gyáztam, hogy a megismételt képek ne legyenek nagyon pontos tükör-
képek, ahogyan az emberi test sem teljesen szimmetrikus.

Mit ért szimmetrikus képek alatt?
Vannak önmagukban szimmetrikus formákat ábrázoló munkáim,

illetve olyanok, amelyeknek a tükörképeit is megfestem, és így egy-
más mellé illesztve mutatkozik meg a szimmetria. Elforgatható, több
oldalról is összeilleszthetô képeket is készítettem.

Ön is rendezi a kiállítást.
Általában én szoktam. Sokat számít, hogy milyen környezetben mi-

lyen képet rakunk ki. Egy szerencsétlen elhelyezés a legsikerültebb
munkát is tönkreteheti. Ha magam rakom ki a saját képeimet, ki-
sebb a veszély. Nem szeretem az olyan kiállításokat sem, ahol a mûvé-
szek egy-egy alkotással szerepelnek. Több munkát kell látni valakitôl
ahhoz, hogy bepillantást nyerjünk a világába.

Ön amellett, hogy alkotó mûvész, pedagógus is, jelenleg a Ma-
gyar Képzômûvészeti Egyetem tanára. Hogy fér meg egymás mel-
lett a két hivatás?

Pályám kezdete óta tanítok, és ezt mindig nagyon élveztem. Ami ne-
hezemre esik, azok az adminisztratív feladatok, amelyek együttjártak
például a GYIK Mûhely létrehozásával és mûködtetésével, vagy tan-
székvezetôi, késôbb rektori megbízatásommal. Most doktori iskolát
vezetek, de már ettôl is szeretnék szabadulni. A tanítás más. Bemen-
ni a mûterembe a hallgatókhoz nagyon szeretek. Volt olyan idôszak,
amikor egészen kicsi gyerekekkel is foglalkoztam, és vezettem köz-
ben olyan szakkört, ahová idôs emberek is eljártak. Akkor úgy érez-
tem, hogy szélesebb életsávon élek, hiszen több korosztállyal és alkat-
tal kellett azonosulnom.

Milyen céllal alapította meg a ma is rendkívül népszerû GYIK
Mûhelyt?

Egy újpesti szakkörbôl nôtt ki a Mûhely. Azt szerettem volna, ha
idôsebb, mûvészeti fôiskolára járó tanítványaim foglalkoznának a ki-
csikkel. Erre akkor ott nem volt lehetôség, a Nemzeti Galéria viszont
nagyon hívott. Eleinte voltak fenntartásaim, mert nem akartam se
elitképzést, se múzeumpedagógiai foglalkozást tartani. Kortárs mûvé-
szeti problémákat igyekeztem játékos feladatok formájában megfogal-
mazni, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a különbözô alkotások-
hoz, megértsék azokat. Az elsô idôben csak külsô kerületekben hir-

dettük meg a mûhelyt. Egészen messzirôl is
érkeztek gyerekek, persze fáradtan az iskola,
napközi után. Elôször mindig olyan mozgá-
sos játékot játszottunk, amivel egy kicsit rá-
hangoltam ôket a foglalkozásra, például
szemmel vagy hanggal vezetni a másikat, ver-
senyfutás a terem közepére lerakott sapká-
ért... Élvezték a gyerekek, koncentráltabbá
váltak. Utána jól lehetett dolgozni velük.

Mások a mostani ªatalok, akikkel foglal-
kozik?

Más a világ, amiben élünk. Évtizedek óta vi-
szem a ªatalokat mûvésztelepekre, és min-
dig viszek magammal klasszikus ªlmeket:
Fellinit, Bergmant, Godard-t. Minden évben
végignézték a ªlmeket, sôt újakat kellett hoz-
nom. Három éve történt elôször, hogy össze-
sen három ªlmet néztek meg. Ugyanez a hely-
zet a könyvekkel. Azt is vittem magammal, és
egymásnak adták a könyveimet. Ma is megné-
zik, hogy mit olvasok, de ritkán kérik el.
Nem restségbôl vagy szellemi igénytelenség-
bôl. Ezek nagyon helyes, értelmes, tehetsé-
ges gyerekek, de másra épül a mûveltségük.
Az ô információik nagy részben nem elsôdle-

ges, hanem másodlagos élményeken alapulnak, tehát olyan dolgok-
ról alakítanak ki véleményt, amit nem láttak, éreztek, éltek át erede-
tiben, csak fényképrôl, ªlmrôl, és fôleg az internetrôl ismernek. A
baj az, hogy a másodlagos élményeket elsôdleges élményként keze-
lik. Ezt tudomásul kell vennünk, mert változtatni nem tudunk rajta,
ugyanakkor beláthatatlan következményekkel jár. Másképpen közele-
dünk a világhoz, jobban elfogadjuk a virtuális világot, amelyet nem
tudunk kontrollálni.

Érzôdik ez a tendencia a ªatal alkotók munkáin?
Természetesen. Sokan használnak fényképet — még jó, ha saját ké-

szítésût — egy-egy munkájukhoz. Persze a mûvészek mindig is hasz-
náltak segédeszközöket, és ez nem baj. Most viszont azt látom, hogy
nem a közvetlen élmények és tapasztalatok tükrözôdnek a munkák-
ban, hanem valamilyen külsô dologban igyekeznek megtalálni az
adott élmény megfelelôjét. Ettôl mélységben gyakran megoldatlan a
munkájuk. Másrészt az is észrevehetô, hogy a folyamatosan tapasztal-
ható értékzavar miatt a ªatalok próbálják „helyre tenni” önmagukat,
és sokat foglalkoznak saját maguk megértésével, ªlozóªai vagy pszi-
chológiai kérdésekkel. Nincsenek könnyû helyzetben, hiszen ma nin-
csenek egyértelmû és hosszú távú trendek — a mûvészetben sem.

Péter Zsuzsa

Szabados Árpád kiállítása március 31-ig lesz látogatható a Kle-
belsberg Kultúrkúriában.
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A budai postapalota
A Magyar Királyi Posta fennállásától
kezdve arra törekedett, hogy épületei
korszerû és szép kivitelû létesítmények
legyenek. Az I. világháborús károk és a
trianoni békeszerzôdés azonban elvett
sok modern székházat is, felszabdalva
az addig kidolgozott infrastruktúrát. Az
intézmények közül mégis a posta állt
leghamarabb talpra. Szükség volt új
igazgatósági épületre, a hírközlés
fejlôdése pedig új távbeszélô központ
létesítését indokolta.

A Budai Postapalota tervezésére 1923 tava-
szán hirdettek pályázatot, amelyet Sándy Gyu-
la (1868–1953) építész, mûegyetemi tanár
nyert meg. A Krisztina körút 6–8. alatti tel-
ken külföldi kölcsönbôl még 1923 ôszén meg-
kezdték az építkezést. Kerülni kellett a pazar-
lást, ennek köszönhetô, hogy a tervezô el-
hagyta a kor divatos historizáló megoldásait,
a túldíszítést. A Magyar Építômûvészet címû
folyóirat így ír róla: „Az épület legfontosabb
részét a gépkapcsolású telefon-központ képe-
zi, 10 000 elôªzetô részére berendezve. […]
Az épület alaprajzi beosztása középfolyosós
és ettôl jobbra-balra elrendezett szobaso-
ros-rendszer. Azáltal minden helyiség jól
megközelíthetô. Az emeletsorolt megközelí-
tésére öt lépcsôház, egy páter noster felvonó
és két kombinált személyes teherfelvonó
szolgál. A Krisztina körútról egy kényelmes
kocsibehajtó vezet az udvarba, ezzel pendant
egy ugyancsak tágas hivatali bejárat az elô-
csarnokba és fôlépcsôházba. Külön, közvet-
len bejárat vezet a Csaba-utca sarkán elhelye-
zett postahivatalba s az ezzel szimmetrikus
fekvésû postás könyvtárba. […] A vezérigaz-
gatói szobák a Krisztina-körúti homlokzaton
képzett erkéllyel bôvülnek ki. A vendégszo-
bák, étkezôhelyiségek és a 200 m² alapterüle-
tû gyûlésterem az épület legfelsô emeletén
nyertek elhelyezést. Tekintettel a hegyoldali
fekvésre, az épületnek elég sok helyisége van
föld alatt. […] Minthogy ezen helyiségeknek
falai sok helyütt földparttal érintkeznek,
azok nedvességelleni elszigetelése olykép-
pen történt, hogy a pincepadlók kétrétegû be-
tonburkolatot kaptak, melyek közé vastag asz-
faltréteg van közbeiktatva. A függélyes szige-
telés ugyancsak aszfaltréteg közbeiktatásával
történt. […] Tekintve, hogy az épület fölött
padlástér nincs, a lefödések terrászszerûen
képeztettek ki. A nedvesség és a hôdifferenci-
ák elleni védekezés parafakô-betétekkel és
ennek vörösrézlemezekkel való burkolásával
történt. […]

A fôhomlokzat közepén hazánknak majoli-
kából készült címere (Nádler Róbert munkája)
helyeztetett el. A mintegy 74 000 m³ beépí-
tett kubaturájú építmény föld-, fômûves- és
elhelyezômunkáit és a fentebb említett vas-
betonszerkezeteket Dávid János és Fia építô-
mesterek készítették. […] az asztalosmun-
kát, és pedig az összes ablakokat (1200 dara-

bot) Kopfensteiner Testvérek szombathelyi
asztalosárú-gyára, az összes ajtókat Sorg An-
tal kôbányai asztalosárú-gyára és a posta bel-
sô berendezéseit stb. a Dunaharaszti faipari
és kereskedelmi r. t. végezték. […] a kôfara-
gómunkákat Müller Rezsô, Král Gyula, Fabró
Ferenc; a fôhomlokzat díszmajolika-munká-
it a Zsolnay-gyárak készítették.”

A postapalota a II. világháború folyamán
súlyosan megsérült, az épületbôl négyszáz fu-
var törmeléket szállítottak el. A postai dolgo-
zók munkájának köszönhetôen 1947 köze-

pén már az egész vezérigazgatóság megkezd-
hette újbóli mûködését. Az épületet a 90-es
évek elején felújították és ideiglenes mûem-
léki védettséget kapott.

A Magyar Posta a székház eladására 2008.
január 24-én kiírt pályázatán az egyetlen je-
lentkezô több mint 4 milliárd forintot aján-
lott a csaknem 19 ezer négyzetméteres épüle-
tért, amelyet szállodává alakít. A posta vezér-
igazgatósága a XIII. kerületi Népfürdô utcába
költözött.

Verrasztó Gábor

Mesélô képek
Gábor Áron rézágyúja

Az ismert nóta szerinti ágyú valójában bronzból készült, sôt az elsô lövegeket vasból öntötte Gábor Áron. Az
1814-ben Berecken született, majd 1849-ben Uzon mellett hôsi halált halt tüzértiszt az 1848. november 16-i
sepsiszentgyörgyi gyûlésen híresült el „két hét alatt lesz ágyú” felszólalásával. November 28-ra a bodvaji
vashámorban — a gyári öntési technikát nélkülözve — el is készült két ágyú. A sikeres próbalövés után
Kézdivásárhelyen Turóczi Mózes rézöntô mester mûhelyében mintegy 65–70 ágyút öntöttek. Az elsô
vaságyúk egyikének másolata az Öntödei Múzeum kiállításán látható, a Bem József utca 20. szám alatt.

V
A

RA
SD

Y
IV

Á
N

G
RA

FI
KÁ

JA



2009/5 — március 6. SZOCIÁLIS HÁLÓ 17. OLDAL

Lakhatást segítô szociális támogatások
A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda fel-
hívja a szociálisan nehéz helyzetbe került
lakók ªgyelmét, hogy az önkormányzat lak-
hatást segítô támogatásként távhôszolgálta-
tási, víz-, csatorna- és szemétszállítási díj-
kompenzáció, átmeneti segély, lakásfenn-
tartási támogatás, valamint adósságkezelé-
si szolgáltatás keretében tud segítséget
nyújtani az arra jogosultaknak.
n TÁVHÔSZOLGÁLTATÁSI DÍJKOMPEN-
ZÁCIÓRA jogosult az a lakossági fogyasztó,
aki a Fôtáv Zrt. távhôszolgáltatása után díjªze-
tésre kötelezett és megªzeti a számla díjkom-
penzációval csökkentett összegét. A családjá-
ban az egy fôre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 60 000 Ft/fôt, vagy gyer-
mekét egyedül neveli, havi nettó jövedelme
nem több 65 000 Ft/fô összegnél. A kom-
penzáció összege lakásonként: májusban és
decemberben 2500 Ft, júniustól novembe-
rig 800 Ft, januártól áprilisig 4500 Ft.
n VÍZ-, CSATORNA- ÉS SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁSI KOMPENZÁCIÓRA jogosult az a lakos-
sági fogyasztó, aki a víz-, csatorna- és szemét-
szállítási szolgáltatások után megªzeti a
számla díjkompenzációval csökkentett össze-
gét. A családban van olyan személy, aki az ön-
kormányzattól a kérelem beadásának idô-
pontjában idôskorúak járadékában, rendsze-
res szociális segélyben vagy rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben vagy rendkívü-
li gyermekvédelmi támogatásban részesül,
vagy közgyógyellátási igazolvánnyal rendelke-
zik, vagy ilyen kérelmének elbírálása igazol-
tan folyamatban van, vagy igazoltan közhasz-
nú munkát végez. A családban az egy fôre ju-
tó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
60 000 Ft/fô összeget, vagy gyermekét egye-
dül neveli, egyedül élô esetén az egy fôre jutó
jövedelem nem haladja meg a 65 000 Ft/fô
összeget. A kompenzáció havi összege: víz-
díj-kompenzáció 650 Ft, csatornadíj-kom-
penzáció 650 Ft, a szemétszállítás havi össze-
ge 500 Ft.
n ÁTMENETI SEGÉLYRE jogosult az önhibá-
ján kívül létfenntartását veszélyeztetô, rend-
kívüli élethelyzetbe került, valamint idôsza-
kosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzdô személy, család, akinek az egy fôre ju-
tó havi jövedelme az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének kétszeresét
(2009-ben: 57 000 Ft) nem haladja meg.
Amennyiben az összeget meghaladja, részé-
re a támogatás egy év alatt visszatérítendô ka-
matmentes kölcsön formájában nyújtható.
Egyedi esetben méltányosságból az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság is megállapíthat át-
meneti segélyt, amennyiben az egy fôre jutó
jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot,
egyedülálló esetén a 99 750 Ft-ot.
n A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS a
szociálisan rászorult személyeknek és csalá-
doknak az általuk lakott lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásainak viselésé-
ben nyújtott hozzájárulás. A kerületi lakosok
normatív, illetve helyi lakásfenntartási támo-
gatásra jogosultak. Normatív lakásfenntartás-

ra jogosult az a személy, akinek a háztartásá-
ban az egy fôre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 százalékát (2009-
ben: 42 750 Ft), és a lakásfenntartás jogsza-
bályban meghatározott elismert havi költsé-
ge a háztartás havi összjövedelmének 20 szá-
zalékát meghaladja.
n HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGA-
TÁSRA jogosult az a személy, akinél — az elis-
mert lakásnagyságtól függôen — a lakásfenn-
tartás jogszabályban meghatározott indokolt
havi költsége meghaladja a háztartás összjö-
vedelmének 15 százalékát, illetve az egy fôre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek két és félszeresét (2009-ben: 71 250 Ft).
n ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS-
RA jogosult az a család illetve személy, aki-
nek az adóssága meghaladja az 50 000 Ft-ot,
de nem haladja meg az 1 millió forintot és a
késôbb felsorolt adósságok valamelyikébôl
származó tartozása legalább hathavi, közüze-
mi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsol-
ták, az adósságokból legalább hathavi tarto-
zás keletkezett. Jogosult továbbá az, akinek
háztartásában az egy fôre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj kétszeresét (57 000 Ft),
egyedül élô esetén két és félszeresét (71 250
Ft), a lakás szobaszáma a lakásban együtt élô
családtagokat ªgyelembe véve az önkormány-
zati rendeletben megállapított elismert lakás-
méretet nem haladja meg.

A jogosult vállalja az adósságcsökkentési tá-
mogatás körébe bevont, ôt terhelô tartozás
legalább 25 százalékának megªzetését egy
összegben, vagy a hitelezôvel történô megál-
lapodás alapján havi részletekben,

— ingatlantulajdonos, bérlô, haszonbérlô,
— jogcím nélküli, de jogviszonya a bérleti

díj meg nem ªzetése miatt szûnik meg.
Az adósságcsökkentési támogatás igénylé-

sére irányuló eljárás feltétele adósságkezelé-
si tanácsadás.

Adósságnak minôsül a lakhatási költségek
körébe tartozó közüzemi díjtartozás, vala-
mint több lakást tartalmazó lakóépületeknél
a központi fûtési díjtartozás. Társasházi laká-
sok esetén a közös költség-, lakbér-, illetve
lakáshasználati-díj hátralék. Az adósságcsök-
kentési támogatás feltétele a részvétel az
adósságkezelési tanácsadáson.

Adósságkezeléssel kapcsolatosan az alábbi
elérhetôségen lehet érdeklôdni: Családsegí-
tô és Gyermekjóléti Központ (1024 Buda-
pest, Fillér u. 50/b, tel.: 225-7956, László Zol-
tánné). Adósságkezelési szolgáltatás: csütör-
tökönként 14–18 óráig. Az adósságkezelés ki-
vételével a kérelmeket írásban lehet benyúj-
tani a Szociális és Gyermekvédelmi Irodán
(1024 Káplár u. 2/c-d, telefon: 346-5700;
ügyfélfogadás hétfô: 13.30–18.00, szerda:
8.00–16.30, péntek: 8.00–11.30) vagy az Ügy-
félszolgálati Központban (1024 Margit krt.
47–49.), valamint a Pesthidegkúti Kirendelt-
ségén (1028 Máriaremetei út 37.).

Könyv a kövérségrôl
Szakemberek véleménye szerint az AIDS
után korunk legnagyobb (nem csak) or-
vosi problémája a kövérség. Az Egész-
ségügyi Világszervezet szerint a tíz leg-
súlyosabb betegség egyike, a dohány-
zás után a második legfontosabb olyan
tényezô, amely a lakosság halálozását
fokozza, és megelôzhetô lenne.

Maga az elhízottság mégsem érdekli
igazán az embereket. Magyarországon
magas az egészségi állapotukhoz ké-
pest magukkal elégedettek aránya. Is-
merik ugyan a betegségek okait és a
kockázati tényezôket, de nem törôdnek
velük, és a gyermekeiket sem tanítják
meg erre. A kövérséget az egészség jelé-
nek értékelik, gyermekkorban ráadásul
örömteli tényként fogják fel. Orvoshoz
sokan csak akkor fordulnak, ha már kísé-
rô betegség jelentkezik. Akkor is azt kér-
dezik, hogy az elhízásuk öröklôdés vagy
hormonális betegség következménye-
e? A kövérség igen ritkán vezethetô
vissza hormonális okokra. Hormonális
problémákat okoz ugyan, de csak má-
sodlagosan (például cukor- és zsíranyag-
csere-zavart). Kiderült ugyanis, hogy a
zsírszövet hormontermelô szerv, és igen
bonyolult rendszert képez. Hormonális
eredetû kövérség ezer kövér gyermek
közül csak egy-kettôt érint, és míg az
egyéb okból kövér gyermekek általában
magasabbak is a kortársaiknál, ôk in-
kább alacsonyak.

Az elhízást a késôbbiek során kísérô
betegségek súlyosbítják. A már többé-
kevésbé ismert betegségek (cukorbeteg-
ség, magas vérnyomás, agyvérzés, szív-
infarktus) mellett kevésbé köztudott
még, hogy sokféle daganat is összefüg-
gésbe hozható az elhízással.

Hazánkban az elmúlt évtizedekben az
emberek egyéni felelôsségtudata igen
meggyengült, ezért nagyobb hangsúlyt
kell kapnia a megelôzésnek, ezen belül
a nevelésnek és a meggyôzésnek.

Rodé Magdolna könyve A kövérség és
kísérô betegségei címmel a Kairosz Ki-
adó gondozásában jelent meg, és a ki-
adótól húsz százalék kedvezménnyel
rendelhetô meg (www.kairosz.hu).
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EMLÉKBÉLYEG A FERENCES ÉVFOR-
DULÓ TISZTELETÉRE. A ferences rend
pápai jóváhagyásának 800. évfordulója
elôtt tisztelegve a Magyar Posta emlék-
bélyeget bocsátott ki, amelyet február
24-én mutattak be a budapesti Bélyeg-
múzeumban. Az ünnepi eseményen
részt vett Magyar Gergely, a Kisebb Test-
vérek Rendjének magyarországi tarto-
mányfônöke.

BÖLCSKEI GUSZTÁVOT VÁLASZTOT-
TÁK ismét a Magyarországi Református
Egyház Zsinata lelkészi elnökének.
A PASARÉTI REFORMÁTUS GYÜLE-
KEZET 70 éves fennállása tiszteletére
rendezett sorozat részeként március
22-én vasárnap 18 órakor Pálúr János
orgonamûvész hangversenye lesz a To-
rockó téri református templomban. Igét
hirdet: Cseri Kálmán.
SZOBOR MÁRTON ÁRONNAK. Ko-
lozsváron, a Szent Mihály-templom kert-
jében felavatták Márton Áron püspök
szobrát.
A BESZÉLGETÉSEK AZ EMBERI MÉL-
TÓSÁGRÓL elôadás-sorozat keretében
március 20-án 18 órakor Balázs Zoltán
és Frivaldszky János tart elôadást a Pár-
beszéd Házában (1085 Horánszky utca
20.): Van-e többféle politikai filozófi-
ai olvasata az egyház társadalmi taní-
tásának? Kapitalizmus és az egyház tár-
sadalmi tanítása.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN
Nagyböjt péntekjein este 1/2 6-kor kez-
dôdik a keresztúti ájtatosság.
GÖRÖG ESTÉK. A Fô utcai görög kato-
likus egyházközség elôadás-sorozata:
március 6-án 19.15-tôl dr. Fodor
György, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem rektora beszél a Jelenések Könyvé-
rôl és a zsidó–keresztény–iszlám dialó-
gusról. (Görög Gödör, a Káplár u. és
Pengô köz sarkán lévô pincehelyiség).
BIBLIA-KÖR. A Széphalmi Jézus Szíve
templomban március 16-án 20 órától
Gyetván Gábor plébános vezetésével
Máté evangéliumának 5,21–37 szaka-
száról beszélgethetnek a résztvevôk,
majd rövid ismertetôt hallgathatnak a
Mária Rádióról.
LELKINAP. A Pasaréti Páduai Szent An-
tal Plébánia felnôtt lelkinapja március
14-én 9–12 óra között lesz a Szilfa utcá-
ban Futó Károly atya vezetésével.

A pasaréti ferences közösség kettôs ünnepe
A ferences báloknak, farsangi mulatságok-
nak mindig különleges hangulatuk van.
Együtt szórakozik, ropja a táncot minden kor-
osztály, és a sétálgató, beszélgetô csoportok
középpontjában ott vannak a nagy számban
jelenlévô barna habitusú pasaréti ferences
testvérek. Február 20-án a Móricz Zsigmond
gimnáziumban szórakozott a Pasaréti Páduai
Szent Antal Plébánia apraja-nagyja. Grácián
testvér áldást osztó megnyitóját Láng Zsolt
polgármester köszöntôje követte, aki megem-
lékezett a 2009. év nagy ferences jubileumá-
ról, a pasarétiek 75 éves születésnapjáról és a
pasaréti közösség jeles személyiségeirôl. De
mindenek elôtt biztosította a táncos lábú ven-
dégsereget, hogy köszöntôjét bálhoz méltóan
rövidre szabta. Meglepetés-mûsorszámként

a szentendrei ferences gimnázium 12. évfo-
lyamos hallgatójának mûvészi népdaléneke
vezette be a nyitótáncokat. Ragyogó jelmez-
ben vonult az aulába a Városmajori Táncoslá-
bú Szülôk együttese — a pasaréti szülôkkel
megerôsítve. Palotásukat nagy tapssal jutal-
mazta a közönség, ugyanúgy, mint a szentend-
rei 12. évfolyamosok igényes koreográªájú
keringôjét. A hajnali kettôig tartó tánchoz a
talpalávalót a Malibu együttes szolgáltatta.

Aki belefáradt a táncba, az a teaházban mú-
latta az idôt, az apróság pedig a játszóházban.
Hagyományos programként a Mészáros Gabri-
ella—Rohály Gábor borszakértô házaspár bor-
kóstolóval egybekötött borismertetô elôadá-
sa is szerepelt a választható „étlapon”.

R. K.

BEMUTATKOZIK A FERENCES CSALÁD. A ferences rend alapításának 800. évforduló-
ja alkalmából a Pasaréti Ferences Alapítvány által mûködtetett Kájoni-házban bemutat-
koznak a ferences család tagjai. Az elôadásokat mindig hétfôi napon 19 órai kezdettel
hallgathatják meg az érdeklôdôk.
n Március 9-én a kisebb testvérek közösségét Magyar Gergely tartományfônök,
n Március 23-án a kapucinusok közösségét Sergi Tellan budai házfônök,
n Április 27-én a minoriták közösségét Kalna Zsolt tartományfônök,
n Május 11-én a Ferences Szegénygondozó Nôvérek közösségét Takács M. Klarissza elöl-

járó,
n Május 25-én a Szent Ferenc Kisnôvérei közösségét Szibig Marianna Ágnes általános

elöljáró,
n Június 8-án az annunciáta nôvérek közösségét Martonosi Éva Mirjam nôvér,
n Június 15-én az Assisi Szent Ferenc Leányai közösséget Velebná M. Lucetta elöljáró és

a rendtársak mutatják be.
(1025 Szilfa u. 4. Telefon: 392-5464, (06 30) 241-2235, fax: 392-5463, pfa@pfa2.t-onli-
ne.hu, www.pfa.hu)
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Emlékezés a szabadságharcra
A Cimbalom utcai Megmaradás Református
gyülekezet március 15-én 9.30 órakor tartja
megemlékezését az 1848-49-es magyar for-
radalomról és szabadságharcról. Km.: Széles
András citeramûvész és a gyülekezet Megma-
radás kórusa.

Az ünnepi istentisztelet keretében kerül
sor az 1848/49-es forradalom és Petôª Sán-
dor halálának 160. évfordulója alkalmából

meghirdetett gyermekrajzverseny eredmény-
hirdetésére. Rajzok még beküldhetôk márci-
us 8-ig, minden gyermek rajzát szeretettel
várják, készülhet bármilyen rajztechnikával,
A3-nál nem nagyobb és A5-nél nem kisebb
méretben. A zsûri elnöke Szente Attiláné rajz-
tanár. Cím: 1025 Budapest, Cimbalom u. 22–
24. Tel.: 326-5629, vagy (06 30) 289-9415,
email: hegedus.cimbalom@freemail.hu.
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Gergely diákjai
„Mosdjál meg a márciusi hóban, nem leszel szep-
lôs” — tanácsolták dédanyáink a szépülni vá-
gyó lányoknak. A régi öregek hittek a télutón
hullott égi áldás gyógyító erejében, hatásos-
nak vélték szembetegségek orvoslására. Né-
melyek állott hólével itatták a csibéket, hogy
azok egészségesek legyenek. „Gergely rázza a
szakállát” — jegyezték meg dédapáink, ami-
kor Nagy Szent Gergely pápa (590–604), az
egyházi zene, az iskolák, a diákok oltalmazó-
jának emléknapján (március 12.) csípôs szél
hordta a havat. A földbôl élôk nem sok jóra
számítottak, ha fehér volt a határ az ünne-
pen. Akadtak, akik szomorúan megjegyez-
ték: „Ha zsákban lehet vinni a havat a rozsvetés-
ben, akkor sok kár lesz ôszig a termésben.”

„Gazduram, adja a gyerekét diáknak, vagy
ha azt nem, adjon legalább egy szál kolbászt!”
— köszöntek be a gergelyezô diákok az egyház-
doktor napján minden olyan házba, ahol is-
koláskorú apróság lakott. Az utcákat csopor-

tosan járó, többnyire jelmezbe öltözött ªúk
eszes pajtásokat hívogattak maguk közé a pa-

dokba. „Az á-bé-cé-dé-ef a mi ellenségünk, /
Sületlen pogácsa a mi eleségünk, / Kis diákok
vagyunk, nincsen feleségünk, / Könyv, papiros,
tinta a mi mesterségünk!” — csendült föl sokfe-
lé a vidám nóta. A táncos, dalos legénykék
pénzt, tojást, szalonnát, különféle terménye-
ket kaptak a magukkal vitt kosárba, zsákba.
A családoknál összegyûjtött ajándékokat el-
vitték a mesterüknek, mivel a falubeliek ado-
mánya rendszerint része volt a kántortanító
javadalmazásának.

A gazdák nem örültek a kiadós esônek, úgy
tudták, „azt ki kell ásni a földbôl, ne soványítsa
a mezôt”. Ha az idôjárás engedte, dédanyáink
a kertben szorgoskodtak. Rendezték az ágyá-
sokat, vetettek, hagymát dugdostak, krump-
lit raktak, mert tapasztalták, hogy: „Sándor,
József, Benedek / Hozzák a jó meleget”. Hidegkú-
ton is megªgyelték, hogy a hónap derekán
beköszöntô enyhülést gyakran követik hideg,
„böjti szeles” napok. Pintér Csilla

Purim, az összefogás és a megmenekülés napja
A purim a zsidóság igazi örömünnepe. Törté-
nelmi hátterét Eszter könyvébôl ismerhetjük
meg, mely szerint idôszámításunk elôtt 470
körül Áhásvéros (Xerxes) király uralkodásá-
nak idejében a fôminiszter, Hámán el akarta
pusztítani a Perzsa Birodalom minden zsidó
lakóját. A zsidó Mordeháj és unokahúga, ne-
velt lánya, Eszter azonban meghiúsította a go-
nosz tervet. A sorsvetéssel (perzsa nyelven:
pur, ebbôl a szóból származik az ünnep neve)
megállapított napon a zsidók fegyverrel a ke-
zükben védték meg magukat, és számoltak le
ellenségeikkel.

A hagyomány szerint purim ünnepén meg
kell ajándékozni legalább egy embertársun-
kat kétféle dologgal: olyannal, amely rögtön
alkalmas az elfogyasztásra, illetve legalább
két rászorulónak is ajándékot, pénzt kell ad-
ni. Purimkor ünnepi lakomát kell tartani. A
bibliai idôben is díszes étkezéssel ünnepel-
ték meg a megszabadulást. E lakomákon bort
is ittak, talán ezért rendelték el bölcseink,
hogy „Minden ember köteles annyi bort in-
ni, hogy ne tudjon különbséget tenni az átko-
zott Hámán és az áldott Mordeháj között” —
írja a Talmud.

A legközismertebb purimi sütemény a há-
mántáska, amely mákkal vagy leginkább szil-
valekvárral megtöltött háromszögletû süte-

mény. A purim szó és a hozzá kapcsolódó ese-
mények a zsidó történelem oly szerves részé-
vé váltak, hogy a különbözô városok zsidó kö-
zösségei saját megmenekülésük napját is pu-
rimnak nevezték. Például: anconai purim
(megmenekültek a földrengés pusztításától
1690-ben), budai purim (Páduában tartot-
ták annak emlékére, hogy 1684-ben a budai
vár ostromának hírére a csôcselék megtá-
madta házaikat, de szerencsésen életben ma-
radtak), tripoliszi purim (1793-ban a kaló-
zok rabszolgákká tették a zsidókat, de csodá-
latos módon kiszabadultak). Verô Tamás rabbi

Purim Budán
Március 7-én 19-kor kezdôdik a Frankel Leó úti zsinagógában a purim ünnep, a zsinagó-
ga falai között ladino és jiddis dallamok szólnak majd (a spanyol zsidókat kiûzték hazájuk-
ból, de nyelvük, a ladino csodával határos módon mégis megmaradt, még ha rendkívül
kevesen értik is). Gerendás Péter Liszt-díjas elôadómûvész, Klein Judit, a zsidó dallamok
autentikus elôadója és Neumark Zoltán, a Zeneakadémia tanára, elôadómûvész tolmá-
csolja szakavatott módon az ôsi dallamokat. Király Viktor, a legutóbbi Megasztár gyôzte-
se és testvére, Király Linda szintén dalra fakadnak a 120 éves Frankel zsinagógában márci-
us 7-én.

József, az ács
A Dávid házából származó ács, Jézus nevelô-
apja, a szent család feje. Az evangéliumok
nem adják meg sem születésének, sem halá-
lának a helyét vagy idejét. Amit megtudunk
belôlük, hogy hosszabb ideig a galileai Názá-
retben élt, néhány évig a júdeai Betlehem-
ben lakott, illetve Egyiptomba kellett mene-
külnie. Jézus 12 éves kora után nem említik
az írások. A munkások, a betegek védôszent-
je, XI. Pius pápa 1870-ben a katolikus egyház
védôszentjévé nyilvánította, ezen kívül szá-
mos ország védôszentje. A nyugati egyház leg-
több naptárának tanúsága szerint a X. század
óta március 19. Szent József emlékünnepe.

Reményik Sándor:
József, az ács, az Istennel beszél (részlet)
Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, — és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek… ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
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Ma már vesekövet zúz az olimpiai bajnok
Olimpiai bajnokaink közül legtöbbjükrôl
visszatérôen lehet hallani, olvasni.
Vannak azonban néhányan, akik
kikerültek a média fókuszából, s akár
hosszú évek is eltelnek úgy, hogy
egyetlen új információ sem jelenik meg
róluk. A párbajtôrözô Erdôs Sándorrôl is
ritkán hallhatunk, pedig ô az 1972-es,
müncheni olimpián csapatban kiharcolt
bajnoki cím mellett további két,
csapatvilágbajnoki elsôségben is
részvényes. Az immár évtizedek óta a
kerületben élô egykori világnagysággal
Lévay utcai lakásában beszélgettünk.

— Vívó pályafutásom a sportág egyik legna-
gyobb, ha nem a legnagyobb fellegvárához, a
BVSC-hez kötôdik. A Szônyi úton dr. Váry At-
tilánál kezdtem, akinek mestereim közül a
legtöbbet köszönhetek. Bevezetett a sportág
szakmai rejtelmeibe, s párhuzamosan élet-
ªlozóªából is igen sokat tanulhattam tôle.
Miután Münchent követôen külföldön vállalt
munkát, a legendás, de inkább tôr- és kard-
specialista dr. Bay Bélához kerültem, majd
pályafutásom utolsó három évében a szintén
a II. kerületben élô Németh Árpádnál iskoláz-
tam.

Mikor került a sportág elsô vonalába?
1968-ban már itthon maradó tartalék vol-

tam a mexikóvárosi olimpiai csapatban. Pon-
tosan tudtam, hogy abban az ötösfogatban
egyedül B. Nagy Pál helyére pályázhatok a kö-
vetkezô ciklusban, aki évtizeddel idôsebb
volt nálam. Egyébként 1968 nyarán, a három
hónapos olimpiai edzôtáborban lehettem
együtt elôször Kulcsár Gyôzôvel és társaival,
s mondhatom: rengeteget tanultam tôlük. Bi-
zonyára ennek az ugrásszerû fejlôdésnek is
köszönhettem, hogy a következô évben meg-
nyertem az országos egyéni bajnokságot.

Hogyan fogadták az idôsebbek az új trón-
követelô jelentkezését?

Bizonyára nem kitörô örömmel, de megje-
lenésem pozitív fejleményeket hozott. Min-
denki még komolyabban vette a vívást, hi-
szen meg akarta tartani helyét az együttes-
ben. Az a bizonyos, sokat emlegetett, egé-
szen kiváló csapategység is igazán ekkoriban
vált még erôsebbé.

Azután eljött München, Ön is tagja volt
az aranyérmet szerzett ötösnek. Utána vi-
lágbajnoki ezüst- és bronzérmek jöttek,
1976-ban, a montreali olimpián pedig be
kellett érniük a 4. hellyel. A legnagyobb si-
kert elért csapattársaival milyen ma a viszo-
nya?

Bár a közös sikerekért valóban nagyon so-
kat megtettünk, civilben nem lettünk igazi
barátok. Feltehetôen azért, mert mind az
öten alapvetôen más-más vérmérsékletûek
voltunk. Ha azonban bármikor találkozunk,
kellemesen elbeszélgetünk.

1980 óta Erdôs Sándor „kiiratkozott” a
magyar sportból.

Pedig szerettem volna benne maradni a ví-
vósportban. Ugyan 1981-ben komolyabban
szóba kerültem a fôtitkári feladatkörrel kap-
csolatosan, de végülis lemaradtam. A sport-
tól azonban mégsem szakadtam el. 1982-ben
elkezdtem vitorlázni, majd komoly részt vál-
laltam az elsô hazai magánkikötô káptalanfü-
redi megépítésében. A nyolcvanas évek má-
sodik felében pedig a magyar síválogatott fel-
szerelésének ingyenes megszerzésén dolgoz-
tam. Ez akkoriban mintegy hárommillió fo-
rintot jelentett, ami ma persze legalább 40–
50 milliós támogatást jelentene. Közben öt
évig igen gyakran síeltem, az utóbbi években

viszont leginkább csak évente egy alkalom-
mal köthettem sílécet. Az idei tél a pozitív ki-
vétel, mivel most három, rövid síutat sike-
rült beszorítanom a programba.

A civil életben hogyan találta fel magát?
A nyolcvanas évek elejétôl közgazdászként

mindig a magánszektorban dolgoztam. A leg-
utolsó munkahelyemre 1991-ben mentem.
Ekkor az olimpiai bajnok vízilabdázóval, dr.
Bodnár Andrással elkezdtünk foglalkozni az
ultrahang-vezérelt vese- és epekôzúzással.
Azt megelôzôen egyetlen ilyen berendezés
volt Magyarországon, a János-kórházban. Ma
harminc helyen mûködik, s ennek eredmé-
nyeként az operáció szinte minden esetben
elkerülhetô.

Mennyire ªgyeli a sportélet eseményeit?
Minden magyarnak minden világverse-

nyen ôszintén szurkolok. Talán egy kicsit job-
ban odaªgyelek a vitorlázás történéseire, bár
ez a sport hihetetlenül pénzigényes lett az
utóbbi évtizedekben. A technikának köszön-
hetôen lehet képes egy ember földkörüli vi-
torlás utat teljesíteni. Azért a Majthényi Sza-
bolcs—Domokos András repülô hollandis pá-
rost külön is megemlíteném, hiszen tenger-
rel nem rendelkezô országunk képviseleté-
ben már hatszoros világbajnokok hajóosztá-
lyukban.

És az örök téma, a labdarúgás?
A német, az angol és a spanyol bajnokság

meccsei mindig lekötnek. Sajnos, a hazai
pontvadászat messze nem olyan, amilyet a
szurkolók szeretnének. Ha egyszer ismét
jobb foci lesz Magyarországon, az igény fel-
éledésével párhuzamosan a lerobbant egyko-
ri Népstadion is új életre kelhetne.

Kép és szöveg: Jocha Károly

Erdôs Sándor az 1973-as Tokaj Expressz verseny
gyôztesének járó díjjal

Sítúra
A Vízivárosi SE sítúrát szervez március 12–14-ig, 3 nap/2 éjszaka a Fátrában. Utazás, szál-
lás, napi háromszori étkezés, oktatás és síbérlet, az utazás különbusszal, szállás 2–3
ágyas zuhanyozós, WC-s szobákban, napi háromszori étkezés (ebédre hidegcsomag), sí-
oktatás, síbérlet 3 napra, élményfürdô-belépô. Részvételi díj: 49 000 Ft/fô, 14 év alatti
gyermeknek 45 000 Ft/fô. A biztosítás egyénileg. Elhelyezés:Túrócfürdô, Relax Hotel. Vízi-
városi Sportegyesület, 1024 Margit krt. 9. Tel./fax: 212-5673, vizivarosi.se@freemail.hu,
vizivarosise@citromail.hu

Az 1972-es, müncheni olimpián készült képen balról: Szôcs Bertalan vívómester, dr. Osztrics István,
dr. Fenyvesi Csaba, Schmitt Pál, dr. Bay Béla kapitány, Vass Imre vezetôedzô, Kulcsár Gyôzô, Erdôs Sándor,
dr. Váry Attila vívómester
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Versennyel emlékeznek Berczik Sárára
A Budai Táncklub — bár közel 100 éves múlt-
ra tekint vissza — mai formájában 1962-ben
jött létre. Alapító tagjai között volt a legen-
dás táncpedagógus, a tíz éve elhunyt Berczik
Sára is, aki mesteredzôként és koreográfus-
ként dolgozott, és közel négy évtizeden át az
intézmény mûvészeti vezetôje volt. Az ô emlé-
kére rendezi meg a Budai Táncklub minden
évben az Országos Berczik Sára Versenyt
2009-ben immár hetedik alkalommal. A ren-
dezvény célja a tradíciók ápolása, fejlesztése,
továbbadása, fôként az esztétikus testképzés
területén. A verseny alkalmat teremt a Ber-
czik-díjak átadására is, amellyel táncpedagó-
gusok, illetve gyakorló csoportok munkáját
ismerik el. Tavaly az intézmény vezetôje, Cs.
Szabó Mária részesült az elismerésben, aki ak-
kor így vallott a díj névadójáról:

— Berczik Sára intézményünk egyik alapí-
tója volt, és a ma nálunk folyó mozdulat- és
táncmûvészeti oktatás, a mûvészi torna, vala-
mint a nôi kondicionáló torna mind az ô
egyedi módszertanán alapszik. Fiatal népmû-
velôként ismertem meg ezt a csodálatos em-
bert, aki tulajdonképpeni megalkotója a mû-
vészi torna, illetve a ritmikus gimnasztika
mint versenysport mûfajának. Ezt eleinte
nem nézték jó szemmel, a szocializmus ide-
jén polgári csökevénynek, afféle úri huncut-
ságnak számított. Nemcsak tornászokat taní-

tott, hanem vívókat, úszókat, színmûvészeti
fôiskolásokat is. Óvodásoktól a felnôtt, sôt
idôsebb hölgyekig minden korosztály számá-
ra kidolgozta a megfelelô mozdulatsort és ko-
reográªát. Számtalan tanítványa volt, akik
szinte rajongtak érte, olyan tüneményes és
kívül, belül egyaránt harmonikus személyi-
ség volt.

A táncklubban ma a mûvészi torna mellett
klasszikus és dzsesszbalettet, valamint társas-
táncot is oktatnak. Négy éves kortól a felnôtt
korosztályig évente 1200 növendék iratkozik
be, akik tánctudásukat a félévi nyílt órákon,
majd tanév végén a Marczi színpadán mutat-
ják be.

A Budai Táncklub 2001-ben a Táncpedagó-
gusok Országos Szövetsége Nívódíjának
arany fokozatát, 2005-ben pedig a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának Közös-
ségi Csokonai-díját nyerte el.

Péter Zsuzsa

Fogyatékkal sportolni, dolgozni, boldogulni
Tavaly ôsszel indult útjára a Mozgássérült Em-
berek Rehabilitációs Központjának (ME-
REK) — korábbi nevén Mozgássérültek Álla-
mi Intézete — kiemelt európai uniós projekt-
je a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében. A szakemberek célja, hogy Ma-
gyarország valamennyi régiójának részvételé-
vel életvitelt segítô eszközök adaptációjára
szolgáló mûhelyhálózatot hozzanak létre.

Ez egy újabb lépést jelent az egyenlô hozzá-
férést biztosító környezet kialakításában, és
a fogyatékos, megváltozott munkaképességû
emberek társadalmi integrációjának érdeké-
ben. Hogy mit is jelent az adaptáció, és miért
hiánypótló szolgáltatás ez Magyarországon,
azt Kovács Gábor projektvezetôtôl tudjuk
meg.

— Az életvitelt segítô eszközök elengedhe-
tetlenül szükségesek a fogyatékossággal élô
emberek életében. Igaz ez a szabadidô-, a
sport- és a munkatevékenységekre egyaránt.
Ma Magyarországon a segédeszköz-ellátás
azt jelenti, hogy a kliens egy receptre felírt,
sorozatban gyártott eszközt kap, amely nem
tökéletesen felel meg az életvitelének. Már
több országban léteznek olyan adaptáló mû-
helyek, ahol a segédeszközt a kliens igényei-
nek és életvitelének megfelelôen alakítják
át. A programban mi ezt az egyéni felmérést
és adaptációt az úgynevezett FNO alapján vé-
gezzük. Tehát mindenképpen fontos hangsú-

lyozni, hogy ez nem segédeszközgyártás, ha-
nem a már meglevô eszközök átalakítása.

Mit jelent az FNO?
Funkcióképességek és Fogyatékosság Nem-

zetközi Osztályozása. Hazánkban is az új sza-
bályozások révén erre kívánnak átállni a meg-
változott munkaképesség mértékének megál-
lapítása során. Hétköznapi nyelvre lefordít-

va, ez a módszer azt kívánja meghatározni,
hogy melyek azok a képességek, készségek,
funkciók, amelyekkel egy ember rendelke-
zik, az eddigi gyakorlattal szemben, amely-
nek során ugyanezt a kérdést a másik oldal-
ról, a hiányosságok felôl közelítették meg.

Milyen szolgáltatásokat fog nyújtani a
program az igénybevevôknek?

Minden régióban elérhetôvé válik az életvi-
telt segítô eszközök személyes igényeknek
megfelelô átalakítása. A rendszert úgy alakít-
juk ki, hogy a helyszínek hálózatban mûköd-
jenek együtt, mert ezzel tudjuk biztosítani a
minél teljesebb körû szolgáltatást. Nagyon
fontos kiemelni azt is, hogy a projekt egyben
egy munkahelyteremtô beruházás a megválto-
zott munkaképességû emberek számára,
akik a kialakított mûhelyekben dolgozhatnak
majd. Mindemellett szakembereket is képe-
zünk, akiket megismertetünk az FNO rend-
szerével.

Hogyan biztosítják a szakmai közönség-
gel a kapcsolatot?

A projekt egyik fontos eleme a hálózatépí-
tô tevékenység, melynek során állami és civil
szervezetekkel alakítunk ki szorosabb együtt-
mûködést. Ennek része egy tréning is, ame-
lyeken a kollégákkal közösen fogjuk a hálózat-
ban való együttmûködés feltételeit és kerete-
it kialakítani.

Bôvebb információk: www.gurulo.hu.

VII. ORSZÁGOS BERCZIK SÁRA EMLÉKVERSENY. A Budai Táncklub hetedik alkalom-
mal rendezi meg az emlékversenyt az alábbi mûfaji és korosztályi kategóriákban: mozdu-
latmûvészet; mûvészi torna, kéziszer gyakorlat; klasszikus balett; modern tánc. Gyerme-
keknek: 10–14 éves korig, ifjúsági korosztálynak: 14–18 éves korig, felnôtteknek: 18 év fe-
lett. További információ: Cs. Szabó Mária intézményvezetô, 1027 Kapás u. 55.; tel./fax:
201-7992; e-mail: budaitancklub@marczi.hu).
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Itt enni kell
Földes Józsi konyhája egy étkezôhely. Márpe-
dig ilyenbôl kevesebb van, mint gondol-
nánk. Tudniillik az étkezôhely egy olyan étte-
rem, amely nem kifôzde, nem menza, de
nem is damasztszalvétás, furfangos kulináris
csodákkal és még csodálnivalóbb árakkal ül-
tet asztalához.

Itt enni kell.
Az ORFI-hoz és a Lukács uszodához közel

lévô üzlethelyiség vendéglátós karrierje ré-
gen kezdôdött, valamikor Kisbuda névre hall-
gatott, s az éttermes körökben csak Alizként
ismert Mezôdi Alice vezette, aki ma a híres
Remíz és egy óbudai egység tulajdonosnôje.
Az üzlet sikerpályáját hosszú-hosszú ideig ku-
darcok követték, megfordult a több termes
étteremben a spanyoltól a grúzig sok náció
konyhája — majd egytôl-egyig becsuktak.

Földes József a nyolcvanas évek végéig a
Duna-parti Intercontinental egyik séfje volt
— bejárta a világot. Merész lépés volt részé-
rôl, hogy egyik kollégájával, Kovács András-
sal úgy döntöttek, megpróbálnak saját lábra
állni, mégpedig akkoriban a vendéglátásnak
egy olyan szeletét választva, amely nem volt
annyira hívogató, mint a luxuséttermek vilá-
ga. Cégeknek vállaltak munkahelyi étkezte-
tést és ezzel párhuzamosan rendezvények, fo-
gadások lebonyolítását. Így építették ki vevô-
körüket, ami egyben azt is jelenti, hogy a leg-
hétköznapibb menüsortól a legkülönlege-
sebb gasztronómiai remekekig mindent ké-
szítettek, s a minôséggel sem a fôzelékek bi-
rodalmában, sem a tengerihal-különlegessé-
geknél nem akadt probléma.

Földes azonban soha nem akart igazán sza-
kítani az úgynevezett tradicionális vendéggel
— neki mindig kellett egy olyan tér, ahol
nap-napi közvetlen, hagyományos kapcsola-
tot élvezhet „kosztosaival”.

Az étkezôhely étlapja gazdag, de nem
ºancoló. Van állandó szereplôje és van na-

ponta változó — sokszor úgy, ahogy a ka-
pott áru minôsége, sôt, néhányszor, ahogy
egy-egy törzsvendég szája íze kívánja. Le-
vesei, fôzelékei csodaszámba mennek, de
hosszú volna sorolni a kedvencek listáját.
Nem csoda, ha a déltôl négyig nyitva tartó
üzletbôl sokan tálakban, mûanyag dobo-
zokban visznek haza ebédnek, vacsorának
valót.

Nos, ilyen étkezôhely ma Földes Józsi kony-
hája. Egyszerû és kulturált. Kényelmes, tisz-
ta és fölös sallangoktól mentes. Nagy tálak-
ban a kiválasztott étel, mellé a másutt már
alig látható üveg szóda, de ha kell, régmúltat
idézô málnaszörp. Szóval, Józsi konyhájában
ebédelni lehet.

Nem akárhogy és nem akármit. Jóízûen, ol-
csón, jóízût.

FÖLDES JÓZSI KONYHÁJA
1027 Bp., Frankel Leó út 30–34., tel.: 438-3710, www.foldesjozsikonyhaja.hu

Nyitva tartás:
Hétfôtôl szombatig: 11.30–15.30

Vasárnap: 12.00–15.30

VASÁRNAPONKÉNT SVÉDASZTALOS EBÉD!
Ár: 2950 Ft/fô; gyermekeknek 6 éves korig ingyenes, 7–12 éves korig az ár 50%-a fizetendô.

ESKÜVÔK, RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA!
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A rejtvény fôsoraiban Ovidius gondolatát rejtettük el. A
2009/3. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A mosoly
olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz.”. A helyes
megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsol-
tuk ki, aki a Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által fel-
ajánlott könyveket kap: Horváth Mária, Husztik László és
Muzsik Béláné. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen
vehetik át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai
Polgár rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a pe-
ter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2009.
március 20-ig.

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
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

A II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti
Központ Gyermekjóléti Szolgálata család-
gondozó munkakörbe, határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonnyal, szociális
munkás végzettségû munkatársat keres. A
bérezés Kjt. szerint. Jelentkezés március 13-
ig a csgysz2@t-online.hu e-mail címen Bán
Gabriellánál.
Közösségi koordinátort keres gondozási köz-
pont, kizárólag jogszabályban elôírt képesí-
téssel. Érdeklôdni: Kajcsáné Geszner Barba-
ra, 214-8639.
A Pesthidegkúti Waldorf Iskola (1028 Buda-
pest, Kossuth Lajos u. 15–17.) keres kony-
hai kisegítôt és takarítót 8 órás munkakör-
be. Jelentkezés az iskola címén önéletrajz le-
adásával Száraz Györgyné iskolatitkárnál.
Tel.: 275-7935
Nyugdíj mellett végezhetô telefonos
irodai munka, 6 órás, délutános, fix bé-
rezés. Érdeklôdés 14 óra után, tel.: 880-
9180, (70) 770-0082
FELSÔFOKÚ MUNKAÜGYI ÉS TB-ÜGYIN-
TÉZÔI KÉPESÍTÉSSEL MUNKAHELYET KE-
RESEK. TEL.: (30) 813-8461
Változatos munka, kiugró kereset pénz-
ügyi területen. Szakmai képzés garan-
tált jövedelemmel. Komolyan dolgozni
tudó diplomásokat várunk második ke-
rületi munkahelyre. Jelentkezés interjú-
ra: (70) 505-4968
Referenciával rendelkezô hölgy takarítást,
vasalást vállal heti 1, ill. 2 heti alkalommal.
Tel.: 276-1805
Háztartási teendôk ellátásában gyakorlott
középkorú nô bejárónôi munkát vállal. Tel.:
(20) 779-9747
Megbízható, leinformálható nagyi gyermek-
felügyeletet, betegápolást, háztartási mun-
kákba besegítést vállal. Tel.: (20) 233-8700
Környéken leinformálható, megbízható taka-
rítónô takarítást vállal. Tel.: (20) 994-5977
Megbízható pótnagymama gyermekfelügye-
letet és otthoni segítséget vállal 5 éves gya-
korlattal. Tel.: (30) 503-1644
Megbízható középkorú nô pedagógus diplo-
mával vállal takarítást, idôs emberek gondo-
zását, gyermekfelügyeletet. Tel.: (20) 335-
5988
MEGBÍZHATÓ, MUNKÁJÁRA IGÉNYES 45
ÉVES NÔ TAKARÍTÁST VÁLLAL HÉTKÖZNA-
POKON 9–15 ÓRÁIG. TEL.: (30) 315-3717
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 205-8700,
(20) 359-5929

OKTATÁS
BEIRATKOZÁS A HABAKUKKBA! Szeretet-
tel várjuk a kicsiket szeptemberben induló
bölcsis, valamint német vagy angol nyelvû
ovis csoportjainkba! Tel.: (30) 958-8629,
www.habakukk.hu
TENISZOKTATÁS Hûvösvölgyben a Nagyré-
ten! Gyermekeknek és felnôtteknek, kezdôk
és haladók részére! Tel.: (30) 301-6027
JÓGAOKTATÁS! Dely módszerrel hatha jó-
ga a Budagyöngyénél szerdánként 8–9-ig.
Jógaoktató: Kun Gabriella pszichoterapeu-
ta, tel.: (70) 500-3686.
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2500
Ft. Tel.: (30) 302-7760
Cambridge-i nyelvvizsgás tapasztalt an-
goltanár magánórákat ad az Ön ottho-
na kényelmében. Felkészítés a cambrid-
ge-i nyelvvizsgákra. Tel.: (30) 327-1104

ANGOLTANÁR ANGOL SZAKRA, KÖZÉP-
ÉS FELSÔ SZINTÛ VIZSGÁKRA EGYÉNI-
LEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT.
TEL.: (30) 34-38-351

MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészí-
tés minden szinten, referenciákkal. Tel.:
250-2003, (20) 934-4456

MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai ta-
nártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype: ok-tato

Matematika-, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! Tel.: (20) 959-0134

Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középis-
kolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648

INGATLAN
Garázs kiadó a II., Ôzgida utcában. Tel.:
(70) 255-5933

GARÁZS KIADÓ A TÁROGATÓ ÚTON AZ
IBS KÖZELÉBEN. TEL.: (30) 624-3537

TEREMGARÁZSBAN GÉPKOCSI-BEÁLLÓ-
HELY KIADÓ. II., SZÉHER ÚT 69. TEL.:
200-1603

A Hûvösvölgyi úton pincehelyiség tárolás
céljából kiadó 10 000 Ft + forrásadó/hó
áron. Érdeklôdni: (20) 984-3717

Azonnali készpénzfizetéssel budai 60 m² kö-
rüli emeleti, egyedi fûtésû lakást keresek.
Tel.: (20) 320-0947

Kiadó a francia iskola közelében ikerház:
270 m²-es lakótér, 3 hálószoba, 3 fürdôszo-
ba, szolárium, garázs, kerti medence. Tel.:
(70) 938-8400

A II., Aranka utcában kiadó egy 1940-es
években épült villa földszinti, 73 m²-es fel-
újított háromszobás panorámás lakása, iro-
dának is. Bérleti díj 120 E Ft. Tel.: 316-9408

Az I., Krisztina körúton Várra nézô panorá-
más 3,5 szobás 83 m²-es polgári lakás tulaj-
donostól eladó. Tel.: (30) 930-4843

Eladnám vagy elcserélném lakásra a II. kerü-
letben Telkiben lévô új házamat: 170 m²-es,
háromszintes, megegyezés szerint. Tel.: (70)
213-8527

Üzlethelyiség-iroda eladó Pasaréten a Buda-
gyöngyénél. Utcai, 26 m². Tel.: (20) 966-
7632

A II., Eszter utcában eladó védett Bauhaus-
villa II. emeleti, teljeskörûen felújított 113
m²-es panorámás lakása, nappali + 2 háló.
Ára 85 M Ft. Tel.: (20) 935-0018, 316-9408

A II., Endrôdi Sándor utcában eladó 100 m²-
es, nappali + 3 hálós II. emeleti lakás szu-
perpanorámával, 2 állásos garázzsal. Ára
68 M Ft. Tel.: (20) 935-0018, START 316-
9408.

Pasaréti 80 m²-es kertes, napfényes, erké-
lyes társasházi lakás gépkocsibeállással el-
adó. Tel.: (30) 585-2184

A II., Utas utcában 59 m²-es felújított, cir-
kós, garázsos, napos, csendes lakás tulajdo-
nostól eladó. 29,7 M Ft. Tel.: (30) 598-3176

Eladó a II., Tapolcsányi utcában nettó 60
m²-es háromszobás I. emeleti lakás ga-
rázzsal. Ára 42,5 M Ft. Tel.: (30) 960-8862,
316-9408

A Margit körúton nagyon világos, csendes
60 m²-es, erkélyes, összkomfortos VII. emele-
ti lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 22,5 M
Ft. Tel.: (30) 584-0126

A PASARÉTEN 2004-BEN ÉPÜLT 73 +
120 m²-ES, LEGFELSÔ EMELETI, PANORÁ-
MÁS LAKÁS GARÁZZSAL 75 M FT. TEL.:
(70) 523-1969, www.budaihegyek.hu

A II., Törökvész úton eladó egy 58 m²-es,
részben felújított X. emeleti panorámás la-
kás + garázs tulajdonostól. Irányár: 27,9 M
Ft. Tel.: 325-9303, (30) 919-0022

PASARÉTEN KÉT DARAB 121 m²-ES, EME-
LETI, 3,5 SZOBÁS KÖRERKÉLYES, NAPOS
VILLALAKÁS. 44,9 M FT. TEL.: (70) 523-
1969, www.budaihegyek.hu

A II., Szépilona lakóparkban lévô I. emeleti,
azonnal költözhetô 2 + 2 félszobás 82 m²-
es nagy teraszos luxuslakás eladó 49,9 M
Ft-ért. Tel.: (20) 952-1442

A II., Pengô közben 92 m²-es, nappali + 2
hálószobás napfényes felújított lakás eladó.
Irányár: 35,5 M Ft. Tel.: (20) 224-7952

A Tulipán utcában 45 m²-es csendes, kétszo-
bás lakás kertszeretônek tulajdonostól 25
M Ft-ért eladó. Tel.: (70) 249-8916

II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com

A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkert-
ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorá-
más telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: (30)
250-4557

A Zempléni-hegységben, Sárospatakon csa-
ládi ház eladó. Érdeklôdni: (30) 476-6714.

A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei ré-
szére keres-kínál eladó és kiadó lakáso-
kat, házakat, villákat, telkeket és irodá-
kat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu,
www.budaivillak.com, www.irodain-
fo.com

F R A N C I A Ü G Y F E L E I N K R É S Z É R E
HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK
CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT. MUN-
KATÁRSUNK, DOROTHÉE MORLOT VÁR-
JA A HÍVÁSUKAT. TEL.: 274-0174, info@
bestbuda.hu, www.bestbudaingat-
lan.hu

A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔ-
KÉPES BELFÖLDI ÜGYFELEI RÉSZÉRE VÉ-
TELRE KERES II. KERÜLETI ELADÓ CSA-
LÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT ÉS ÉPÍTÉSI
TELKEKET. TEL.: 274-0174, (30) 396-
5579, info@bestbuda.hu, www.bestbu-
daingatlan.hu

A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzle-
ti ingatlanokat korrekt jutalékkal. Tel.:
215-7336, (30) 530-5338, www.budaine-
wyork.hu

Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk KIADNI, EL-
ADNI ingatlanát. Multinacionális cégek
részére KERESÜNK bérbeadó luxus háza-
kat, lakásokat. START INGATLAN. Tel.:
316-9408

INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALAT-
TAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT PÉ-
TER, www.budaihegyek.hu

KIADÓ ÉS ELADÓ INGATLANOKAT KERE-
SÜNK A KERÜLETBEN ÉS KÖRNYÉKÉN!
LÔRINCZ PÉTER, TEL.: (70) 383-5004,
351-9578, www.lorinczpeter.hu

KERESÜNK-kínálunk ELADÓ-KIADÓ laká-
sokat, házakat, irodákat, villákat, telke-
ket kedvezô feltételekkel, 15 éves ta-
pasztalattal. Tel.: 315-0031, (70) 944-
008, amadex@amadex.hu

OTTHONA, INGATLANA NAGY ÉRTÉK, EL-
ADÁSÁT, VÉTELÉT BÍZZA SZAKEMBER-
RE! HÍVJON, JÖVÜNK! TEL.: (30) 515-
5533, 403-9571, www.ingatlan.com/ott-
hon02

EGÉSZSÉGÜGY
A Mammut Bevásárlóközpont mellett ele-
gáns orvosi rendelôben délelôtti órákban
rendelési idô kiadó. Tel.: (20) 971-0550,
(30) 984-0330

SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrô-
vizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer
az érelmeszesedés kimutatására, korhatár
nélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértéke-
léssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (30)
954-0886

Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.

DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
DELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ-
GYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORO-
NÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFO-
GÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJE-
LENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.

Fogsorok, hidak, készítése, javítása so-
ron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Hétvégi ügyelet. Fogászati hát-
tér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester, 1013 Krisztina krt.
51., fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30) 222-
3016.

A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA a
Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb Center
üzletközpontba költözött. Bejelentkezés:
326-1788 vagy (20) 922-5058, dr. Kertész
Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu

BÔRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI MA-
GÁNRENDELÉS. Jó- és rosszindulatú bôrda-
ganatok kezelése, anyajegyek vizsgálata. Je-
lentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi Teodóra.
XI., Bartók Béla út 57.

Csontkovács-akupresszôr rendel a Hû-
vösvölgyi út 54. alatt, a Videoton szék-
házban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porc-
korongsérvek, nyaki eredetû szédülé-
sek megszüntetése. Fülakupunktúrás fo-
gyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyó-
gyász. Tel.: (30) 945-8477

Leszoktatjuk a dohányzásról biorezo-
nanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiá-
val, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTK-
ban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
Pannónia u. 33-ban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867

TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉ-
RÉS) , TALPMASSZÁZS, THAI LÁB-
MASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓD-
SZERREL), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓ-
GÉPES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍ-
TÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAG-
NOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS-TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ RENDELÔ. II., FILLÉR U. 10.
www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596.

Fájdalommentes ALLEGIA- és candidavizs-
gálat. BIOREZONANCIÁS terápiával aller-
gia, candida KIOLTÁSA, bôrbetegségek,
szenvedélybetegségek, légúti, nôgyógyásza-
ti, érrendszeri betegségek, emésztési, moz-
gászervi problémák, fejfájás kezelése,
stresszoldás a Vivien Talpai Gyógycentrum-
ban, 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596,
www.vivientalpai.hu.
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VÍZ—GÁZ—VILLANY
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le-
folyók, csatornák gépi tisztítása azon-
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze-
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948

DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Csatornák cseréje, bontása, vízvezeték-
szerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748

S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍ-
TÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁ-
VAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MIN-
DEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GA-
RANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLE-
TEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800,
(30) 269-0001

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 921-
0948

GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-,
villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülék-ja-
vítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 0–
24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 334-3438

A—Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS-
ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK, ABLAKOK
JAVÍTÁSA ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁ-
GYI E. FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304

VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603

VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, (20) 917-0697

Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való en-
gedélyeztetés. Készülékek javítása, cse-
réje. Nagy László épületgépész. Tel.:
(30) 944-6513

KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZ-
SZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VIL-
LANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG
A HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 321-
8082, (20) 334-3437

GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszi-
várgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelô. II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-5362

FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. EL-
MÛ által minôsített vállalkozás.

VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, (20) 915-2678

ELMÛ-MINÔSÍTÉSSEL MÉRÔHELYKIÉPÍ-
TÉST, VILLANYBOJLER (BÚBOSKEMEN-
CE), HÔTÁROLÓS KÁLYHA, CSERÉPKÁLY-
HA, GÁZ ÉRINTÉSVÉDELEM MUNKÁKAT
VÁLLALOK. Tel.: (20) 530-0344, http://
cserepkalyha-kandallo.webs.com

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, (20) 972-5032

MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 961-8618, www.mo-
sogepszerelo.hu

ELEKTRONIKA
Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos
antennák szerelése, javítása, digitális átál-
lás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jel-
erôsítés garanciával. Tel.: (20) 934-4360

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Ori-
on, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Wes-
tel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871

SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen min-
dennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Pa-
ál.

LAKÁS—SZERVIZ
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciá-
val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL-
LÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495

Mûszaki ellenôrzést, felmérést, tervezést vál-
lal statikus mérnök. Tel.: (20) 934-1027

Építések, felújítások vagy lakások mûszaki
ellenôrzése, állapotfelmérése. Varga Tibor
építômérnök. Tel.: (30) 211-2799, www.avi-
tek.5mp.eu

Bádogos és tetôfedések, magas- és lapos-
tetôk javítása 1986 óta, budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664

Tapétázást, festést, mázolást, lakásfel-
újítást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
pontos munka. Tel.: (30) 447-3603

Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272-
3909

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁ-
VAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
(30) 251-3800

FESTÉS, mázolás, tapétázás, nyílászárók
passzítása, légszigetelése, szônyegpad-
ló-, parkettafektetés, asztalosmunkák
stb. garanciával. Riener és Tsa, tel.:
276-1805.

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁ-
ZÁST VÁLLALOK KÖZÜLETEK RÉSZÉRE
IS. TEL.: (20) 944-3539

Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu, Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978-
7429

ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔ-
RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE-
TÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: (30) 292-3247

VIDEÓMEGFIGYELÔ RENDSZEREK, RÁDIÓS
ÉS VEZETÉKES RIASZTÓRENDSZEREK, KAPU-
TELEFONOK KIÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. VILLANY-
SZERELÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE. ANTENNA-
RENDSZEREK TELEPÍTÉSE FÖLDI ÉS MÛHOL-
DAS, INGYENES, ILLETVE HAVIDÍJAS MEG-
OLDÁSSAL. AUNDA KFT. TEL.: (30) 245-
2020, 316-3596, (20) 419-7309

MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurá-
lását, készítését. Tel.: (30) 944-2206

ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29., TEL. (20) 546-6304

Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyárt-
va. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszo-
lása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894

Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthú-
zását, javítását bôrrel, szövettel; asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 433-
6289, www.riederkarpitos.hu

Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vál-
lalom. A felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604,
(70) 550-0269

MINÔSÉGI MUNKÁK REÁLIS ÁRON. HIDEG-,
MELEGBURKOLÁS, TELJES KÖRÛ LAKÁSFEL-
ÚJÍTÁS, SZAKÉRTELEM, PRECIZITÁS, REFE-
RENCIÁK. SCHRAUF LÁSZLÓ, TEL.: (30) 991-
9391.

Kômûves-, burkolómunkákat, teljes körû la-
kásfelújítást, átépítést referenciákkal, garan-
ciával, röid határidôre vállal építôipari cég.
Tel.: (30) 280-7257

Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423

KERT
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍ-
TÉS, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, MET-
SZÉS, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL
KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063

13 éves szakmai tapasztalattal rendelkezô
kertész igényes kertfenntartási munkát vál-
lal! Minôségi referenciákkal! Móricz Gábor,
tel.: (30) 495-9862.

Kertészmérnök vállal metszést, permete-
zést, kertépítést termelôi háttérrel, kertgon-
dozást, öntözôrendszer telepítését. Tel.: (20)
422-9310

Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fa-
kivágást, sövényvágást vállalok szakérte-
lemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu

Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547

Metszést, permetezést, díszfák formázását,
kertek átalakítását, gyepek kikezelését válla-
lom. Tel.: 325-8409

Kert tavaszi tisztítása, metszés, permetezés.
Karbantartás rendszeresen, referenciával.
Tel.: (70) 600-6281

ELHANYAGOLT KERTEK RENDBETÉTELE,
SÖVÉNYVÁGÁS, FAKIVÁGÁS, GALLYA-
ZÁS SZÁLLÍTÁSSAL. MOTOROS KASZÁ-
LÁS-PERMETEZÉS, RENDSZERES FÛNYÍ-
RÁS, FÜVESÍTÉS. TEL: (30) 274-1368

SZÔLÔ- ÉS GYÜMÖLCSFAMETSZÉST, PER-
METEZÉST VÁLLALOK VIDÉKEN IS. TEL.:
(30) 682-4431

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés,
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: (30) 857-2653

FUVAR
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS,
3,5x2x2 m-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO-
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
316-1533, SZIRÁKI.

Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
(20) 972-0347, (30) 589-7542

REDÔNY
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellenzô,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javí-
tása. Tel.: 356-4840, (30) 954-4894

MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985-
1273
REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA-, MÛ-
ANYAGJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSE-
RE RÖVID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-
8325
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítá-
sa korrekt áron. Tel.: (70) 268-9591
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932

SZOLGÁLTATÁS
Családokhoz közvetítünk megbízható
idôsgondozókat, bébiszittereket, házve-
zetônôket bentlakással is. Empátia, tel.:
336-1094, (20) 465-8458, (70) 380-
5620.
dressME Minôségi Ruhaigazítás, I., Bat-
thyány u. 10., a Mammut és a Batthyány tér
között. Könnyû parkolás. Hosszú nyitva tar-
tás, kedves kiszolgálás, minôségi garancia.
H-P: 8.30–19 óráig, szombaton 10–14-ig.
Tel.: 787-0079, (30) 681-7764
PSZICHOTERÁPIA, HIPNOTERÁPIA, PÁR-
ÉS CSALÁDTERÁPIA. www.czegenyi-pszi-
chologus.hu, tel.: (30) 234-8506.

KÖNYVELÉS
Nyugdíjas mérlegképes könyvelô kft-k, bt-k
könyvelését vállalja. Tel.: 325-5878
Könyvelés, adótanácsadás. Tel.: 200-4761
Gyakorlott mérlegképes könyvelô vállalja
vállalkozások könyvelését. Tel.: (30) 978-
6942
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó vállal-
ja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók, alapítvá-
nyok teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716

TÁRSASHÁZAK
Társasházkezelés — valódi érdekképviselet.
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyed-
évenként a pénzügyi helyzetrôl. A bevétel-
növelés lehetôségei. Tel.: (30) 462-2830,
(20) 920-7166, 240-4209, simon.dubecz@t-
online.hu
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, e-
mail: wamag@mail.datanet.hu
Társasházkezelés — korrekt, megbízható
módon. FLOTT-HOME Bt. Tel.: (70) 940-
3865, czakoszilvia@gmail.com
Társasházak közös képviseletét szakképesí-
téssel, gyakorlattal, referenciával vállaljuk.
Tel.: (30) 977-6612
Takarítást, kertgondozást vállalunk tár-
sasházak részére, budai referenciákkal.
Tel.: (30) 9191-013, www.haztakari-
tas.hu

VÉTEL, ELADÁS
4/4-es, két háború közötti, cseh gyártmá-
nyú, frissen felújított hegedû vonóval
együtt eladó! Édeklôdni a (20) 342-6044-es
telefonszámon lehet.
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte-
ményem kiegészítésére magas áron vá-
sárolok. Tel.: 325-6753
Antikváriumunk könyveket, teljes
könyvtárakat, régi képeslapokat, vitrin-
tárgyakat, metszeteket, térképeket,
festményeket, hanglemezeket vásárol
készpénzért. Díjtalan kiszállás. Tel.:
332-0243, (20) 922-0001
Kínai szekrény eladó, gyönyörû állapot-
ban. Tel.: 326-6199
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ABLAK-AJTÓ!
HA MINÔSÉGET AKAR JÓ ÁRON,

KERESSEN MEG!
Cserélje most nyílászáróit!

Kiváló német minôség,
fokozott hôszigetelés!
Hibásmûködés-gátló,

mikroszellôzés ajándékba!
Redônyök, szúnyoghálók!
Mûanyag, fa egy helyen!

Léczfalvi Pál
Telefon: (06 20) 421-4227

Léczfalvi Piroska
Telefon: (06 20) 222-4412

950-0722
Bécsi út 199.

E-mail: ajtoablak2004@t-online.hu

Telkiben exkluzív mediterrán
ikerházfél eladó 2009 tavaszi

átadással. Belsô kialakítás,
burkolatok igény szerint

választhatók.

Összterület: 210 m²
39,3 M Ft

Tel.: (06 30) 343-8450

• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ ÉS

FÔKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is

• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDER-
ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

1027 Bp., Margit krt. 54.
1117 Bp., Fehérvári út 24.

Nyitva: H–P: 9–18, Sz: 9–14

T./F.: 201-3928
T./F.: 466-5654

ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT

Ú
J!
!!

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZOMBATONKÉNT

–10%!

MÛGYÛJTÉS

Drágakô (briliáns), aranyékszer, régi
törtarany és ezüst evôeszközök, dísztár-
gyak vásárlása készpénzért a legmaga-
sabb áron. Tekintse meg a Google-ban
a Louis Galériát: lakatos@mconet.hu.
Keressen fel a II., Margit krt. 51—53-
ban, tel.: 316-3651.

Tanári diplomás régiségkereskedôk vásárol-
nak boltjukba (I., Attila út 79.) régi bútoro-
kat, tárgyakat, festményeket és komplett ha-
gyatékot lomtalanítással. Tel.: 356-5634,
(20) 924-4123

Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásá-
rol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS A DÉLI PU-NÁL
KÉSZPÉNZÉRT! Vásárolunk XIX–XX. szá-
zadi festményeket, órákat, szônyege-
ket, porcelánokat, bútorokat, ékszere-
ket, ezüsttárgyakat (hiányos evôesz-
közt is), szobrokat, könyveket, zongo-
rát stb. A kiszállás díjtalan. XII., Alkotás
u. 7/a. Tel.: 202-5584, (20) 415-1536

TÁRSKERESÉS

Közös üdülésekhez, programokhoz jólelkû,
egészségcentrikus polgári szemléletû hatva-
nasokat várunk. Tel.: 376-8796, (20) 332-
1630

18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok se-
gítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsége-
im: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail.hu

Társra vágyók, figyelem! Személyre sza-
bott szolgáltatással, országos fényképes ke-
resôrendszerrel, azonnali választási lehetô-
séggel legyen klubtagunk. Hangulatos ren-
dezvények klubtagoknak kedvezményesen.
Hívja Izabellát: (30) 586-1123 vagy 335-
0897. Idôpont-egyeztetés: (30) 586-1123
vagy 335-0897.

EGYÉB

Köszönjük szépen támogatóink 1%-os
adófelajánlását! A befolyt összeget in-
gyenes egyházzenei koncertek és misék
elôadására fordítjuk. Kérjük, ne feled-
kezzenek meg rólunk a jövô évben
sem! Carmine Celebrat Kórus Alapít-
vány, 18097515-1-41.

MEGNYITOTTUK EXKLUZÍV HASZNÁLT-
RUHAÜZLETÜNKET! MINDEN KOROSZ-
TÁLYNAK, EXTRA MÉRETBEN IS! KELE-
SZI, 1027 FÔ U. 92.

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.

NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG! MÁR
20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛKÖDÔ
NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KEDVES VEVÔ-
IT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II., MARGIT KRT.
69. TEL.: 212-4163

Tramontána kötôszalon: pilótasapka
több színben, 3 éves korig: 120 Ft. Egye-
di kötött ruhadarabok rendelésre, nagy fo-
nalválasztékkal, hozott fonalból is. Kötött
lakástextília. A János kórházhoz közel, idô-
pont-egyeztetéssel: 356-6009, www.koto-
de.hu

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1800 Ft, 11–20 szóig szavanként
+180 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 20% áfa; Apróhirdetés-felvé-
tel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport, 1024 Margit krt. 47–
49., tel.: 346-5624, ..25, ..27; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.

Keretes hirdetés: színes: 1/1 old. = 270 000 Ft, 1/2 = 145 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 58 000 Ft, 1/16 = 22 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 220 000 Ft, 1/2 = 120 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000 Ft,
1/16 = 18 000 Ft. Árainkat további 20%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-
3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. március 11-én 11 óráig.

www.lampajavitas.hu

hogy
„ami szép, az jó legyen”

mobiltelefon:

(06 30) 207-8000

telefon/üzenetrögzítô:
Visszahívjuk!

311-3524

lámpajavító mûhely

A válság ellenére is vannak még
jó hitellehetôségek.

MOST érdemes megdrágult
hitelét kedvezôbbre váltani.

Válassza DÍJMENTES
szolgáltatásunkat!

30 bank ajánlata egy helyen.

BENKS HITELCENTRUM
1024 Bp., Margit krt. 27.

315-3367 vagy (06 70) 500-4467
www.margitkrt.benks.hu

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK

DARVAS POSZTERGALÉRIA
Budagyöngye Üzletközpont Tel.: (70) 391-0936
Mammut Üzletközpont Tel.: (70) 391-0915
Westend Üzletközpont Tel.: (70) 391-0912
Deák tér (Anker köz 1.) Tel.: (70) 391-0926
Központ: VIII., Nap u. 29. Tel.: 219-3209

www.kepkeret.hu

Tollasoznál
szélben és
sötétben is?

Újdonság!
Itt az évszázad
ütôs sportja!

www.speedminton.hu
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Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó

Idôsek Otthonában egy- és kétágyas lakrészek igényelhetôk
1–2 éves átmeneti elhelyezésre, valamint tartós bentlakásra
és rövidebb idôtartamra egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:

– egészségügyi szolgáltatást,
– éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
– dietetikussal készített étrendet,
– gyógytornát, stb.

1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713

senectuskht@t-online.hu

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.

PRÍMA ÉLELMISZER-ÁRUHÁZ
1025 Bp., Pusztaszeri út 57.

Spóroljon velünk!
Váltsa be kuponunkat!

500 Ft
5000 Ft feletti vásárlás esetén váltható be
500 Ft értékben.

* Készpénzre nem váltható át!
* Kupon cigaretta és újság vásárlásakor nem váltható be!
* Kártyás vásárláskor nem használható fel.
* Egyszerre csak egy kupont fogadunk el.

NINCS MEGELÉGEDVE
ALAKJÁVAL?

Egyénre szabottan alakformálás, bôrfiatalítás!
Fájdalommentes, orvosi beavatkozás nélküli

helyi zsírbontás egyedülálló
négyfejes multipoláris rádiófrekvenciával.

Mélykötôszöveti masszázs, feszesítés
a legújabb vákuumos csúcstechnológiával

a szépségtudomány világában!

Bejelentkezés: (06 20) 985-9356
Rózsaszirom szépségszalon, 1026 Sodrás u. 14.
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H–P: 8–18 óráig
Szo: 8–16, V: 8–14 óráig

Rozmaring virágcsarnok
és

Székely Udvar Díszfaiskola
megújult formában nagy választékkal

(cserepes szobanövények, örökzöldek,
díszfák, évelôk, kaspók, kerámiák, egyéb

kiegészítôk, kellékek) várja minden
vásárlóját.

Nyitva tartás:

NÁNÁSI
KERTÉSZET

1028 Budapest
Patakhegyi út 83–85.

Telefon: 376-5358

Fax: 230-6390
E-mail:

nanasi.kerteszet@chello.hu




