ADYLIGET–BUDAKESZI-ERDÔ–BUDALIGET–C SATÁRKA–ERZSÉBETLIGET–ERZSÉBET TELEK–FELHÉVIZ–GERC SE–HÁRSAKALJA–HÁRSHEGY–HÛVÖSVÖLGY–KÔVÁR–KURUCLES–LIPÓTMEZÔ–MÁRIAREMETE–NYÉK–ORSZÁGÚT
PÁLVÖLGY–PASARÉT–PESTHIDEGKÚT-ÓFALU–PETNEHÁZYRÉT–REMETEKERTVÁROS–RÉZMÁL–RÓZSADOMB–SZEMLÔHEGY–SZÉPHALOM–SZÉPILONA–SZÉPVÖLGY–TÖRÖKVÉSZ–ÚJLAK–VÉRHALOM–VÍZIVÁROS–ZÖLDMÁL

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

|

WWW.BUDAIPOLGAR.HU

|

XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

|

2009. MÁJUS 15.

Reneszánsz játszóudvar Hidegkúton
Április utolsó napján vehették birtokba a hidegkúti
gyerekek a Klebelsberg Kultúrkúria parkjában épült
új játszóteret. Az egybegyûlt vendégeket Láng Zsolt polgármester és Dolhai István, a mûvelôdési központ igazgatója köszöntötték. Az avató ünnepségen a Don Bosco Szent Család Óvoda és a Hidegkúti Óvoda kis lakói
adtak vidám mûsort, majd Keresztes Nagy Árpád kobozmûvész muzsikája repítette vissza a vendégeket a régi
idôk hangulatába. A játszótér ugyanis nem egyszerûen egy játszásra alkalmas hely, ahol hinta és csúszda
található, hanem minden eszköz Mátyás király legendás alakjáról és tetteirôl mesél. A homokozó azt a történetet jeleníti meg, amely szerint Mátyás egy barlangban alussza örök álmát, a kötélpálya a törökkel vívott harcokat jelképezi, a mérleghinta pedig az igazságos királyt. A játékok mindegyike kézzel készült mûvészi alkotás, Csilléry Orsolya és Fenyvesi Gábor munkája.
A jelenleg elkészült játszótér a jövôben tovább fog
bôvülni. A tervek szerint idén októberben adják át a
második, és 2010 nyarán a harmadik részt. A különleges gyermekbirodalom megvalósulásához az önkormányzat 11 millió forinttal járult hozzá, de a helyi vállalkozók, mûvészek és civilek is nyújtottak pénzbeli
segítséget, hogy a környékbeli családok régi álma
megvalósulhasson.

Lakossági kérésre hétvégenként kedvezményesen
várakozhatnak a papkerti parkolóban
Hétvégén három órán keresztül ingyenesen
vehetik igénybe az autósok a Polgármesteri
Hivatal papkerti parkolóját május 30-tól. A tavaly ôsszel átadott várakozóhelyekért ugyan
kevesebbet kell fizetni, mint a környezô utcákban, de hétvégén sincs ez alól mentesség.
Kiderült azonban, hogy szombaton nagyon
nehéz parkolóhelyet találni a Margit körút
környékén. Az önkormányzat lakossági kéréseknek eleget téve 180 perces díjmentességet biztosít szombaton reggel nyolctól vasárnap este kilencig. A Magyar Autóklub székháza mellett található, tavaly ôsszel átadott 78
férôhelyes parkoló bejáratánál kapott jegy háromórás ingyenes várakozásra jogosítja az autósokat. A május utolsó hétvégéjén érvénybe
lépô kedvezô lehetôséggel élhet bárki. Így
nem kell parkolóhelyet keresni a zsúfolt utcán az országúti ferences templomba érkezô
híveknek vagy a hétvégén a Margitszigetre kilátogató családoknak.
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KÖZÉRDEKÛ

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

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

Anyakönyvi Csoport

Tel.: 346-5602

(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Adócsoport

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
az óránkénti idôpontra
szerda: 8.00–16.30
elôjegyzett ügyfelek
csütörtök: 8.00–16.00*
a sorszámmal érkezôkkel
péntek: 8.00–13.30
szemben elônyt élveznek
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
Tel.: 346-5601
csütörtök: 8.00–16.00
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
Tel.: 346-5400
péntek: 8.00–11.30
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–16.30
* hétfôn és pénteken délelôtt
csütörtök: 8.00–16.00
csak elôre bejelentkezett
péntek: 8.00–13.30
ügyfeleket fogadnak
ebédidô: 12.15–13.00

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5750
Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
(06 80) 204-965

Városrendészet

Meghívó a közmeghallgatásra
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

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

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

BUDAI POLGÁR

2009. június 11-én 16 órától

közmeghallgatást tart
a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
(1025 Törökvész út 48–54.).
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselôi közérdekû kérdést intézhetnek és javaslatot tehetnek a testületnek.
További információ: Közérdekû kérdés, javaslat a téma rövid
megjelölésével benyújtható június 5-én 15 óráig személyesen
vagy írásban az Ügyfélszolgálati Központ Lakosságszolgálati Csoportjánál (1024 Margit krt. 47–49.), a zala.katalin@masodikkerulet.hu e-mail címen, illetve a 346-5624-es vagy a 346-5627-es
(félfogadási idôben), valamint a 346-5630-as üzenetrögzítôs telefonszámon.

Védetté nyilvánítanák
Az Áfonya utca 10. (képünkön) és a Cimbalom utca 13. alatti épületek
helyi védetté nyilvánítását kezdeményezi Klebné Rácz Mária — közölte
a Fôépítészi Iroda.

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

Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678
1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Mûvelôdési Iroda

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak
ügyfeleket.

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet
Felnôttorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
tel.: 212-5979
1022 Rét u. 3. Tel.: 202-1370;
május 18-ig: 1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

BUDAI POLGÁR
Felelôs kiadó:
Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:
Fotók:
Munkatárs:
Szerkesztôség:
Tördelés:
Nyomda:
Terjesztés:

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet
mindennap: 24 órás ügyelet
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A romantikus elemekkel gazdagított, modern stílusú házakat
1942-ben építették Rácz György (1907–1988) tervei szerint. A homlokzatokat egyszerû eszközökkel formálta meg a tervezô: a helyben kitermelt terméskôbôl készült lábazat fölötti vakolt felületet az Áfonya
utcában klinkertégla sávval egy motívummá összefogott ablakok és
erkélyajtók tagolják, a Cimbalom utcában a nagy kétszárnyú erkélyajtókat átlós bordázatú rácskapuk védik. Ezt a részt L alakban terasz veszi körül eredetileg Zsolnay-kerámiából készült oszlopokra épített
pergolával. Alaprajzilag az épületek racionális, rendkívül jól átgondolt belsô terek, ezek kiváló szervezése és a külsô elegáns megformálása miatt méltán érdemelnek védettséget.
Rácz György egyebekben az 1929-ban megszületô magyar Cirpaccsoport alapító tagja volt, amely szervezet a Le Corbusier által megalapított CIAM — az építészetet megreformáló — szervezet részeként mûködött.
A helyi védetté nyilvánításról a fôvárosi közgyûlés dönt, az elôkészítô eljárást a Fôpolgármesteri Hivatal Települési Értékvédelmi Ügyosztálya megindította — adta hírül a II. kerületi Fôépítészi Iroda.
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Búcsú Schéner Mihálytól
Hidegkút meghatározó alakja örökre el- Schéner Mihály azonban nemcsak a képzô- rok, szegénylegények és mézeskalácsbáment. Schéner Mihály Kossuth-díjas kép- mûvészet különféle területén alkotott. Írá- bok, gyermekkorába visszanyúlva idéznek
zômûvészt, kerületünk díszpolgárát május sai, gondolatai, életbölcsessége hiteles egy elveszett világot, a vásárok, búcsúk szí11-én, életének 87. évében érte a halál. Re- munkákban megmarad nekünk. Schéner nes forgatagát. A magyar népi formák melneszánsz ember volt, az utolsó polihiszto- mester „reneszánsz ember” volt, az utolsó lett szürreális játékaiban gyakran megjelennek mitológiai alakok is.
rok egyike. Pesthidegkúton élt egy sokolda- polihisztorok egyike.
Schéner Mihály egész
lú, különleges ember.
mûvészi pályafutása
Aki látta, nem felejti el.
gyermekközpontú volt.
Felidézhetjük,
ahogy
Óvodáskápolnától a Memutatóujját felemelve,
seházig sok újszerû kíhófehér szakálla mögül
sérletet tett arra, hogy
halk szavaival beszél arélôvé varázsolja a mûvéról, hogy hat rendszerszetet a legkisebbek száváltozást élt meg, de
mára. Virágai a tisztaegyik sem volt könnyû a
ság, a szépre ªgyelés, a
számára. Mûvészként és
jó akarásának szimbóluemberként a szabadság
mai, visszavezetnek
volt számára a legfontoMe d g y e s e g y h á z á r a ,
sabb.
édesanyja virágoskertjéSchéner Mihály 1923be, ahonnan minden
ban született a Békés
hajnalban útra kelt,
megyei Medgyesegyháhogy az evangélikus gimzán. 1942-tôl tanult a
náziumban elsajátítsa a
Képzômûvészeti Fôiskotehetsége kibontakoztalán, mestere Rudnay Schéner Mihály egyik utolsó hidegkúti kiállításán tavaly tavasszal Láng Zsolt polgármester és
tásához szükséges euróGyula volt . Negyven Sebestyén Márta népdalénekes társaságában
pai mûveltséget. Ahogy
éves koráig kellett várnia arra, hogy elôször önálló tárlatot renMinden nagy mûvész a helyit, a sajátját emlegetni szokta: a mûvészet Isten legnadezhessen a Csók Galériában. Mûvészetét emeli egyetemessé, s nem attól tartja ma- gyobb ajándéka. Kiegészíthetjük, hogy a
1978-ban Munkácsy-díjjal tüntették ki, gát európainak, hogy a szülôföldjét és ma- mûvész is Isten nagy ajándéka. Nagy veszte1984-ben érdemes mûvész, 1989-ben kivá- gyarságát megtagadja. Nem túlzás, amit ség ért bennünket, de megtért szeretteihez
ló mûvész lett. 1995-ben Kossuth-díjjal is- egyik tisztelôje állított róla: „ami Bartók Bé- a mennyei alkotótelepre, és már láthatja az
merték el munkásságát. Tagja a Magyar Mû- la volt a huszadik század zenekultúrájában, örökkévalóságot, amit eddig csak „tükör álvészeti Akadémiának és a Széchenyi Irodal- az Schéner Mihály a 21. század képzômûvé- tal homályosan”, de földi keretek között a
mi és Mûvészeti Akadémiának. Magát exp- szetében”. (Bajnai István kanonok plébá- legintenzívebben láttatott.
Az önkormányzat képviselô-testülete néresszív-szürrealista alkotónak nevezte, stí- nos) Mûvészete a népi mesterségek motílusában felismerhetô, mégis sokféle mûtár- vumkincsét és formavilágát hozta összhang- hány hete, áprilisi ülésén döntött arról,
gyat létrehozó gazdag életmûvet hagyott ba az európai kultúra jelképeivel, alkotása- hogy a II. kerület díszpolgára címmel idén
ránk. Ezen életmû sokszínûségét a Kortárs in a legtermészetesebb módon keverednek Schéner Mihályt tünteti ki. A II. kerület és
Magyar Mûvészeti Lexikon tömören így ír- az ôsi elemek a XX. századi modernitás Pesthidegkút méltán volt büszke a különleja le: „Festô, rajzoló, textilszobor- és báb- szemléletével, eszközeivel. A népmûvészet- ges alkotóra, aki egyéniségével beragyogta
készítô, fazekas, asztalos, esztergályos.” bôl merített alakjai, lovas huszárok, betyá- környezetét.

Elnöki tisztelgés a költô szobránál
Az ukrán nemzeti irodalom megkerülhetetlen alakját, Tarasz Sevcsenkót ábrázoló emlékmûvet is megkoszorúzta Viktor Juscsenko, az Ukrán Köztársaság elnöke, aki
Sólyom László meghívásának eleget téve látogatott Budapestre.
A Fô utcai görög katolikus templom mellett
2007 nyarán felavatott szobornál április
28-án helyezte el az
emlékezés virágait az
ukrán elnök.

Emléktáblát
avatnak
A Weöres Sándor—Károlyi Amy költôházaspár elôtt tisztelegve az önkormányzat június
22-én, Weöres Sándor születésnapján emléktáblát helyez el egykori lakóhelyük, a Törökvész út 3/c falán.
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Hétfôtôl már a Rét utcában rendelnek az orvosok
ta régi külsejét, belül pedig modern, minden
igényt kielégítô egészségügyi intézménnyé
vált. Az utca alsó szakaszának aszfaltozása és
a gépkocsifelhajtó kialakítása után a korábban lépcsôs épület akadálymentesen megközelíthetô.
Az épület háromszintes, az emeletek között lift üzemel. Az alsó szinten az orvosi
ügyeleten és két felnôtt háziorvosi rendelôn
kívül egy gyógyszertár is helyet kapott. Az elsô emelet, amely a hátsó udvarról több bejáraton át is megközelíthetô, a gyermekeket és
a kismamákat várja. A négy különálló gyermekorvosi rendelôn túl itt érhetôek el —
most már saját helyiségcsoportban — a korábban a Henger utcában dolgozó védônôk is.
A legfelsô szinten hat rendelôben fogadják
Az egyetlen, e célra alakítható, kerületi tulajdonban álló épület a közeli Rét utcában az felnôtt betegeiket a mindeddig váltómûszakegykori ispotály volt, amely évek óta üresen ban dolgozó háziorvosok. A rendelôk mindállt. Hajléktalanok és drogosok „lakták”. A egyike a legszigorúbb elôírásoknak megfelepatinás, ám igen leromlott állagú védett épü- lôen készült, és mind az orvosok, mind a
let — a teljes felújítást követôen — visszakap- szakasszisztensek számára kényelmes, színvonalas munkafeltételeket biztosít.
A költözés nem érinti az ellátás folyamatosságát. Az orvosok, a védônôk és az ügyeleti
szolgálat a korábbi munkarend szerint fogadja a betegeket.
Az épület mind autóval, mind gyalogosan
több irányból megközelíthetô. A gépkocsival
érkezôk a Marczibányi téren találnak parkolási lehetôséget. Akik a Margit körút felôl gyalogosan érkeznek, a Keleti Károly vagy a Kis
Rókus utcán át érik el az új rendelôt. AzokJövô hétfôtôl, május 18-tól a Ganz utcai
felnôtt háziorvosi rendelô, a Henger
utcai gyermekrendelô, a felnôtt
háziorvosi ügyelet és a Henger utcában
mûködô védônôk új helyen, a Rét utca
3. alatt folytatják tevékenységüket.
Költözésükre azért kerül sor, mert a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.
nemrég bejelentette: igényt tart a
tulajdonában lévô Ganz utcai
helyiségekre. Így önkormányzatunknak
gondoskodnia kellett az érintett nyolc
háziorvosi praxis megfelelô
elhelyezésérôl.

nak az idôs vagy mozgásukban korlátozott betegeknek, akik a Ganz utca környékérôl a régi rendelôig még eljutottak, de az új helyen
ezt már nem tartják megoldhatónak, háziorvosaik — az eddigiekhez hasonlóan — biztosítják az otthoni betegellátást. Bejelentkezni a
régi telefonszámon lehet.

A Rét utca 3. alatt rendelô háziorvosok és ügyeletek
A betegeket május 18-án hétfôn reggeltôl már az új helyen fogadják. A Ganz és a Henger utcai rendelôkben pénteken délutánig fogadnak betegeket, a felnôttügyeletet pedig hétfôn reggel nyolc óráig még a Ganz utcában látják el. Az orvosok és védônök elérhetôsége, illetve rendelési ideje nem változik.

A május 18-ig a Ganz utcához tartozó házi felnôtt háziorvosok és elérhetôségük:
1. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., dr. Bonyhádi Katalin, tel.:
355-0418, hétfô: 16–20, kedd: 8–12, szerda: 16–20, csütörtök: 8–
12, péntek: változó.
2. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., dr. Nagy Anikó, tel.: 2126123, hétfô: 16–20, kedd: 8–12, szerda: 16–20, csütörtök: 8–12,
péntek: változó.
3. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., dr. Tuza Adrienne, tel.:
212-7338, hétfô: 8–12, kedd: 16–20, szerda: 8–12, csütörtök: 16–
20, péntek: változó.
4. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., dr. Kom Zsuzsanna, tel.:
201-3417, hétfô: 8–12, kedd: 16–20, szerda: 8–12, csütörtök: 16–
20, péntek: változó.
5. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., dr. Béres György, tel.: 2021392, hétfô: 16–20, kedd: 8–12, szerda: 16–20, csütörtök: 8–12,
péntek: változó.
6. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., dr. Pászthory Erzsébet,
tel.: 201-2236 (új szám!), hétfô: 8–12, kedd: 16–20, szerda: 8–12,
csütörtök: 16–20, péntek: változó.
7. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., dr. Strébely Gusztáv, tel.:
355-3775, hétfô: 8–12, kedd: 16–20, szerda: 8–12, csütörtök: 16–
20, péntek: 8–12.

8. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., dr. Szép Zsuzsanna, tel.:
355-6524, hétfô: 16–20, kedd: 8–12, szerda: 16–20, csütörtök: 8–
12, péntek: változó.

A május 18-ig a Henger utcához tartozó gyermek háziorvosok és elérhetôségük:
1. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 212-4268, 212-4951,
dr. Romhányi Imre, hétfô: 15–17, kedd: 10–12, szerda: 17–19, csütörtök: 10–12, péntek: változó; tanácsadás elôjegyzéssel: kedd: 8–
10, szerda: 15–17.
2. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 212-4268, 212-4951,
dr. Czók Magdolna, hétfô: 17–19, kedd: 8–10, szerda: 15–17, csütörtök: 8–10, péntek: 18–20; tanácsadás elôjegyzéssel: szerda: 13–
15, csütörtök: 10–12.
3. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 212-4268, 212-4951,
dr. Tholt Katalin, hétfô: 8–10, kedd: 15–17, szerda: 10–12, csütörtök: 17–19, péntek: 8–10; tanácsadás elôjegyzéssel: kedd: 13–15,
szerda: 8–10.
11. körzet: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 212-4268, 212-4951,
dr. Tímár Teréz, hétfô: 10–12, kedd: 17–19, szerda: 8–10, csütörtök: 15–17, péntek: 10–12; tanácsadás elôjegyzéssel: hétfô: 8–10,
kedd: 15–17.
Védônôi szolgálat: 1022 Rét utca 3., tel.: 212-4268, hétfô: 8–
14, kedd: 8–10, 13–17, szerda: 8–17, csütörtök: 8–15, péntek: 11–
13. Védônôk: Szégnerné Ragó Piroska, Lukács Szabó Ilona, Bánª
Anikó, Homor Márta.

FELNÔTTORVOSI ÜGYELET: 1022 Rét utca 3., tel.: 202-1370,
mindennap 0–24 óráig.
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ÖNKORMÁNYZAT

5. OLDAL

Körforgalommal a biztonságért
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A balesetveszélyes csomópont helyére hamarosan körforgalom épül

Átveszik a veszélyes hulladékot
Ingyenes veszélyeshulladék-gyûjtô akciót
tart a II. kerületi önkormányzat május 23-án
szombaton 8–12 óra között a volt Petôª mûvelôdési ház (1028 Máriaremetei út 80.) elôtt
és az önkormányzat parkolójánál (1024 Rómer Flóris u. 4/a, a Magyar Autóklub székházánál). A veszélyes hulladékot ingyenesen lehet leadni a Terra-V Kft. munkatársainál. Az
akció keretében leadható anyagok: növényvédôszer, gyógyszer, fáradt olaj, olajos rongy,
felitatók, olajszûrô, kiürült hajtógázos palack, ólomakkumulátor, egyéb elem, akkumulátor, oldószerek, savak, lúgok, fénycsövek, higanytartalmú hulladék, étolaj, zsír,
festékek, tinták, ragasztók, gyanták, mosószerek, toner, festékpatron, valamint elektromos, elektronikus berendezések.

Komposztáló kerület program
A nagy érdeklôdésnek köszönhetôen hamarosan gazdára talál a kerületi költségvetési forrásból beszerzett több száz komposztáló edény. Az eszközök átadása — elôzetes egyeztetés és regisztráció alapján, ismeretterjesztô elôadás keretében — májusban lesz. További
információ: Eleôd-Faludy Gabriella komposztmester, komposzt@szike.zpok.hu, tel: (06
30) 544-8778, hétköznapokon 9–15 óra között. www.szike.zpok.hu.

Törökvész Gála
Május 20-án 17 órától a Törökvész Úti Általános Iskola ismét megrendezi hagyományos
gálamûsorát. A furulya, népzene, népi játék
és néptánc produkciók mellett a legügyesebb
zeneiskolások, versmondók, valamint az is-
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A kerület egyik legbalesetveszélyesebb keresztezôdése az Alsó Törökvész út—Eszter utca—Vérhalom utca háromszöge. Sok félreértést okoz, hogy a fôútvonalat elhagyni kívánó
autós, sajnos, nem tudja jelezni, hogy csak
egy kicsit szeretne balra térni az Eszter utcába, vagy határozottan balra kanyarodna a Vérhalom utcába.
Hamarosan egyértelmûbbé válnak a közlekedési viszonyok, körforgalom megépítése
mellett döntött az önkormányzat. A mintegy
120 millió forintból megvalósuló beruházás
közbeszerzési eljárása jelenleg is zajlik. A kivitelezô kiválasztása után kezdôdhetnek meg
a munkálatok, amelynek során az Eszter utcát, a Vérhalom utcát, a Törökvész utat és az
Alsó Törökvész utat egy körforgalom köti
majd össze. A beruházás megkezdését azonban meg kell elôznie a terület alatti csatornahálózat korszerûsítésének, amely a Fôvárosi
Csatornázási Mûvek feladata.
A gyalogosok átkelését közlekedési szigetekkel és fényvisszaverô prizmákkal felszerelt zebrákkal teszik veszélytelenebbé. További biztonságot jelent, hogy a körforgalomba
érkezô autósok amúgy is lassításra kényszerülnek a csomópont megközelítésekor.
ti

kola két énekkara is fellép a szépnek ígérkezô délutánon. A törökvészesek minden érdeklôdôt, szülôt, nagyszülôt, régi és jövendôbeli diákot szeretettel várnak az iskola aulájában. (1025 Törökvész út 67–69.)

Hamarabb zár az
Okmányiroda pénteken
Az Ügyfélszolgálati Központ és az Okmányiroda (1024 Budapest, Margit krt. 47–49.) május 15-én pénteken technikai okok miatt a
Polgármesteri Hivatal más egységeihez hasonlóan 11.30-ig fogad ügyfeleket.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként
17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi képviselôknek a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

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

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

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
tel.: 315-1366, e-mail cím: jover. gyorgy@
masodikkerulet.hu.
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Kamerák pásztázzák a kerületet
A Buday László utcai Bûnmegelôzési Centrumba futnak be májustól a régi, ám felújított és modernizált térªgyelô rendszer kameráinak képei. A tizenegy berendezést a II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány újíttatta fel
és adta át üzemeltetésre a Városrendészetnek. A központban szolgálatot ellátó közterület-felügyelôk és polgárôrök folyamatosan
ªgyelik a kamerák által továbbított képeket,
és ha gyanús eseményt látnak, azonnal értesítik a közterület-felügyelô, vagy rendôrjárôrt.
A technika lehetôvé teszi, hogy a monitoron
egy idôben egyszerre több helyszínrôl is képet adjon a rendszer, a kezelô pedig egyszerûen állítani tud a közterületet pásztázó berendezésen. Ha kell, utcáról utcára követhetô a
gyanús személy vagy a szabálytalankodó gépkocsi, így a szerkezet bizonyító erejû felvételei jó szolgálatot tehetnek például a rokkantkártyával visszaélôk kiszûrésében, vagy az illegális utcai árusítás visszaszorításában.
Egy felügyelô több helyszínt is szemmel
tarthat a központból, így kollégái a kerület
más részein láthatnak el szolgálatot. Az optikák többsége a Moszkva téren ªgyeli az eseményeket, de a Széna térre és a Fény utca környékére is jutott a szerkezetekbôl. Az önkor-

mányzat a jövôben további kamerákat állítana üzembe.
— A II. kerület közrendjében elengedhetetlen szerepet játszik a térªgyelô rendszer
— mondta Szalai Tibor jegyzô. — Úgy tervezzük, hogy pályázati forrásokat felhasználva
újabb készülékekkel egészítjük ki a hálózatot. A kerület az Integrált Városfejlesztési
Stratégia keretében a bel-budai városközpont fejlesztéséhez pályázik további egységek telepítésének ªnanszírozására.
A Városrendészet a térªgyelô hálózat üzemeltetése mellett továbbra is használja az
akár több nap eseményeit is rögzítô, hordozható kamerákat.

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

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 29.) szerdánként 10–14, csütörtökönként 10–14 és 17–20 óráig tart
nyitva. Tel.: 441-5373, hívható napközben.

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

AZ MDF INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez a 1022 Budapest, Bimbó
út 63.-ban csütörtökönként 16–18 óra között. Elôzetes bejelentkezés, idôpont-egyeztetés a 353-0624-es telefonszámon.

A hónap végére befejezôdik az építkezés
Május végére elkészül a Millenáris park középsô sétányától balra húzódó, magántulajdonban lévô terület két végére tervezett irodaház, és ugyanekkor a Zöld Péter népmesejátszóteret is visszakapják a gyerekek. Amikor évekkel ezelôtt kiderült, hogy a népszerû
Zöld Péter játszótér területe magántulajdonban van és a fejlesztô irodaházat tervez a helyére, a hír komoly ellenérzést váltott ki a
park és a játszótér kedvelôi körében. A beruházó WPR Omega Kft. és a kivitelezô Market
Zrt. akkor ígéretet tett arra, hogy az iparmûvészeti nívódíjjal kitüntetett játszóteret bontás után visszaépíttetik a területre. Mint Molnár János, a Market Építô Zrt. mûszaki igazgatója lapunknak elmondta, májusban megkezdôdik az irodaházak hatósági átadása, és elôreláthatólag ezzel egyidejûleg a játszótér is újra nyit május végén. A játszóteret a Zöld Pé-

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

ter népmese-játszótér eredeti alkotói, szobrászmûvészek építik újjá, részben teljesen
új, részben felújított játékelemekkel, az eredeti mûvészi színvonalon.
A Millenáris Park új irodaépületei az Avantgarde és a Modern nevet kapták. Az ötszintes
Avantgarde egy-egy emeletén 220 négyzetméter, a Modernben szintenként négyszáz
négyzetméternyi irodateret, illetve a hatodik
emeleten egy kisebb tárgyalót alakítottak ki.
Az új épületek terveit a DPI Építésziroda
munkatársai, Pintér Tamás és Kéner Tamás készítették. A földszinteken a parkhoz terasszal
kapcsolódó kávézók kaphatnak helyet a jövôben, a térszín alatt kétszintes, közel kétszáz
gépkocsi befogadására alkalmas mélygarázst
alakítanak ki. Ennek tetejére kerül vissza a
Zöld Péter népmese-játszótér.
Ld

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fazekas u. 19–23.) hétfôtôl péntekig 9–18-ig tart nyitva. Telefonszám: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

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

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

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.

FOGADÓÓRÁK. Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) következô fogadóóráját május 21-én 18 órától tartja a
Pesthidegkúti Közösségi Házban (1028
Máriaremetei út 37.) Tel.: 441-5143, email: istvan.balsai@parlament.hu.
Nagy Gábor Tamás országgyûlési képviselô (1. vk.) következô fogadóóráját június 9-én 15–16.30-ig tartja a Tamás
Alajos Közösségi Ház emeleti irodájában (1024 Rómer Flóris u. 4.) Bejelentkezés: (20) 349-7997.
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

2009. JÚNIUS 7-RE
KITÛZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYESEN, LAKÓHELYÉN SZAVAZHAT. A szavazás napján lakóhelyétôl távol lévô választópolgár — kérelmére — belföldön igazolással, külföldön a Magyar
Köztársaság nagykövetségein és fôkonzulátusain adhatja le
szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2009. június 2-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján
2009. június 5-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2009. május 22-én 16.00 óráig lehet kérni
a lakóhely szerint illetékes jegyzôtôl.
www.valasztas.hu Választási Iroda

TÍZ PÁRT, NYOLC LISTA. Az Országos Választási Bizottsághoz május
8-ig kellett eljuttatni az EP-választásokon indulni kívánó pártoknak és
szervezeteknek a listaállításhoz szükséges, legalább húszezer ajánlószelvényt. Az OVB közleménye szerint tíz párt adta le a szükséges
mennyiséget, így nyolc listára szavazhatunk június 7-én.

Tisztelt Lakótársunk!
Ezúton meghívjuk az MSZP II. kerületi Európai Majálisára! Találkozzon európai parlamenti, országgyûlési és önkormányzati
képviselôinkkel! Az esemény idôpontja: 2009. május 23. szombat 10 óra. Helyszín: a II. kerületi Ferenc-hegyi rét, a parkolónál
(megközelíthetô a Törökvész út felôl).
A találkozón képviselôink mellett egy ªnom pörkölttel is vendégül látjuk a kiérkezôket. Bôvebb információ: MSZP-iroda: 2122978, Ôrsi Gergely: (06 20) 420-4031.
Várjuk Önöket, tartsanak velünk!
Az MSZP II. kerületi Szervezete

BUDAI POLGÁR

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton is köszönjük azt a soha nem látott mértékû támogatást, amelyet a kopogtatócédulák gyûjtése során
tapasztaltunk!
Bízunk a június 7-ei választáson való részvételükben, addig pedig várjuk jelentkezésüket felmerülô kérdéseikkel, ötleteikkel a Fidesz II. kerületi Szervezetének megszokott elérhetôségein
(1024 Keleti Károly u. 13/b, tel.: 212-5030).
a Fidesz—Magyar Polgári Szövetség II. kerületi Szervezetének elnöksége

Tisztelt budai polgárok!
Köszönjük átadott ajánlószelvényeiket, amelyekkel lehetôvé tették a Fidesz–KDNP közös lista inditását a június 7-i európai parlamenti választásokon.
Kérjük, szavazatukkal is támogassák a KDNP képviselôjelöltjeinek mandátumhoz jutását.
a Kereszténydemokrata Néppárt II. kerületi szervezete

Tisztelt Választópolgár!
Nagyon köszönjük, hogy ajánlószelvényét nekünk adta, és ezzel hozzájárult a Magyar Demokrata Fórum
EP-kampányban való indulásához. Kérjük, június 7én szavazatával is támogassa az MDF európai parlamenti listáját.
az MDF II. kerületi szervezete

Köszönjük az ajánlószelvényeket!
Ezúton köszönjük a támogatást, azt a számos ajánlószelvényt, amellyel támogatták az MSZP európai parlamenti listáját és jelöltjeit!
A magyar baloldal újult erôvel dolgozik! Kezeljük a
válságot, megvédjük a munkahelyeket, talpra állítjuk a gazdaságot!
Támogassa Magyarország megújulását, támogassa jelöltjeinket június 7-én az európai parlamenti választáson.
az MSZP II. kerületi Szervezete

Köszönet a támogatásért!
Az SZDSZ II. kerületi csoportja ezúton szeretné
kifejezni köszönetét annak a több mint ezer
II. kerületi szabad, demokrata polgárnak, aki
ajánlószelvényével támogatta a liberálisok európai parlamenti listáját.
Kérjük, hogy a június 7-i EP-választásokon is szavazzanak az
SZDSZ-re, a szabadságra és a szolidaritásra, az európai demokratikus értékekre! Köszönjük.
az SZDSZ II. kerületi Szervezete

Bemutatkoznak a KDNP jelöltjei
Május 29-én pénteken 18 órakor bemutatkoznak
a Kereszténydemokrata Néppárt
európai parlamenti képviselôjelöltjei:
dr. Surján László, Hölvényi György,
dr. Frivaldszky Gáspár.
Helyszín a Szent Angéla Általános Iskola
és Gimnázium díszterme
(1022 Ady Endre utca 3.).
Minden érdeklôdôt várunk.
A KDNP II. kerületi szervezete

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT (VISZ): 1024 Mechwart liget 1., II. em. 217. sz., tel.: 346-5500. A választópolgárok további
információt és a nyomtatványok letöltéséhez kapcsolatos segítséget a www.valasztas.hu internetes honlapon kaphatnak. A helyi választási iroda vezetôje Szalai Tibor jegyzô, telefon: 346-5427.

2009/10 — május 15.

ÓVODA—ISKOLA

9. OLDAL

Európa a Törökvészben

Tanulmányi ösztöndíj

dégeinket Szentendrére — mondta el a programról az igazgató. — Az olasz, görög és portugál ªataloktól a többiekre is átragadt a vidámság. A fejkendôs török lányok most elôször
jutottak el külföldre, ôk eleinte kicsit visszahúzódóbbak voltak. Hétfôn délelôtt iskolánk
diákjai adtak mûsort, majd megnéztük az eddig elkészült ªlmeket. Este zenével, tánccal
szórakozhattak a ªatalok, végezetül pedig a
magyar néphagyománnyal és kultúrával ismerkedhettek.
Nemcsak kellemes és izgalmas, de nagyon
hasznos is diákjaink számára, hogy más országok ªataljaival és kultúrájával ismerkedhetnek meg, miközben az angol nyelvet is
gyakorolják, ami a csoportok közös nyelve.
Alig mentek el vendégeink, máris izgatottan
készülünk a következô utazásra; iskolánk
nyolcadikosai jövôre Portugáliába látogatnak
a pályázat keretén belül.
pzs

Nagy volt a sürgés-forgás április utolsó hetében a Törökvész úti általános iskolában.
Nyolc országból érkeztek diákok és tanárok,
akik lelkesen és kíváncsian fogadták azokat a
programokat, amelyeket a magyar diákok
szerveztek számukra.
— Iskolánk elnyerte az európai CATRI
(City and the river) médiapályázatot, amelyben hazánkon kívül Belgium, Görögország,
Olaszország, Litvánia, Törökország, Portugália, Lengyelország és az Egyesült Királyság
vesznek részt — tudtuk meg Hildebrandné Rugási Éva igazgatótól. — A pályázat keretében a
résztvevôk ismeretterjesztô ªlmeket készítenek több európai uniós városról. Így járt a
mi iskolánk idén februárban Görögországban, Kavalán.
A pályázat elsô konferenciáját a Törökvész
Úti Általános Iskola rendezte meg április 24.
és 30. között. A pályázat írója és a konferencia szervezôje Vetési Dániel, a felsô tagozat történelemtanára, egyben a médiaszakkör vezetôje volt. A pályázatban résztvevô országok
mindegyikébôl néhány gyerek és tanár látogatott el Budapestre.
— Az elsô napon egy nyolcadikos diákunk
édesanyjának, Gróf Ildikónak idegenvezetésével megnéztük a város nevezetességeit, másnap jó hangulatú hajókirándulásra vittük ven-

ZEUSZ, HÉRA, APOLLÓN ÉS A TÖBBIEK. A Törökvész Úti Általános Iskola
régi hagyománya, hogy minden tanévet
egy-egy történelmi korszaknak szentel.
A kor feldolgozásának kiteljesedése egy
májusi színházi elôadás, amit Magyar
Lászlóné drámatanár vezetésével az iskola több évfolyamának diákjai mutatnak
be. Az idei év az ókor jegyében telt, így
a görög mitológia három történetének
feldolgozásában léptek színpadra a gyerekek. A hangos siker mások mellett a
csodaszép, korhû jelmezeknek volt köszönhetô, amelyek Lukács Tekla tanárnô
keze munkáját dicsérik.

Ünnepel a Budenz
Az idén 25 éves iskola tanárai, diákjai mindenkit szeretettel várnak az ünnepi programokra.
Május 18., 10 órakor: Budenz József dombormûvének és mellszobrának ünnepélyes megkoszorúzása. 10.15: Az iskolatörténeti kiállítást megnyitja Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetôje. 11 óra: Képzômûvészeti kiállítás: Paál Zsuzsanna szülô, Bényi Éva, Nemes Tímea, Ráczné
Enzsöl Katalin rajztanárok, illetve a diákok mûveibôl. 11.30: A jubileumi Budenz Évkönyvet bemutatja Pleskó Ilona. 13 óra: Az új mûfüves sportpályát ünnepélyesen átadja Láng Zsolt polgármester. 14.30: Könnyûzenei koncert a tornateremben.
Május 19–20., 16 óra: Iskolai Mûvészeti Fesztivál két délutánon át.
Május 22., 17 óra: Nosztalgia 25 — az egykori és a jelenlegi tanítványok gálamûsora az IBS
színpadán. 19 óra: Diáktalálkozó az iskolában.
Május 23., 9–14-ig: Sportnap, diáknap — mûvészeti és sportbemutatók, nosztalgiamérkôzések Hajdú Attila válogatott futballkapussal, szórakoztató programok, játékok, Méhes Csaba
pantomimmûsora. 18 óra: Lampionos mulatság a „kertben” — élô zene, tánc, karaoke, büfé.

A II. kerületi önkormányzat képviselôtestületének Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport- és Informatikai Bizottsága pályázatot ír ki a kerületben lakó tehetséges, hátrányos helyzetû diákok részére.
Az ösztöndíj összege 10 hónapra, azaz
egy tanévre 5000–10 000 Ft/hó között
van, ami a diák, kiskorú esetén a szülô
kérésére egy összegben, illetve a félévek
elején is kiªzethetô.
A pályázaton való részvétel feltételei: Az általános vagy középiskola 7–12.
(13.) évfolyamán tanuló nappali tagozatos pályázó diák rendelkezzen a II. kerületben állandó lakhellyel. Év végi tanulmányi eredményének el kell érnie a 4,8as átlagot. Rendelkeznie kell az osztályfônök, az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelôs pedagógus, valamint a diákönkormányzat támogató javaslatával.
A család egy fôre jutó nettó jövedelme
nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét (jelenleg 42 750 Ft). Elônyt élvez az a pályázó, aki tanulmányi, mûvészeti vagy
sportversenyen helyezést ért el.
Pályázati adatlapot a Polgármesteri
Hivatal Mûvelôdési Irodáján (1027 Bem
tér 1., tel.: 346-5781) ügyfélfogadási
idôben vagy a kerület iskoláiban lehet
átvenni, és letölthetô az önkormányzat
honlapjáról (www.masodikkerület.hu).
A pályázati kérelemhez csatolni kell
a tanulmányi eredményt, a kiemelkedô
tanulmányi, mûvészeti és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolatát; a
kitöltött adatlapot az osztályfônök, a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelôs, valamint az iskolai diákönkormányzat ajánlásával; a jövedelemigazolást.
Az ösztöndíj elsôsorban a felvételi elôkészítô, nyelvtanfolyam és egyéb tanfolyam, képzés céljára, az ezekkel kapcsolatos útiköltség térítésére, valamint tankönyv, szakkönyv, iskolai felszerelés,
ajánlott és kötelezô olvasmány, számítógépes programok, nyelvi tanulmányokhoz cédé, DVD, videó- és hangkazetták
vásárlására használható fel.
A pályázati kérelmek beérkezésének határideje: június 24. 16 óra, beadási cím: Mûvelôdési Iroda (1027 Budapest, Bem tér 1., I. em.). A pályázók
szeptember 30-ig kapnak értesítést.

KÓRUSTALÁLKOZÓ. Április végén a kerületi
iskolák kórusai léptek fel a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központban: a Baár—Madas gimnázium Cérnahang Kórusa, a Törökvész iskola
két kórusa, az Áldás iskola kórusai, a Móricz
gimnázium Ifjúsági kórusa, a Szabó Lôrinc
iskola kórusa, valamint a Kodály Zoltán iskola
kórusa. Az összkart (Haydn: Falusi jókedv címû mûvét) Major Zsuzsanna és Soós Erzsébet
Zsuzsánna vezényelte, zongorán közremûködött K. Selényi Erzsébet.
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Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek

Idén április 30-án búcsúzhattak a második
kerületi végzôs diákok iskolájuktól. A
könnyes-nevetôs ballagást követôen május
4-én kezdôdtek meg az írásbeli érettségi vizsgák. Kerületünkben ebben a tanévben 19 középiskolában — ebbôl 7 kerületi, 3 fôvárosi
és 9 nem önkormányzati fenntartású — 1200
diák érettségizik. Az írásbeli vizsgaidôszak
május 4-tôl 25-ig tart, a szóbelik idôpontja
június 15–26-ig, középszinten és emelt szinten június 4–10-ig lesz.
A kötelezô tárgyakon kívül továbbra is a biológia, a földrajz, kémia és az informatika a
legnépszerûbb tantárgy. Az elôzô évekhez képest csökkent az elôrehozott érettségik száma. Önkormányzati gimnáziumaink közül a
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
középszintû vizsgaközpontként mûködik. A
Rákóczi biológiából és ªzikából, a Móricz pedig történelembôl és kémiából mûködik
emelt szintû vizsgaközpontként. A kétszintû
érettségi bevezetése óta évrôl-évre csökken
azoknak a diákoknak a száma, akik a kötelezônél több tantárgyból érettségiznek. Csökken
az emelt szintû érettségik száma is a kerületben, ebben a tanévben nem éri el a százat.
Szerkesztôségünk a Szabó Lôrinc Két Tannyelvû Általános Iskola és Gimnázium ballagására látogatott el. Az idén érettségizô diákok közül néhányan tizenhárom évig koptatták az iskola padjait, így nem csoda, hogy sok meghatódott ªatalt, de még inkább
könnyeivel küszködô szülôt, nagyszülôt láthattunk az ünnepélyen.

SZENTIVÁNYI ISTVÁNNÉ: Nagyon meg vagyok
hatódva, igazi anyai érzések töltenek el a ªam ballagása láttán. Elsôs kora óta
járt ebbe az iskolába, és
most búcsúzik tôle. Nagyon szép idôszak volt ez
számára és számomra is.
Hálás köszönettel tartozunk tanárainak, mert ilyen iskola bizony
nem sok akad. Angolos osztályban tanult,
és most a Vendéglátóipari Fôiskolára fog felvételizni. Azt kívánom neki, hogy minden
úgy sikerüljön az életében, ahogyan szeretné.

GERÔ GYÖRGY: A húgom kislánya ballag a
Szabó Lôrinc iskolából.
Számomra az unokahúgom még mindig ugyanaz a kislány, aki négy-öt
éves korában volt. Aztán
egyszer csak felnôtt lett.
Szinte hihetetlen, hogy
érettségire készülô „vén
diák”. Én ebben az iskolában még sohasem
jártam, csak a hírét, jó hírét hallottam. Kíváncsi voltam az iskolára is, és arra gondoltam, hogy ennek az utolsó, de nagyon fontos eseménynek én is szeretnék a részese
lenni.

MAGYAR MÁTÉ: Még
nem tudom felfogni a
súlyát annak, hogy véget értek a középiskolás évek, hiszen még
hátravan az érettségi és
a felvételi. Most a rám
váró feladatokra —
meg a ponthatárokra figyelek leginkább. Kilencediktôl tanultam itt, az angol tagozaton.
Voltak szép napok, és volt nehezebb idôszak is, de összességében jó volt idejárni.
Igazán a társaság fog hiányozni, hiszen
szeptembertôl mindenki máshol tanul tovább, szétszéledünk.
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XIX. Gyermekmûvészeti Fesztivál
Táncolni öröm
összegyûlt közönséget. Az eseményen a résztvevôk tizenhárom arany- és tizenhárom
ezüst-, valamint hét bronzminôsítést kaptak.
A fesztivál ideje alatt a résztvevôk még számos más mûvészeti ágban is összemérhették
tudásukat és kifejezôkészségüket. Színpadra
léphettek a bábozás, a népzene, a néptánc és
a komolyzene ªatal mûvelôi is. Sor kerül
még továbbá az irodalom (saját vers, novella) és a képzômûvészet területérôl érkezô alkotások bemutatására és minôsítésére is. A
programsorozat május 15-én gálával zárul,
ahol a legjobbnak ítélt produkciókat még egyszer láthatja a közönség.
Szilágyi Enikô

Szép és színvonalas produkciókat láthattunk
a XIX. Gyermekmûvészeti Fesztiválon klasszikus és modern tánc mûfajban. A II. kerületi
önkormányzat támogatásával a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központban rendezett eseményen több mint harminc egyéni, páros
kis- és nagycsoportos táncelôadás került
színpadra. A bemutatón a kerületi iskolák,
gimnáziumok és tánciskolák növendékei vettek részt. Voltak kéziszeres — kötél, labda,
szalag — sôt, kalapos és kendôs koreográªák
is. A gyerekek lelkesen és nagy igyekezettel
koncentráltak a sokszor összetett és nehéz
mozdulatsorokra. A táncos lábú kicsik és nagyok egyaránt lenyûgözték a szép számban

A fesztiválon arany minôsítést szerzett produkciók
Báb- és egyéb kategória
n 2.b osztály, Pitypang, Énekes játék, felkészítô:
Molnárné Békési Ágnes, Detre Annamária. n Brummogó Bábszakkör, alsó tagozat, Csik, Grimm: Holle
anyó. n Katicák, 3.a osztály, 2 csoport, Budenz, Mikor Mátyás felesége igazságot tett; A rátóti csikótojás. F.: Szabadosné Gólya Éva. n Bittner Dániel 8.b,
Virágh Balázs 8.b, Szabó Lôrinc, Piramis: Ha volna
két életem. F.: Bácsi Zoltán László.

Irodalom kategória
n Pünkösti Alexandra 5.b, Budenz, tanár: Szentkúti Judit. n Arányi Nóra 2.a, Áldás, t.: Mikes Viktória. n Csobánci-Horváth Ádám 2.a, Remetekertvárosi, t.: Szalai Zsuzsanna. n Rieder Anna Róza 4.b, Törökvész, t.: Pánics Béláné. n Pamuk Lili 5. o, Törökvész, t.: Tóth Éva. n Böjti Sára 7.b, Varga Liza 5.b,
Harding Noémi 7.b, Remetekertvárosi, t.: Nyisztorné Debreczeni Ágnes. n Bittner Dániel 8. o., Szabó
Lôrinc, t.: Hárs Eszter. n Kerekes Beáta 8.c, Áldás,
t.: Farkas Eszter. n Péri Ákos 5. o., Áldás, t.: Pataki
Éva. n Laczkó Benedek 5. o., Áldás, t.: Pataki Éva.
n Funk Márta 8. o., Áldás, t.: Pataki Éva. n Vadász
Dániel 6.n, Fillér, t.: Pappné Fekete Ildikó. n Nagy
Boglárka 6.b, Fillér, t.: Balla Enikô. n Markovits Anna 2. o., Fillér, t.: dr. Vasné Légrády Mariann. n Buru Petra 5. o., Fillér, t.: Pappné Fekete Ildikó.

Komolyzene kategória
n Réfi Anikó, Lénárd Virág, Molnár Anna (tercett),
Kodály, t.: Uhereczky Eszter. n Székely Áron 4. o.,
(gitár), Újlaki, Járdányi, f.: Lorenz Dávid. n Vu Mai
Phnong (zongora), Pitypang, Járdányi, t.: Horváth
Anna. n Kertész Júlia 5. o., (zongora), Telki ÁI, Kiss
Zenede AMI, t.: Szíj Rózsa. n Popovics Zsófia 5. o.,
Kertész Júlia 5. o., (furulya, zongora), Kiss Zenede
AMI 3., 2. o., t.: Réfi Katalin, Szíj Rózsa. n Szebedy
Vajk 3. o., (cselló), Szent Angéla, Járdányi, t.: Szabóné Kövesházi Flóra. n Hagiwara Riku 6. o., (gordonka), Kodály, t.: Vesztergombi Dávid. n Pór Zsuzsanna 4. o., (furulya), Járdányi, t.: Ninkó Attila. n Skub-

lics Domonkos 8. o., (gordonka), Ökumenikus, Járdányi, t.: Lorenzné Farkas Zsuzsa. n Schuller Jolán
8/r, 6. o. (zongora), Kodály, t.: Mandowsky Judit. n
Béky Zsófia 4/a, (furulya), Újlaki, Járdányi, t.: Bátki
Hedvig. n Újlaki Általános Iskola, 10 fô, (furulya,
oboa) Járdányi, t.: Bátki Hedvig. n Balázs Dorottya
6.r, (hegedû), Kodály, t.: Csapó Kornélia. n Zempléni Ábel 4.a, Kovács Dominika 5.r (furulya), Schuller
Jolán 8.r (zongora), Hagiwara Riku 6.a (gordonka),
Kodály, t.: Stadler Vilmos, Mandowsky Judit, Vesztergombi Dávid. n Rohács Diána 6.r, Balázs Zsófia
4.r, (zongora), Kodály, t.: Antal Gábor, Bocz Réka.
n Nagy Krisztina 8.r, Dobos Viktória 8.r, Szilveszter
Klára 8.r, (furulyatrió), Kodály, t.: Kecskeméti László. n Balog Alexandra 8. o., (zongora), Waldorf, Járdányi, t.: B. Gál Gabriella. n Iskolai Zenekar, Kodály, t.: Vaig Júlia.

ni 4. o., (zongora), Áldás, Járdányi, t.: H. Koev
Éva. n Tömösközi Adél 6. o., (fuvola), Pitypang,
Járdányi, t.: Joó
Gyula. n Gaudioso blockflöte
együttes, Ökumenikus, Járdányi, t.: Borosnyayné Jávor Katalin. n
Dudás Bálint 8. o., (zongora), Járdányi, t.: B. Gál
Gabriella. n Király Olívia 8. o., (zongora), Járdányi,
t.: Daunerné Páva Anna.

Népzene, néptánc kategória
n Törökvész dalosai, Törökvész, f.: Kubicsekné Se-

Komolyzene —
hangszeres zene és ének
n Skola Balázs 5. o., (gitár), Kodály, t.: Fodor Ferenc. n Kis Lili 3.a, Koenig Lili 3.a, (fuvola), Kodály,
t.: Kárász Ilona. n Lipovetz Réka 5.a, (fuvola), Kodály, t.: Kárász Ilona. n 1–2. osztály furulyaegyüttese, Kodály, t.: Kárász Ilona. n Aranytorkúak, Remetekertvárosi, f.: Bartus Noémi. n Sepp Ákos 7. o.,
(fuvola), Prohászka gimn., Kiss Zenede AMI, t.: Joó
Gyula. n Török Ferenc 6.a, (gitár), Áldás, Aelina
Szabina isk., t.: Topa Zoltánné. n Tomcsányi Márton 4. o., (tenorkürt), Ökumenikus, Kiss Zenede, t.:
Kiss István. n Illyés Kinga, Béres Merse (zongora
négykezes), Törökvész, Járdányi, t.: Becht Erika,
Vimmer Erika. n Jakab Ádám 1. o., (zongora),
Baár—Madas, Járdányi, t.: Baráth András. n R. Sártory Fruzsina 2. o., (furulya), Szabó Lôrinc, Járdányi, t.: Edôcs Ákos György. n Ehrenberg Blanka, (furulya), Szent Angéla, Járdányi, t.: Messányi Viktorné. n Wang Tian Yue Rebeka 2. o., (zongora), Fillér,
Járdányi, t.: Bálint Anna. n Vig Márton 5. o., (zongora), Budenz, Járdányi, t.: Bottka Mária Cecília. n
Gilányi Katalin 4. o., (zongora), Áldás, Járdányi, t.:
H. Koev Éva. n Maróty Mariann 4. o., (fuvola),
Szent Angéla, Járdányi, t.: Joó Gyula. n Kozma Fan-

lényi Erzsébet. n Szilassy Borbála, Ökomenikus, f.:
Lakó Györgyné. n Rékassy Luca 7.a, Budenz, f.: Salamon Dóra. n Béres Merse 6.b, Törökvész, f.: Kubicsekné Selényi Erzsébet. n Létay Csongor 2.a, Budenz, f.: Létay Dániel. n Pipacsmezô néptánccsoport és a Fillérbôl Pucher Natália 3.a és Tardos Tamás 4.b, Kiss Zenede AMI, f.: Erdei Gabriella, Timár
Mihály.

Klasszikus és modern tánc
n Budai Táncklub, f.: Puskás Judit. n Van Derloy Liza, Tiszeker Barbara (duett), Budai Táncklub, koreográfus: Puskás Judit. n Farkas Ágnes Nikolett 5.
o., Hild ÁI, kor.: Kristen Messner. n Budai Táncklub,
10 évesek, kor.: Kovács Ágnes. n Gelencsér Tímea
8.b, Szabó Lôrinc, kor.: Kaizinger Ágnes. n Prósz
Hella, Cservenkai Luca, Pitypang, kor.: Szabó Ágnes
és a lányok. n Nagy Lili, Áldás, kor.: Kézér Gabriella. n Áldás, 5. osztályosok, Áldás, kor.: Kézér Gabriella. n Fejes Borbála, Áldás, kor.: Somogyváry Katalin. n Nosztalgia csapat, Remetekertvárosi, kor.: Fehérvári Tímea. n Petridisz Anna 8. o., Áldás, kor.:
Kézér Gabriella. n Army Girls 5. osztály, Remetekertvárosi, kor.: Fehérvári Tímea. n Pitypang — IBS
csapat, Pitypang, kor.: Engel Bettina.
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A szerencsét felkészülten kell várni
Aki egyszer hallotta, biztosan nem
felejti el. Szilfai Márta drámai szopránja,
túlzás nélkül állíthatom, az ember
legbensôbb valójáig hatol.
Kristálytisztán zengô hangja betölti
még a legnagyobb színháztermet is, és
eljut a közönség szívéig, lelkéig. A
Magyar Állami Operaház ma már
nyugdíjas magánénekese változatlanul
gyakran lép fel. Legutóbb az Óbudai
Társaskörben adott nagysikerû önálló
dalestet, de a II. kerületben élô mûvész
kerületünkben is szívesen énekel.

— Hedry Mária hívott a Kultúrkúriába. Nagy
örömmel teszek majd eleget a felkérésnek,
amelynek egyelôre még nincs pontos dátuma. Nézôként is gyakran és szívesen járok a
hidegkúti mûvelôdési központba, legutóbb
Szenthelyi Miklós hegedûmûvész csodálatos
hangversenyét hallgattam — meséli az énekes, miközben hellyel kínál abban a Mecset
utcai lakásban, amelyben születésétôl fogva
él.
— Nagyon szerencsés és elégedett ember
vagyok. Mindent megkaptam az élettôl, ami
fontos: egy igazi boldog és kiegyensúlyozott
családban nôhettem fel. Édesapám, dr. Szilfai László nevét valószínûleg sokan ismerik a
környék idôsebb lakói közül. Az itteni óvodák és iskolák orvosa volt, és mindig adott
igazolást azoknak a „gyengélkedô” tanulóknak, akiknél egy nehezebb dolgozat vagy felelés volt kilátásban. Csodálatos férjem volt,
szintén orvos, akivel több mint három évtizedet éltünk együtt, sajnos, ô már nyolc éve
nincs köztünk. Két remek gyerekem van: a lányom óvónô a Marczibányi téri Habakukk
Óvodában, a ªam informatikával foglalkozik. Szólista pályafutásom ugyan késôn kezdôdött, de nagyon szép éveket töltöttem az
Operaházban, és olyan szerepeket énekelhettem, mint a Tosca, az Aida, a Turandot vagy a
Sába királynôjének címszerepe.
Hogyan kezdôdött énekes pályája?
Apám amellett, hogy nagy operarajongó
volt, maga is zenélt. Három orvostársával
együtt rendszeresen játszottak itt nálunk. Tudatosan nevelte a nôvéremet és engem a zene szeretetére. Tulajdonképpen négy éves koromban dôlt el a sorsom. A szüleim elvittek
egy szabadtéri mozielôadásra, az Aidára. Sophia Loren játszotta a fôszerepet Renate Tebaldi énekhangjával. Olyan hatással volt rám a
történet, a gyönyörû színésznô, a csodálatos
áriák, hogy akkor kijelentettem, énekesnô leszek, és az Aidát fogom énekelni.
És ez így is lett.
1993. december 11-én volt a premier. Megvalósult a gyermekkori álmom, ha nem is
egyenes út vezetett odáig. Eredetileg zongora
szakon végeztem a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakiskolában. A tanárom Hambalkó Edit
volt, akivel érettségi óta nem találkoztam, de
márciusi dalestemre ô is eljött, ami számom-

ra nagyon megható volt. És az elmúlt évek
alatt semmit se változott!
Visszatérve a kezdetekhez: negyedik nekifutásra vettek fel a Zeneakadémia ének szakára akkor, amikor állapotos lettem a lányommal. Mivel a terhességem alatt végig feküdnöm kellett, nem kezdtem el tanulmányaimat. A gyerek számomra mindennél fontosabb volt. Ugyanakkor mindig is hittem az elrendeltetésben. Ha nekem énekesnek kell
lennem, gondoltam, akkor egyszer majd az
leszek. Végül 37 évesen debütálhattam az
Operaházban a Parasztbecsület Santuzzájaként. Amikor kiléptem a színpadra, arra gondoltam, hogy 37 éve várok erre a pillanatra.
Ezt megelôzôen a Rádió kórusának volt
tagja.
Tizenhárom évig. Nagyon szép idôszak volt
ez, bejártam a világot, rengeteget láttam, hallottam és tanultam azoktól a világsztároktól,
akikkel a kórus fellépett. Lamberto Gardelli
emelt ki a kórusból, sokat koncerteztem vele, és ô biztatott arra is, hogy próbát énekelSzilfai Márta Tosca szerepében

jek az Operába. A mûvészi pályához a tehetség mellett a szerencse legalább olyan fontos, és „a szerencsét felkészülten kell várni”
— ahogy Szônyi Ferenc, a kórus énektanára
mondogatta gyakorta. A kórus mellett számos szerepet megtanultam kedvtelésbôl, kisebb fellépéseket vállaltam. Azután egyszer
csak jött a lehetôség, a Parasztbecsület. Tudtam a szerepet, vállaltam. Én azelôtt nagy zenekarral soha nem énekeltem, sôt, a fellépés
elôtt nagyszínpadi próbám se volt. A karmester, Török Géza aggódott is miattam, de én azt
mondtam, hogy vagy óriásit fogok bukni, és
akkor befellegzett a pályámnak, vagy megnyerem a csatát. Megnyertem a csatát.
Mi a kedvence az operairodalomban?
Mindent nagyon szeretek, amit elénekelhettem, de a Tosca számomra a legkedvesebb. Szívem-lelkem az olasz szerzôké: Puccinié és Verdié. Az olasz jókedv és temperamentum tükrözôdik zenéjükben.
Az éneklés mellett tanít is.
Tanítok és tanulok minden nap. A dalestem zongorakísérôje, Alföldi Mária az énektanárom, aki nagyon fontos szerepet tölt be az
életemben: barátnôk vagyunk, megbeszéljük
dolgainkat az élet minden területén. A daléneklésre is ô beszélt rá. Tíz éve dolgozunk
együtt nagy szeretetben és összhangban. Vannak tanítványaim is, bár én az énekléssel kapcsolatban nem szoktam azt mondani, hogy tanítok, inkább utat keresünk együtt. A hang, a
gyémánt adva van. Azt egy picit csiszolni
kell, és keresni a legjobb kifejezésmódot, a
legmegfelelôbb technikát, artikulációt stb.
Egy jó tanár ugyanakkor pszichológus is. Hiszen a hang mindent tükröz: vidámságot, szomorúságot, haragot. Ezeket is meg kell beszélni. Nekem fontos, hogy ôszinte, baráti viszonyba legyek a tanítványokkal. Szeretném
növelni az önbizalmukat, átadni a tudásomat, a tapasztalataimat meg a stafétabotot.
Péter Zsuzsa
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„A múlt anyaga álom,
képzelt világnál bizonytalanabb”
Kerületünk lakója, a Prima Primissimadíjjal kitüntetett, József Attila-díjas
költô, szerkesztô-mûsorvezetô Czigány
György idén új kötettel jelentkezett. A
Szent István Társulat kiadásában május
11-én kezdôdô könyvhetükre jelent meg
Zárófogadás címû könyve, amelyben
életének szereplôi, élôk és holtak
vannak együtt egy lelki zárófogadáson.

— Olyan embereket invitáltam e képzeletbeli fogadásra, akikkel az elmúlt nyolc évtized
alatt összetalálkoztam, megszerettük egymást, akik társaságában jól éreztem magam
— vallja legújabb mûvérôl a szerzô. — Ezek között vannak családtagok, szüleim, gyermekeim, tanáraim, kedves ismerôseim, kerületünk lakói közül Lator László, és akik már nincsenek köztünk, Weöres Sándor, Ottlik Géza,
Illyés Gyula és Kodály Zoltán. Kodályról talán
nem sokan tudják, hogy nemcsak a Köröndhöz kötôdik az élete, a Psalmus Hungaricus címû mûvét még itt írta, a Rózsadombon. Borsos Miklós szobrász a Rómer Flóris utcában la-

kott hosszú ideig, ahol barátaival együtt „Musici di Rómernak” nevezve magukat muzsikáltak együtt.
Baráti szálak fûzték az említett mûvészekhez?
A kérdésérôl eszembe jut, amikor vidéken
egy irodalomtörténész kolléga is érdeklôdött
a Weöres Sándorhoz fûzôdô viszonyomról.
Tréfásan azt válaszoltam, hogy én Weöresnél
gépkocsivezetô voltam. Ô ezt szó szerint vette, és a következô szavakkal mutatott be a közönségnek: „Czigány György Weöres Sándor
gépkocsivezetôje volt, de késôbb jó barátok
lettek.” No, ez nem egészen így volt. Jó barátok voltunk, ezért kért meg Sándor és Amyka, hogy vigyem ôket ide-oda. Egyszer Zebegényben, ahol Szônyi Istvánt látogattuk meg,
egy nagy esô után felmentünk a hegyoldalra,
hogy megcsodáljuk a Dunakanyarra nyíló
gyönyörû kilátást. Vizes, agyagos volt az út,
és a kocsi beragadt a sárba. Próbáltam hintáztatni az autót elôre-hátra, de eredménytelenül. Akkor megszólalt Sándor tôle szokatlan
határozottsággal (különben kissé álmatagon
beszélt): „Én most kiszállok a gépkocsiból,
és többet nem is szállok oda vissza.” Így is
tett, de amikor azután egy csörlôvel kiszabadították a kocsit, csak beszálltak, hazavittem
ôket, és együtt vacsoráztunk térdig sárosan a
Rózsadomb étteremben.
Kodály Zoltánnal is hasonló közeli viszonyban volt?
Kodály Zoltánnal egyszer interjút készítettem, ami nem bizonyult valami kellemes dolognak. Rendkívül szigorú, száraz ember
volt, nem szerette a felesleges locsogást. Felhívtam telefonon, és csak annyit kérdeztem:
Tanár úr, beszélne Bachról? Jöjjön fel holnap öt órára — hangzott a válasz. El is mentem, Kodályt pedig a vacsoraasztalnál talál-

„A duinói hercegi kastélyban, a gyôri Duna-parton, vagy szadai kertünkben mind
vendégei a zárófogadásnak, akiket elme és
szív álmaival nyolc évtized együvé sodort.
Engem Ottlik Géza mellé a Dunakorzón és
Zebegényben. (Két fiúnk ott született, pilóta lányunk pedig Ottlik városában, Gödöllôn.)
Nekem a húszéves lányok tetszenek. Persze a Zsófi is, pedig ô már huszonegy esztendôs, ráadásul az unokám. Csak tizennyolc a Vox Humana kórus alt szólama szélén az a nevetôs fekete szemû. Akinek arcán nemsokára megláthattam a tûnôdések szépségét és
méltóságát is, melynek fényében együtt indulhattunk ismeretlen gyermekarcok elé…
Nem egyszerre halunk meg, szakadatlanul: egyetlen pillanat Noé bárkájában zsúfolódik össze minden kacat, a múlt anyaga álom, képzelt világnál bizonytalanabb. E dolgokon ábrándoztam, amikor a zárófogadás külsô folyosóján egy pamlagon féloldalt, könyökére dôlve Weöres Sanyit látom, aki persze rég meghalt, most mégis végre újra üdvözölhetem itt.
Akkor talán feleségem, Erika is rám nevet még friss málnabokraink mögül? Ahol napfényes képzelet kozmoszára támad a hiány láncreakciója, ahol a visszahulló, újszülött lét
lüktet, dobog a húsfalakban, ahol maga a szeretet dörömböl derengô szívkamrába zárva.”

tam. Túróstésztát evett paradicsommal.
Hellyel kínált, leültem, bár kissé zavarban
voltam. Neki pedig jó érzéke volt az iróniához, nem szólt hát semmit, csak evett szépen
tovább. Azután, amikor már nagyon kínos
volt a helyzet, letette a villát. „Na mi az, nem
kérdez semmit?” — érdeklôdött, majd csodálatos dolgokat mondott Bachról.
Hasonló anekdotákat olvashatunk a
könyvben?
Ez a könyv olyan, mint az élet: vannak benne
beszélgetések, emlékek, tréfás anekdoták, élcelôdések éppúgy, mint teológiai viták, amelyeket a szintén kerületünkben élô Szabó Ferenccel folytattam arról, hogy vajon mi lesz az
emberrel halála után. Olyan tragikus események is megjelennek könyvem lapjain, mint
szeretett feleségem nemrég bekövetkezett halála. A kötet vége így lírai jellegû lett, verseimmel ôrá emlékezem. Epilógusként benne
vannak azok a töredékek, amelyeket feleségem titokban jegyzett le, hogy ne szomorítson minket. Az ô hiánya napról napra növekszik, de örömmel tölt el, hogy ennek a könyvnek egyes fejezeteit még ô is olvasta.
Egyfajta összegzésként írta meg ezeket az
élményeket?
Könnyed összegzésként, hiszen rengeteg
minden kimaradt belôle. Inkább jelzéseket
írtam arról, hogy mi minden történik egy
olyan ember életében, aki hivatásából adódóan számos kitûnô embert ismerhetett meg a
zene, az irodalom és képzômûvészet berkeibôl. Remélem, hogy sikerült hiteles és igaz
képet festenem ezekrôl a csodálatos emberekrôl, akik elôtt nem kell áhítatosan leborulni, csak szeretni kell ôket.
Péter Zsuzsa

14. OLDAL
GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

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

HAYDN-MARATON A MILLENÁRISON. A
Haydn-év legkiemelkedôbb eseménye május
31-e, a zeneszerzô halálának 200. évfordulója. Ezen a napon világszerte Haydn mûvei
csendülnek fel a legnagyobb koncerttermekben. A Hungarofest-KLASSZ Zenei Iroda igazi
zenei csemegével készül: a Millenárisra látogatók — délelôtt 11 órától késô estig — Haydn
mûveit hallgathatják meg különféle formációk különbözô feldolgozásában. A jól ismert
klasszikus dallamok mellett a népszerû crossover mûfajban is felcsendülnek a mester kompozíciói, a legkisebbeket pedig zenés gyermekprogramok szórakoztatják. Ízelítô az
egész napos programból: 11 órától: Óbudai
Danubia Zenekar, 11 órától: Óramese, Bölöni
Réka Társulata. 12 órától: Drums ütôegyüttes,
13 órától: Óbudai Danubia Zenekar, 14 órától: Brass in the 5 koncert, 14.30 órától: Garabonciás táncegyüttes, 16 órától: Halász Judit,
17 órától: Jánosi Együttes, Trio Lakria, Mirrorworld, 20.30-tól: Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A belépés díjtalan.
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. Formázási és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével
9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n M GALÉRIA: MÁJUS 16–JÚNIUS 1.: A Gyermek Mûvészeti Fesztivál képzômûvészeti alkotásainak kiállítása. (A mûvelôdési központ színházi elôterében)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁJUS 20–JÚNIUS 10.: „Befogadó kultúra” — festmények, kollázsok. Megnyitó:
MÁJUS 20., 18 órakor. Megnyitja: Lóska Lajos mûvészettörténész.
n GALÉRIA LÉNIA: JÚNIUS 28-ig: Fekete László kiállítása. Látogatható elôzetes bejelentkezésre: (06 20)
911-8121; (06 20) 916-5605; 274-2342. (1021 Széher út 74., www.galerialenia.hu)
GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: MÁJUS 30., 10 órától: United Way — Mindenki Gyermeknapja.
A parkban civilek programjai, szöszmötölés, ügyességi játékok, zöld fû és szikrázó napsütés, a színpadon többek közt a Kolompos együttes, a Kôbéka és egyéb zenei programok, elôadások várnak benneteket. Tíz szerencsés az Alma-klub vendége lehet délután. (Fogadó, Park)
ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁJUS 17., 11.00: Két évtized Európa pódiumain. A Magyar Zongorás
Trió matinéja. Beszélgetôtárs: Hollós Máté. MÁJUS 22., 18.00: Kamarazenei különlegességek. Gyöngyössy
Zoltán (fuvola) hangversenye. Zongorán közremûködik: Kemenes András. Bach: a-moll partita. Mozart: Fdúr szonáta. Dvoøak: Szonatina. Martinù: Szonáta. Bartók: Három csíkmegyei népdal, Román népi táncok.
MÁJUS 24., 11.00: Haydntôl Dvoøákig. A Bartók Vonósnégyes évfordulós matinéja, km.: Komlós Péter, Hargitai Géza (hegedû), Németh Géza (mélyhegedû), Mezô László (gordonka). Haydn: G-dúr ’Erdôdy’ vonósnégyes. Schubert: Esz-dúr vonósnégyes. MÁJUS 29., 18.00: Bemutatkozó. A Trio Duecento Corde hangversenye, km.: Tallián András (hegedû), Nagy Ibolya (gordonka), Szabó Ferenc János (zongora). Haydn: Esz-dúr
trió. Ives: Trio. Brahms: H-dúr trió.
n MILLENÁRIS: Night Colours sorozat. MÁJUS 21., 20.00: Speed Caravan (F). (Fogadó). MÁJUS 24.,
20.00: Joana Amendoeira (P). A fado a portugálok jellegzetes népi éneke, amely az elvágyódásról, a szenvedélyrôl, s az életet széppé tevô fájdalmakról és szépségekrôl szól. (Teátrum) www.millenaris.hu
n CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: MÁJUS 24., 20.15: A Gyôri Székesegyház Palestrina Kórusa és Zenekara. Vezényel: Katona Tibor. A gyôri Székesegyház zenei kincsei (Istvánffy, Richter, Werner és kortársaik). MÁJUS 30., 12–24.00: Haydn kismaraton. A tisztelet tizenkét órája. (1114 Villányi út 25.)

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Salsa tánctanfolyam hétfônként 20–22
óráig. Érdeklôdni és jelentkezni: info@karaktertancstudio.hu, tel.: (06 30) 996-6002. Próbáld ki a világ legforróbb és legtüzesebb páros táncát, ami könnyen elsajátítható minden korosztály 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 Júlia, (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. A szülést követôen eltelt hatodik hét után lehet elkezdeni, és a gyermek egy éves koráig lehet közösen mozogni. A torna fôleg az anyukák fizikai regenerálódását segíti elô, de a babák is aktívan részt vesznek benne. Pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Nôi torna. Koreografált, táncos nôi torna lányok, asszonyok részére. Az órát profi táncmûvész tartja. Táncos elôképzettség nem szükséges.
KÉMNÔK. Különleges nôi kommandó — csodálatos szókapcsolat, kellemes filmélméHétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentnyek azonnali elôhívója, még ha a felidézett képek nem is a filmtörténet klasszikusokat
kezés: Antal Ilona, (06 30) 922-5887. Tartásjavító
taglaló oldalairól valók. Jó okunk van tehát kellô komolytalanságot tulajdonítani a „kügimnasztika. Mozgásforma a felnôttek minden korlönleges nôi kommandók” minden új hajtásának. Jean-Paul Salomé francia filmrendezô
osztályának. Egyszerûen megtapasztalható módszer
(Arséne Lupin, Belphégor — A Louvre fantomja) viszont nem csak a figyelmünkre, de
a testtartás javítására, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalegyüttérzésünkre is számít. A Kémnôk ugyanis, az ô rendezôi hitvallása szerint, nemcsak
mainak kezelésére. A csoporthoz folyamatosan lehet
háborús kalandfilm, hanem fôhajtás is egyben; megemlékezés a francia ellenállás nôi
kapcsolódni. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa
résztvevôirôl, azokról a lányokról és asszonyokról, akik a Churchill által irányított speciális
Bothmer-gimnasztika tanárnál, (06 70) 328-8053.

egység, a SOE soraiban dolgoztak, de a feledékeny utókor mostohán bánt velük. A rendezôi szavak és az igaz történet ígérete némi realitással kecsegtetnek, e terén azonban Saloménak igen szûkösek a tartalékai: talán valamivel több vért mutat az akciójelenetek, és több kegyetlenséget a kínvallatások során, mint azok a háborús
akciófilmek, melyek bizonyítottan nem igaz történeten alapulnak, a különleges
nôi kommandósok terén viszont kifejezetten jól teljesít. Sophie Marceau-t Normandiában bevetni egy német kézre került angol ügynök megmentése érdekében olyan fantázia, mellyel minden valamirevaló ponyvagyáros egyszer biztosan
eljátszik a pályafutása során, de a Sophie által vezetett kommandó összetételét is
mintha csak a férfifantáziák diktálták volna. A csapatot erôsíti egy csábításban jeleskedô kabarétáncos, meg egy gyilkolni is kész prostituált is, ilyen összeállítással
pedig csakis nyerni lehet. Ha máshol nem is, de a moziban mindenképp.

E. K.
Feliratos, francia film, fôszereplôk: Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain, Déborah
Francois, Moritz Bleibtreu, Maya Sansa, rendezte: Jean-Paul Salomé.
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Egy nagy utazás emlékei
Június 11-ig tekinthetô meg a Társalgó Galériában Gyémánt László festômûvész
Nagy utazás címû kiállítása. Gyémánt, aki a Társalgó Értelmiségi Klubnak egy idôben tagja volt, majd megbecsült barátja, nem elôször rendez kiállítást a galériában. Mostani munkáit az Amerikai Egyesült Államokban tett utazása ihlette. A tárlatot Ungvári Tamás író nyitotta meg, aki megtiszteltetésnek és örömnek nevezte
ezt a feladatot, hiszen fél évszázados barátság fûzi a mûvészhez. A kiállított mûvek közül számos festmény azt a hatalmas gránittömböt örökíti meg, amely DélDakotában található, s amelybe négy amerikai államférfi, Washington, Jefferson,
Roosevelt és Lincoln portréját véste be mintegy négyszáz munkás. „A számunkra
felfoghatatlan méretek, valamint a négy elnök személye jelképezik Amerikát, és az
általa képviselt szabadságot — mondta Ungvári. — Gyémánt László rádöbbent arra,
hogy neki ehhez személyes köze van. Bár elsô ránézésre külsôdleges képeket látunk, valójában egy vallomás, egy belsô vonzalom fogalmazódik meg rajtuk. Ezt a belsô vonzalmat, amelynek elérése mindenki törekszik, szabadságnak hívják.”
Michael J. Hurley, az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének sajtóért és
rendezvényekért felelôs tanácsosa is köszöntötte a mûvészt. Hivatali idejének végére érve
értékelte a hazánkban eltöltött éveket, amely a két ország kapcsolatának történetében
politikai és kulturális értelemben egyaránt kiemelt jelentôséggel bírt.
A kiállításon jelen volt Bárdy György, Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Bogyai Katalin, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzetközi kapcsolatok szakállamtitkára, Vágó István
televíziós szerkesztô, mûsorvezetô és Benkô László zenész. A hamisítatlan tengerentúli
hangulatról Vukán György és Berkes Balázs dzsesszmuzsikája gondoskodott. (1024 Keleti
Károly utca 22., www.tarsalgo-galeria.hu)

Gerinctorna. Minden kedden és csütörtökön 18.30–
19.30-ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06 30) 370-7322.
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló
kondicionáló torna kedden és csütörtökön 8–9, este
19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. Jelentkezés: 2009356. Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, ami 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 csütörtökön 16.15–17.15-ig.
Vezeti Bánhidi László és Borbála testnevelô tanár és
szakedzô. Jelentkezés : 200-0191 és (06 30) 4133854. Feldenkrais módszer — Ha szeretne könnyebben mozogni, kevesebb erôlködéssel élni. Órák: kedden
10–11, csütörtökön a Küküllô u. 1. alatt 19–20 óráig. Vezeti Heimer István nemzetközi diplomás oktató. Jelentkezés: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu
n SIVANANDA JÓGA: Középhaladó hatha jóga tanfolyam Indul 6x2 órában, május 18-án hétfôn 19–21 óráig. Helyszín: Jógaközpont, JÓGA II. Vishnu terem (földszint). A középhaladó ászana és pránájáma tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik elvégezték az alaptanfolyamot és a hatha jógában szeretnének továbbfejlôdni.
Kezdô jógatanfolyam indul idôsebbek részére május 20-án szerdán 10–12 óráig 8x2 órában. Helyszín: Jógaközpont, JÓGA I. Sivananda terem (I. em. 2.). Gyakorló órák az alábbi idôpontokban: kedd 10–12 óráig, szerda 18.30–20.30 óráig, csütörtök 10–12 óráig, péntek 10–12 óráig (felfrissítô idôsebbek részére), péntek
18.30–20.30 óráig és vasárnap 18.30–20.30 óráig. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA: MÁJUS
22., 15–17 óráig: Apró csodák körülöttünk. Zsoldos Árpád ornitológus ismeretterjesztô elôadása vetítéssel,
a körülöttünk élô „csodák” — lepkék, bogarak, madarak — bemutatása. Szeretettel várjuk klubnapjainkra a
közösségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat! Klubvezetô: Kilián Mária, (70) 3356286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 19.: 16 évesek lettünk. MÁJUS 26.: Beszélgetôs klubnap. JÚNIUS
2.: Szent Iván hava, júniusi jeles napok. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 20.: Látogatás a vácrátóti arborétumban. MÁJUS 27.: Kirándulás Krasznahorkára. Várlátogatás. Bôvebb tájékoztatás a keddi klubnapokon, illetve az alábbi e-mail
címen : tothbuda@chello.hu (1024 Keleti Károly u. 26. Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A tagság legutóbbi összejövetelén mûsoros anyáknapi ünnepséget rendezett. Az összejövetelen részt vett a klub alapítója, Küller András egykori képviselô. Elkészült a klub programterve az idei év hátralévô részére. A tervet a legközelebbi összejövetelen ismerteti a vezetôség. A klub minden
helybeli nyugdíjast szívesen lát. A klub minden páros héten csütörtökön 16 órától tartja összejöveteleit. (1028
Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Üléseinket minden hó elsô és harmadik szerdáján 16 órakor
tartjuk. MÁJUS 20., 16.00: Meghívott elôadó: Sediánszky János várkerületi alpolgármester. JÚNIUS 3-án
zsíroskenyérparti a szabadban, melynek részleteit még megbeszéljük. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Összejövetelek minden csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. Egynapos kirándulásaink: MÁJUS 19.: Baden bei Wien, Mayerling. JÚNIUS 2.: Burgenland, Bruck an der Leitha, Frauenkirche. JÚNIUS 16.: Mariazell, Lilienfeld. Várjuk a sürgôs jelentkezéseket a csütörtöki klubnapokon. (1027 Margit krt. 48., I. em., 10. sz. kaputelefon)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tartjuk. MÁJUS 27-én: „Autonómia és az új világrend” — dr. Balogh Sándor könyvének ismertetése. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)
KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: MÁJUS 23.: Pilis-hegység. Találkozó 8.00 órakor, Batthyány tér, HÉV pénztár. MÁJUS 24.: Vértes-hegység. Találkozó 9.15 órakor az Alkotás utcában, a pa-

Az év természetfotósa
a Kultúrkúriában
Május 25–június 21. között látható a Klebelsberg Kultúrkúriában az a fotókiállítás, amely
az Év Természetfotósa 2008 pályázatra beküldött nyertes felvételekbôl válogat. Tavaly tizenhatodik alkalommal rendezte meg Az Év
Természetfotósa pályázatot a naturArt Magyar Természetfotósok Szövetsége, ami meg-

határozó szerepet játszott abban, hogy a magyar természetfotózás az utóbbi másfél évtizedben hihetetlenül gyors fejlôdésen ment
keresztül. A pályázat — mint magas szintû,
mértékadó mûvészi mérce és a hazai megmérettetés fóruma — az elmúlt tizenöt évben Magyarország egyik legjelentôsebb fotópályázatává és a legrangosabb természetfotós pályázatává vált. Az idehaza és külföldön is elismert szakmai seregszemle minôsége évrôl évre javult, olyannyira, hogy ma már nem telik
el év, hogy a magyar természetfotósok ne lennének ott a világ legfontosabb természetfotós pályázatain, amelyek kiállítási képei közül immár átlagosan minden tizediket magyar szerzô jegyzi, a természetfotósainkat pedig egyre-másra hívják meg a nagy nemzetközi szakmai fesztiválokra.
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tika elôtt, a Déli pályaudvarral szemben). MÁJUS 31.: Börzsöny-hegység. Találkozó 7.30 órakor, Nyugati
pu., pénztárak. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)

n ZENE: MÁJUS 21., 20.00: Mesterkoncertek és
ifjú mesterek sorozat. A Bánfalvi Quartet koncertje. Mûsoron Bach, Haydn, Brahms mûvei.
MÁJUS 22., 19.00: „Párizs ege alatt...” Francia
sanzonest az Orosz Zoltán Klubban.
n IRODALOM: MÁJUS 26., 18.00: Könyvbemutató — Kurucz Gyula: Tükörben a halál. Az íróval Tomana Gyöngyi beszélget.
n SZÍNHÁZ: MÁJUS 22., 19.00: Nôi vonások
— a S.T.ART Company táncelôadása. A táncdarab a nôi lélek rejtelmeit kutatja a XXI. század
mechanikus, sematikus, reklámok által meghatározott világában. Koreográfus: Sziráky Timea.
MÁJUS 30., 19.00: Fiatal mûvészek fóruma. José Martinez Queirolo: Egy csokor Ecuador. Három egyfelvonásos dráma a Hédi y los Panas Társulat elôadásában: Montague és neje, A beázás,
Az ôszinteség bazárja. A fiatal csapat által megismerhetjük egy rendkívüli író rendkívüli darabjait, amelyek magyar fordítása a fôszereplô, Flores Hedvig Montserrat munkája.
n GYEREKEKNEK: MÁJUS 29., 18.00: Magyar
táncház gyermekeknek. Kéthetente pénteken
magyar táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és Nyíri László. MÁJUS 30., 12.00: Gyermeknap. Vitéz László — a MárkusZínház elôadása, a Makám együttes gyermeknapi mûsora,
Ludibundus — játékpavilon, kézmûves játszóház, arcfestés.
n ZÖLDÁG: MÁJUS 23., 10.00: Gyógynövénytúra. Vezeti Papp Orsolya kertészmérnök. MÁJUS 26., 18.00: Ökoház épül. Kompromisszum,
avagy az otthon kényelme a lehetôségeinkhez
igazodva, megalkuvás nélkül. Varga Illés Leventével beszélgetünk arról, milyen az, amikor az
építész épít hajlékot magának. A programokra a
belépés ingyenes. Részvételi szándékát, kérjük,
a (06 30) 642-3208-as telefonszámon, vagy a
zoldag@kulturkuria.hu e-mail címen május 22ig jelezze.
n TUDÁSTÁR: MÁJUS 19., 18.30: A barokk mûvészete. Ludmann Mihály mûvészettörténeti sorozata. A barokk Magyarországon. MÁJUS 24.,
19.00: Mit mond nekünk az Írás? — A civil
szervezetek. Májusi vendégeink: dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke és dr. Szabó Endre, a NOE elnöke. Moderátor Varga Norbert politológus, hittanár. MÁJUS 25., 19.00: Borospince estek —
Szent Orbán-napi biobor-bemutató kóstolóval.
Bemutatkozik a Korom családi bioborászat. Korom Péter kesztölci bioborász elôadása, amelynek során kóstoló 13 fajta borból, borverseny.
Bûvészkedés, bordalok gitárra. Közremûködik:
Pipó József elôadómûvész.
n FILMKLUB: MÁJUS 28., 18.00: Vendégünk
Török Ferenc, a Moszkva tér címû kultfilm, valamint a Szezon és az Overnight rendezôje, akit
Csillag Márton filmkritikus kérdez a filmek hátterérôl. A beszélgetés után az alkotó legújabb, Spiró György színdarabja nyomán készített filmjét,
a Koccanás-t vetítik. A belépés díjtalan.

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Vrsar (Horvátország) tengerparti nyaralás kedvezô áron SZEPTEMBER 4–14 között. Májustól kirándulásainkat keddi napokra szervezzük, a klubdélutánok változatlanul
csütörtökönként lesznek. MÁJUS 19.: Szombathely legszebb látnivalói (városnézés és arborétum) MÁJUS
21.: Közgyûlés, klubdélután. MÁJUS 26.: A Nagy-Alföld leghíresebb Nemzeti Parkjai (Helvécia-Bugac, autóbusz, kisvasút, gulyás. JÚNIUS 4.: Lednice, Valtice — két csodaszép kastély Csehországban. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalommal. Fogadóórák, egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), (06 20) 42-42-180, fonixke@t-online.hu, pénztári órák csütörtökönként 15.30–17.30-ig. II., Margit krt. 64/b.
TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Alkotóház: Az ékszerkészítô, selyemfestô, kézimunka, kosárfonó mûhelyekbe még lehet jelentkezni. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter,
(06 70) 977-5689. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves korig. Minden
kedden 16–17.30 óráig. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689.
n Internet kortalanul. Tanfolyamaink június végéig tartanak, csütörtökön és pénteken 8.30–10.15-ig és
10.30–12.15-ig, érdeklôdés: Polgár Mária, (06 30) 300-2114. E-mail: polgar.maria@gmail.com (1028 Máriaremetei út 37.)

Wagner zenéjének szolgálatában
Még élt a XIX. század egyik legnagyobb hatá- található, ami a hazai és nemzetközi operasú zeneszerzôje, mikor operáinak népszerûsí- élettel kapcsolatos, a mûfaj kedvelôit eligaztését felvállalva Mihalovich Ödön, Apponyi gató számos hasznos információval, például,
Albert és Richter János karmester a világon hogy május végén, az ausztriai Welsben új
az elsôk között, 1872-ben megalapították a rendezésben tûzik mûsorra a Lohengrint, és
magyarországi Wagner Egyesületet. Richard két elôadáson játsszák a Parsifalt is. A webolWagner honi megismertetésén túl, építési je- dalról megtudhatjuk azt is: a Nemzetközi Rigyek kibocsátásával a bayreuthi Festpielhaus chard Wagner Alapítvány lehetôvé tette,
létrejöttét is kívánták segíteni. Ekkor a rabiá- hogy a világ minden tájáról 250 ªatal mûvész
tus természetû komponista már túl volt vala- (elsôsorban énekesek, 35 éves korig) minden évben öt napot az Ünnemennyi operája bemutatópi Játékok ideje alatt auguszján, a teljes Ringbôl csak Az
tus 3–7. között Bayreuthban
istenek alkonya volt hátra, entölthessen. Sajnos, mindez
nek premierje 1876-ban volt,
már a múlté. Novemberben a
valamint hattyúdala, a ParsiNemzetközi Wagner Társaság
fal, melyet egy évvel halála
fôtitkára értesítette a magyar
elôtt, 1882-ben mutattak be.
társaság elnökét is, hogy
A Richard Wagner Társaság
idén — költségvetési nehézséés Archívum hosszú szünet
geikre hivatkozással — már
után 1990-ben kezdte újra
nem tudnak részvételt biztomunkáját, és természetesen
sítani a Kelet-Európából érWagner zenei kultúrájának
kezô ªataloknak.
megismertetését, elmélyítéA Társaság összejöveteleit
sét, ápolását tartja legfontorendszerint a Marczibányi Tésabb feladatának napjainkri Mûvelôdési Központban
ban is.
A tavasz utolsó progtartja. Az érdeklôdôk idén
Havi rendszerességgel szerramjaként május 17elôadást hallgathattak Wagveznek programokat a nagy
én vasárnap 15 órai
ner nôalakjairól Meixner Minémet zeneszerzô elkötelekezdettel Puccini viláhály zeneesztéta jóvoltából,
zett híveinek. Ezekre általágába kirándulhatnak
megtekinthették a Trisztán
ban szeptember és május köaz érdeklôdôk. A Pillanés Izolda felvételét a Milanói
zött kerül sor. Operai, zenegókisasszony bécsi opeScala 2007-es elôadásában,
drámai ismertetô elemzésekraházi felvételét vetíDaniel Barenboim vezényletékel, ªlozóªai, zenetörténeti
tik, a fôszereplô Mirelvel. Részt vehettek a Sümegi
elôadásokkal, klubdélutánokla Freni és Plácido DoEszter operaházi tagságának
kal, a bayreuthi elôadások
mingo, a karmester
tizenöt éves évfordulója alkalmegtekintésével, autóbuszHerbert von Karajan.
mából rendezett jubileumi
kirándulásokkal, hangversehangversenyen a gödöllôi kinyekkel, kamarazenei délutánokkal, dalestekkel, Wagner zenei kutatásai- rályi kastélyban, melyen a Walkür elsô felvonak bemutatásával, ifjúsági ösztöndíjas hang- nását hallgathatták meg neves mûvészek közversenyekkel, hanglemez-délutánokkal, vala- remûködésével. A társaság elnöke dr. Király
mint a negyedévente megjelenô Wagner Hír- Lászlóné, fôvédnöke Marton Éva operaénemondó újsággal szolgálják a magyarországi kes.
zene ügyét. Honlapjukon szinte minden megSpangel Péter

2009/10 — május 15.

AJÁNLÓ

17. OLDAL

Elôször adta át a II. kerület a Budai-díjat
Idén elôször adományozta a II. kerület
önkormányzata a Budai-díjat a
Nemzetközi Könyvfesztiválon. Olyan
könyveket, kiadványokat ismernek el
vele, amelyek leginkább segítik az
oktatást.

A Budai-díjat hét éve alapították azzal a céllal, hogy az adott évben kiadott könyvek, illetve multimédiás kiadványok közül azokat támogassák vele, amelyek leginkább segítik a
diákokat, tanárokat az oktatás és nevelés céljainak megvalósításában. A könyvfesztivál
két éve költözött a II. kerületbe, és Láng Zsolt
polgármester szerint a hegyvidéki önkormányzat által alapított díj fontos hagyományt
teremtett, amelyet mindenképpen folytatni
kell.
— Büszke vagyok arra, hogy sok más fontos rendezvény mellett a könyves szakma rangos eseménye kerületünkben talált otthonra
— mondta Láng Zsolt. — Szerettük volna, ha
nem vész el ez a díj csak azért, mert a fesztivál elköltözött a XII. kerületbôl.
A díjakat a több mint 61 ezer látogatót vonzó, látogatócsúccsal záruló XVI. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál utolsó napján, április 26-án vasárnap délután adták át. A kerület által díjazott könyveket a Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógusai választották
ki. A zsûri elnöke Osváth László magyar-történelem, a zsûri tagjai Ferge Anna magyar-pedagógia, valamint Szabó Pap Edit magyar-könyvtár szakos tanárok voltak. Mint Osváth László
elmondta, Fodor István Ôstörténet és honfoglalás címû díjazott könyve az általános és középiskolás korosztály számára is nagyszerûen alkalmazható az oktatásban. A diákok
szempontjából külön elônye a kiadványnak, hogy nyelvezete közérthetô.
A másik díjazott,
Both Miklós Radnóti-cédéjérôl szólva
kiemelte: az oktatás során egyre fontosabb más interpretációban, akár
megzenésített formában is meghallgatni a tananyagot.
A könyvek közül
a Kossuth Kiadó

Zrt. Magyarország története 24 kötetesre tervezett sorozatának elsô darabja, Fodor István:
Ôstörténet és honfoglalás címû könyve érdemelte ki az önkormányzat Budai-díját. A sorozat történelmünk kezdeteitôl napjainkig
összefoglalja a legfontosabb eseményeket,
bemutatja a kiemelkedô történelmi személyiségeket. A sorozat elôreláthatóan nagy segítség lesz diákoknak, de a magyar történelem
iránt érdeklôdôknek is tartalmas olvasmány.
A szöveget gazdag illusztrációs anyag teszi érdekessé. A sorozat szerzôi neves történészek, mint Koszta László, Ormos Mária, Romsics Ignác, Deák Ágnes, Szakolczai Attila, Rainer M. János, akik a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával
állították össze, gazdag forrásanyagból merítve.
Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója az MTI-nek „kockázatos
vállalkozásnak” nevezte a sorozatot:
— Körülbelül hatvanan dolgoznak a Romsics Ignác történész által felügyelt sorozaton.
A köteteket az újságárusoknál lehet megvásárolni, az elsô kötetet egy újabb követte, már
megjelent Font Márta: Államalapítás, és hamarosan követi Koszta László: Válság és megerôsödés címû könyve is. A kiadványokhoz
egy új ismeretterjesztô tévésorozat is kapcsolódik, amelyet április 26-tól vetítenek vasárnaponként az m1-en.
A multimédiás kiadványok közül a Gryllus
Kiadó Hangzó Helikon-sorozatának legújabb, tizenkilencedik kötete nyerte el a Budai-díjat, amelyen Radnóti Miklós megzenésített versei hallhatók Both Miklós elôadásában.
— Nagy boldogság átvenni egy ilyen rangos elismerést — mondta Gryllus Dániel. —
Számomra ez azt jelenti, hogy a pedagógusok
haszonnal tudják forgatni kötetünket az ifjúság nevelésében. Régebben attól tartottam,
hogy ha a ªatalok az énekelt verssel találkoznak elôször, akkor nem nyílik ki a fantáziájuk a vers távolabbi értelmezésére. Mára ez
megfordult: úgy érzem, talán éppen a vers
megzenésített változata vezeti rá a hallgatóságot, hogy érdemes olvasni a költôket, forgatni a versesköteteket. Az ország különbözô részeibôl érkezett visszaigazolások erôsítenek
meg ebben a hitemben.
ld—pzs

n Gyermek Mûvészeti Fesztivál: MÁJUS 15.,
16.00: Gálaelôadás — Válogatás a legjobb
aranyokleveles produkciókból. A rendezvény ingyenes, minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
n ZENE: MÁJUS 23., 19.00: Hang és Lélek. Palya Bea—Dés András (ütôhangszerek), Szalóki
Ági—Juhász Gábor (gitár), Tóth Evelin—Szalai
Péter (tabla), Samsara Quartett: Juhász Gábor
(gitár), Lantos Zoltán (hegedû), Nyusztay Iván
(kanjira, ghatam), Szalai Péter (tabla). MÁJUS
30., 19.00: Kaláka — jubileumi koncertsorozat. A Marczin már megszokott Kaláka-koncertet élvezheti a felnôtt közönség. Vendég: Lackfi
János, Tóth Krisztina, Momentán Társulat. Az
együttes tagjai: Becze Gábor, Gryllus Dániel,
Gryllus Vilmos, Radványi Balázs. MÁJUS 17.,
15.00: Majális és a Pillangókisasszony operafilmvetítés. Vezényel Herbert von Karajan. A Richard Wagner Társaság rendezvénye. Fôvédnök:
Marton Éva. Bôvebb felvilágosítást Király Éva ad
a 383-0101-es telefonszámon. www.wagnertarsasag.hu. JÚNIUS 8., 19.00: 30 éves a Calcutta
Trió Indiai Zeneklubja. Az elôadásokon a Trió
betekintést nyújt az indiai klasszikus zene rendszerébe, történetébe, szigorúan követve indiai
mestereiket. A hangversenyt gyakran egészíti ki
indiai film vetítése is, amely az indiai zene
hangszereit, legnagyobb elôadóit és népeinek
kultúráját mutatja be. Az együttes tagjai: Kozma András, Szalai Péter, Molnár András.
n Diákszínházi estek: MÁJUS 21., 18.00: Csodálatos vadállatok — a Csütörtöki Csoport elôadása. (Az elôadás Garaczi László azonos címû
drámájából készült.) Sok minden kimaradt az
eredetibôl, és sok minden belekerült. Disszociatív történet — András delfin szeretne lenni.
Mert a delfinek nem társadalomban élnek, hanem szeretetben. András már csak emlék. Vajon
kiderül róla valami? És megbocsátunk egymásnak? Vagy inkább bébézzünk? Az elôadás az Országos Diákszínjátszó Találkozó Közép-magyarországi régiójában ezüst minôsítést ért el. Rendezô: Benkovics Sándor és Kocsis Nándor.
n KAMASZOKNAK: MÁJUS 30., 15.00: Titánok. 12–18 éveseknek szervezett programsorozat. Sajnos, az idei Titánok sorozat utolsó alkalmához értünk, de kárpótlásul miénk a nyár és a
nyári táborozások minden öröme. Az utolsó alkalmat szeretnénk veletek a szabadban tölteni
egy közös, nagy játékkal. Javasoljuk, hogy ennek megfelelôen öltözzetek. Rossz idô esetén
méta, festékcsata és számháború a színházteremben. Várunk benneteket nyári táborainkba!
Bárki bármikor lehet Titán! Információ: Sallai Ferenc, (06 70) 977-5688.
n Baba- és gyermekholmivásár MÁJUS 30án: Várjuk azokat, akik gyermekruhákat és
egyéb kiegészítôket szeretnének a vásáron beszerezni. Kinôtt, de még jó állapotban lévô baba- és gyerekruhák, valamint játékok börzéjére
jó idô esetén udvarunkon tudunk helyet biztosítani.

18. OLDAL
ZARÁNDOKLAT. Május 16-án öt helyszínrôl, egyszerre kilenc irányba indul el
a fôváros körüli Élô rózsafüzér gyalogos
zarándoklat, amelynek egyik végpontja
a máriaremetei bazilika, ahol Erdô Péter
bíboros mutat be szentmisét 19 órakor.
www.elorozsafuzer.zarandoklat.hu
VASSULA TANÚSÁGTÉTELE. Május
17-én vasárnap 15.30 órától az Országúti Ferences templomban Vassula Rydenrôl tartanak vetítéses elôadást. A
60-as éveiben járó görög hölgy eddig
mintegy hetven országban járt, több
mint nyolcszáz elôadást tartott.
MINDÖRÖKKÉ, ERDÉLY. A Szent István Könyvhéten jelenik meg a Kairosz Kiadó Magyarnak lenni sorozatában a
Szervátiusz Tibor szobrászmûvészrôl szóló Mindörökké, Erdély címû könyv,
amelynek szerzôje Szervátiusz Klára.
A TEREMTÉS ÜNNEPE. Június 5-én
14.30-tól és 6-án 10.30-tól kezdôdnek
programok Az egyház ökumenikus felelôssége a teremtett világért címû
rendezvényen a budafok-tétényi Nádasdy Kálmán Mûvészeti és Általános Iskola
dísztermében (1221 Szent István tér 1.).
A környezetvédelmi világnap és a teremtés ünnepének fôvédnöke Fabinyi Tamás
evangélikus püspök, védnökséget vállalt
Láng Zsolt polgármester.
RÉGI-ÚJ TARTOMÁNYFÔNÖK. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány rendi gyûlése április 16-án Magyar Gergelyt választotta meg tartományfônökéül a következô öt évre.
1981 óta tagja a ferences rendnek. Növendékévei után a Szentendrei Ferences
Gimnáziumban tanított, itt igazgatóhelyettes is volt, majd 1997-tôl hat évig a
rendbe belépô újoncok nevelôje volt Szécsényben. A tartomány vezetését 2003ban vette át. Tartományfônök-helyettes
Orosz Loránt lett, a rendi tanácsadó testület tagjai: Lukovits Milan, Berhidai Piusz, Lendvai Zalán és Frész Timóteus.
MICVE KLUB: május 17., 19.00: Nemzetközileg elismert magyar rabbik —
Kárpáti György filmrendezô portréfilmje dr. Scheiber Sándor és dr.
Schweitzer József professzorokról. Az
est vendégei: Kárpáti György rendezô,
dr. Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi, dr. Scheiber Mária és
Kertész Péter író. Május 24.: Kirándulás Szegedre. Indulás 8 órakor a zsinagóga elôl. Részvételi díj adófizetô tagjainknak ebéddel együtt 4000 Ft, nem tagoknak 6000 Ft. Jelentkezni délelôttönként a körzet irodájában vagy programjainkon május 11-ig a részvételi díj befizetésével lehet. Hétfônként 16 órától
karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. Csütörtökönként 18 órától
Frankel Baráti Kör. Vasárnaponként Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek 10–
11.30-ig. Információ: (06 30) 491-8140.
(1023 Frankel Leó út 49. Tel.: 326-1445)

MUSICA SACRA

BUDAI POLGÁR

A közös éneklés semmivel sem pótolható
A jubileumi Musica Sacra Civitatis kórustalálkozó nyitányaként zsoltárt énekelt az összkórus, amelyet Draskóczy László vezényelt.
— A Torockó téri református templomnak harminc éve vagyok kántora,
és korábban karnagya is,
de már gyerekként sokat
jártam a Pasarétre. Nagy
örömmel végzem feladatomat, a gyülekezet pedig
szép lelki munkát lát el,
segítik a bajba jutottakat
és hirdetik isten igéjét. Érintettségemnél
fogva kezdetektôl részt veszek a kórustalálkozón. Nagyszerû a rendezvény, amelyet évrôl
évre sokan látogatnak. Fontos eseménynek
tartom a Musica Sacra Civitatist, mert összefogja a kerületi kórusokat és az istennek való
éneklést helyezi elôtérbe.
Mit jelent az évenkénti találkozó?
Megmutathatják nagyközönség elôtt, hogy
mit tudnak, mennyit fejlôdtek. Inspirálóan
hat, mert a tagok komoly áldozatot hoznak.
Munka vagy tanulás mellett nehéz hetente
akár több alkalommal összejönni. A kóruséneklés nem könnyû, fegyelmezi az embert,
mert igazodni kell egymáshoz és ªgyelni a
karnagyra. Sajnos, a közös éneklés, ami semmivel sem pótolható, kezd háttérbe szorulni.
Az énekórák száma csökken, és az iskolai kóruséletnek is volt már szebb korszaka.

Most külön zenemûvet komponált.
Az alapötletet a Biblia „Kész már az én szívem, Istenem, hogy néked énekeljek” kezdetû, 57. zsoltára adta. Úgy gondoltuk, hogy az
egyházi kórusok találkozóján ennél alkalmasabb nyitányt nem is találhattunk volna. Fontosnak tartom, hogy az ember mindig kész legyen Isten dicsôítésére. És valóban, rendkívüli érzés volt, amikor az összkórus tiszta
hangon megszólaltatta a hatszólamú kánont.
Csak szakrális zenemûveket ír?
Sok jó dolog megfér az ember életében, fôleg, ha zenérôl van szó. Egész életem a zene
körül forgott. Fôleg ªatal koromban foglalkoztam népzenével, népdalfeldolgozást és kísérô zenét írtam, voltam zongorista, szimfonikus zenekart vezényeltem, de egész életemet átszövi a pedagógiai munka, jelenleg pedig a zuglói Szent István Konzervatóriumban
tanítok. A kórus iránti fogékonyság késôbb
jött, de a kettô ma már egyensúlyban van.
Mi ragadta meg a kóruséneklésben?
Sokkal bensôségesebb állapot, amikor az
ember a gondolatait nem hangszerrel, hanem saját testével adja elô. Becsülöm a kóruséneklést. Újabban egyre több mûvet írok
énekkaroknak. Idén Kálvin-évet tart a Református Egyház. Számos esemény mellett ünnepi hangverseny lesz a Mûvészetek Palotájában, ahol három kórusmû közül az egyik megírására engem kértek fel, ami külön örömmel tölt el.

Újra felfedezni Kodályt
Az idei kórustalálkozón ifj. Sapszon Ferenc
karnagy vezényletével Kodály Zoltán emléke
elôtt tisztelegve zsoltárt énekelt az egyesített
kórus.
— Kodály 121. genª
zsoltára szépen hangzó,
nagyszerû feldolgozás, és
az egyesített kórus által is
megvalósítható. Nagy
örömmel vezényeltem. A
kórusok éves II. kerületi
találkozóján elsô alkalommal vettem részt, és úgy
tapasztaltam, hogy az
amatôr kórusok olykor a hivatásos együtteseket felülmúló fegyelmezett munkával és szívvel-lélekkel készültek az eseményre.
Az elsô magyar kórusiskola megalapítása
az ön nevéhez fûzôdik.
A 80-as években tapasztaltam meg a nevelés hiányát, az iskola elégtelenségét, ugyanakkor a gyerekek szomját az értékekre és igényességre. Megszületett a keresztény értékrendû, Don Bosco-i és kodályi elemeket tartalmazó kórusiskola-koncepció. 1988-ban sikerült a sok száz éves hagyományt felélesztve, katedrálisi kórusiskolaként elindulnunk.
Újpalotán kezdtük egy faházban, és ma az I.
kerületben, 13 évfolyammal mûködik az általános és zeneiskola, gimnázium.
Az oktatásban is a kodályi utat követik?

A Kórusiskola a kodályi elképzelés megvalósítására törekszik. Az ô idejében nem volt
lehetséges olyan bentlakásos kórusiskolák
létrehozása, ahol a növendékek a liturgiában
szolgálnak, és naponta énekelnek. Ezért alakultak a zenei általános iskolák. Kollégiumunk nekünk sincs, de növendékeink értékek erôterében növekednek, egy zengô közegben, mindennap énekelve, miközben — vagy
talán épp ezért — más tantárgyakból is eredményesek. Kiváló tanári karunk van, egy
gyermekközpontú, bizalomra és személyes
kapcsolatra épülô nevelést nyújtunk.
Kodály gondolatai a mai világban is megállják a helyüket?
Kodály egy átfogó nevelési koncepciót
adott, melynek eredményessége nagyban
függ az iskola humán tartalmától. A mai —
csak az anyagiakat hajszoló és az önzô érdekeket mindenáron érvényesítô — közegben idegen test az emberben és értékekben gondolkodó kodályi terv. Mióta személyes jelenléte
megszûnt, sorra porladtak el a zenei általános iskolák, heti több énekóra már csak néhány emelt szintû intézményben van. Égetôen szükséges, gyermekeink és a jövônk megmentése érdekében, hogy újra és mélyebben
felfedezzük és megvalósítsuk Kodály nemzetnevelô tervét. Nehogy túl késôn döbbenjünk
rá, hogy valami fontosat elmulasztottunk.
Szeg
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Ünnep

Jánoska búcsúsai

JÉZUS MENNYBEMENETELÉNEK ünnepe május 24. Feltámadása

„Ôrizd szép hírünket ellenségtôl, oltalmazz bennünket árvizektôl” —
fohászkodtak a Duna menti falvak lakói Nepomuki Szent Jánoshoz
(máj. 16.), a folyók, a hidak, a vízimalmok, a hajósok, a halászok, a fuvarosok védôszentjéhez, akit sokan csak Jánoskának neveztek. A gyónási titok megôrzéséért Moldvába ölt szent tiszteletére oltárt emeltek, szobrát elhelyezték a házak homlokzatán. A búcsúsok János-litániát imádkoztak, amikor átkeltek a folyón. A hívôk a vízen- és hídon
járók védelmezôjének közbenjárását kérték árvíz, jégverés pusztítása
ellen. A szent oltalmába ajánlották magukat a pest-budai dereglyések, hídvámosok, vízimolnárok. Az utóbbiak már az ünnep elôestéjén csinosították a malmokat. Másnap a hajóhíd közepén álló, zöld
gallyal, virággal díszített János-kép elôtt imádkoztak, este vízi körmenetet tartottak hajóikkal: a jámbor lelkek könyörögtek a szenthez,
hogy segítse ôket árvíz idején.
„Orbán söpri a termést a faggyal" — jegyezték meg dédanyáink
Szent Orbán emléknapján (máj. 25.). Sokan tartottak tôle, hogy a fagyosszent „lecsípi a kukoricát is.” Mivel Orbán pápát (230-ban halt
meg) kezében kehellyel, késôbb szôlôfürttel ábrázolták, patrónusuknak választották a szôlôtermesztôk, a kádárok, a kocsmárosok. A
szent tisztelete a középkor végén jutott el hazánkba; kultuszának terjedését segítette egy jogkönyv is, amely ünnepét a nyár kezdô napjaként tartotta számon. Mivel a késôi fagyok sokszor veszélyeztették a
virágzó szôlôt, dédapáink szobrot, kápolnát emeltettek a hegyen a
szent emlékére, képét ráfestették-ráfaragták a hordókra, így kérték
közbenjárását a bôséges termésért. A kádárok misét mondattak a tiszteletére.
Sokan úgy gondolták, „amíg Orbán a kemence hátán ül, a bekecset
nem szabad levetni”. Mások szerint ô „löki le a macskát a kályháról”,
és az ünnep után melegszik az idô.
Pintér Csilla

után Jézus negyven napon át Isten országáról beszélt a tanítványoknak, megvigasztalta és megerôsítette ôket, feladatot adott és megmutatta a célt, ahová vele együtt eljuthatnak, eljuthatunk. „A Szentlélek eljövetele pedig erôvel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig. Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhô takarta el a szemük elôl. S miközben nézték ôt, amint az égbe ment, íme, két
férª állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak: Galileai férªak, miért
álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellôletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.” (ApCsel 1,8–11)

A ferences család jubileuma

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA
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A Minorita rendet Kalna Zsolt tartományfônök mutatta be április 27én a Kájoni János ferences közösségi házban. A bemutatásban rendtársai segítették: a lengyel Artur Penkiewicz, Kádár Pál Szatmárnémetibôl és Stefan Lakatusu Moldvából. A minoriták a XVII. században jelentek meg Magyarországon. Kolostoraiknak és a nép között járó testvéreknek nagy szerepe volt a katolikus hit terjesztésében és megôrzésében. A török idô után új lendületet kapott a szerzetesi élet. A minoriták inkább az ország északi és keleti részében terjedtek el és építették újjá kolostoraikat. Az 1700-as évek végére öt kustodiában 17 rendházban kb. száz minorita élt. Az újjáépítés nagy egyénisége volt a kétszeresen tartományfônökké választott szentéletû Kelemen Didák. A
trianoni határok a rendtartomány mûködését átalakították. Magyarországon négy kolostora maradt, az egri, miskolci, nyírbátori és szegedi. A kommunizmus éveiben sem Magyarországon, sem Erdélyben
nem mûködhettek a minoriták. Ma Magyarországon három mûködô
rendházban 15 testvér él. Miskolc a tartomány központja, 1993-tól
ideiglenesen az erdélyi rendtartománnyal közös irányítással mûködnek. Május 25-én hétfôn 19 órakor a Szent Ferenc Kisnôvérei közösséget Szibig Marianna Ágnes általános elöljáró és rendtársai mutatják be.
*
HANGVERSENY lesz a ferences jubileum jegyében május 17-én vasárnap 17 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Stephaneum épületében. Fellép a Kapisztrán kórus
(vezényel: Lógó Tibor), a Szent Antal kórus (vezényel: Déri András) és
a Vox Clara kamarakórus (vezényel: Bottkáné Kollár Júlia).
RENESZÁNSZ ÉS FERENCESSÉG témakörben elôadássorozat indult a ferences rend alapításának 800. évfordulója alkalmából a Pasaréti Ferences Alapítvány által mûködtetett Kájoni-házban. Az elsô
elôadást Fáy Zoltán, a Magyar Ferences Könyvtár könyvtárvezetôje tartotta május 4-én Koldulórendi könyvtárak, humanista könyvmûvészet
címmel. A másodikat május 18-án Mátyás király és a szegedi ferencesek kapcsolatáról Harsányi István, a magyar ferences tartomány fôépítésze, a harmadikat Ferences rend a hódolt Magyarországon címmel június 22-én Molnár Antal történész, az ELTE docense tartja. A programok 18.30-kor kezdôdnek. (1025 Szilfa u. 4.)
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BUDAI POLGÁR

Kulcs a testmozgás és a friss levegô
Kis létszámú, ám annál lelkesebb csapat
indult kirándulni vasárnap reggel a
Batthyány térrôl Madarasi Anna
gyermekgyógyász fôorvos vezetésével.
A doktornô maga is rendszeres túrázó.
Elnöke az Aprónép Alapítványnak,
amelynek célja, hogy támogassa azokat
a tevékenységeket, amelyek
hozzájárulnak a gyermekek egészségi
állapotának javulásához.

A mostani kirándulásra elsôsorban a túlsúlyos és asztmás gyerekeket, illetve szüleiket
várták. Az eredetileg hosszabbra tervezett túra „meteorológiai fordulópontjának” az Árpád-kilátó bizonyult. A kora tavaszi esô
ugyanis az erdei séta elején még megkímélt
minket, a kilátótól visszafelé azonban mégiscsak eleredt. A szeszélyes idôjárásért viszont
kárpótolt a jó levegô, a kellemes testmozgás
és nem utolsó sorban a jó hangulat. Velünk
jött Zimonyi Krisztina dietetikus, így lehetôségünk nyílt táplálkozási kérdésekrôl is szót
váltani.
Túra közben kiderült, hogy vezetônk eddigi tapasztalata szerint az asztmás gyermekek,
illetve szüleik könnyebben rávehetôk a jó levegôn, szabadban végzett testmozgásra, mint
a túlsúlyos gyermekek. A szülôknek nyilván
sokkal kitartóbban és határozottabban kellene fellépni ahhoz, hogy feles kilókkal küzdô
gyermekük túracipôt ragadjon. Ez nehéz feladat.
Bevallom, még nekem sem volt könnyû rávenni az egyébként vékony, mondhatni „gótikus” testalkatú lányomat, hogy jöjjön el velünk. Az erdei gyalogtúra ugyanis lemondást
igényelt más, a gyermek számára manapság
oly vonzó, képernyôhöz kötött hétvégi kedvtelésekrôl, mint a tévénézés, „számítózás”, „netezés”. A statisztikák pedig azt mutatják,
hogy nemcsak az asztmás, hanem a kövérséggel küzdô gyermekek száma is egyre nô. Ta-

tetikus vagy más szakember segítségét. Így valószínûsíthetô, hogy minden marad a régiben. A Budai Gyermekkórházban — többek
között — a súlyproblémával küzdô gyerekek
számára is szerveznek ingyenes nyári tábort,
bentlakással vagy napközis jelleggel. A résztvevôk megismerik az egészséges táplálkozás
alapjait, de részt vesznek más programokon
is.
Miközben épp felfelé kaptattunk, a gyermekgyógyász mesélt egy, az általános helyzetet jól tükrözô történetet. December hatodika körül népesebb kis csapattal túráztak épp
itt, a budai hegyekben, mikor az elért célnál
elôvette a meglepetés Mikulás-csomagokat,
amelyet elôzôleg készített a gyerekeknek
mindenféle zöldséggel és gyümölccsel megrakva (sárgarépacsíkok, narancs, almakarika). „Azt az elkámpicsorodást, ami a gyerekek arcára kiült, mikor kibontották a csomagot, azt látni kellett volna — emlékezett
vissza nevetve a doktornô.
Tény, hogy sok óvodáskorú gyermek alig
hajlandó zöldséget vagy gyümölcsöt enni. Sokan szenvednek hasfájástól, székrekedéstôl.
Sétánk befejezô szakaszán ennek okairól, a
Az Aprónép Alapítvány következô kiránmegoldásról kérdeztem a velünk túrázó dietedulása május 30-án lesz. Találkozás: 9
tikust. Mint kiderült, manapság alapvetô
órakor a Batthyány tér 11-es buszmegálprobléma, hogy a gyerekek nem isznak elég
lójában, érkezés: 14 órára a Moszkva
folyadékot, és jellemzôen nem vizet. A nagy
térre. Tervezett útvonal: Batthyány tér—
mennyiségben fogyasztott cukrozott italok
Vitorlázó repülôtér—Rózsika-forrás—Solynem alkalmasak szomjoltásra. Erre legjobb a
már—Moszkva tér. Információ: 345víz lenne, napi egy-másfél liter. A hasi pana0600/3146 vagy amadarasi@gmail.com
szok hátterében állhatnak továbbá a rendszeés zimonyik@gmail.com
resen fogyasztott különféle kényelmi élelmiszerek is. Ide tartoznak a gyorssütödében kényei is rejtve maradnak. Mint mondta: a túl- szült pékáruk, az édesített, habosított, ízesísúlyos szakrendelésre érkezô gyerekek szü- tett tejtermékek, az instant ételek. Ha a gyerlei, sajnos, belenyugszanak a helyzetbe, ha mek ezeken él, a naponta szükséges és megfecsemetéjükrôl a vizsgálatokat követôen kide- lelô mennyiségben fogyasztandó rostok szinrül, hogy nincs szervi, hormonális vagy te teljesen háttérbe szorulnak. Pedig már naegyéb bajuk, „csupán” a helytelen életmód, pi három alma is képviselné ezt a mennyisétáplálkozási szokások miatt híztak el. Nem get — mondta az étkezési szakember.
Szilágyi Enikô
jönnek többet, nem kérik gyógytornász, die-

lán mégis meg kellene vívnunk mindennapi
harcukat egy-egy kiadós séta érdekében?
Utunk során Madarasi Anna felhívta ªgyelmemet egy újabb jelenségre is: az utóbbi
években megnôtt a „rejtett kövérség” elôfordulása. Ez azt jelenti, hogy a gyermek kilóinak száma nem tér el lényegesen az átlagtól,
de ez elsôsorban a zsírszövetek súlyából és
nem a csont-, illetve izomtömegbôl adódik.
A kövérség, és így annak káros következmé-

Kerületi kihívás napja

Túrák a vízen

Idén május 20-án szerdán több sportágban is kipróbálhatja magát bárki. A Kolozsvári Tamás utcai sportcentrumban lesz lövészet, íjászat, streetball, asztali labdarúgás, darts,
intercross, falmászás, kispályás és félpályás labdarúgás és frizbi. A kispályás (5+1) és félpályás (7+1) labdarúgásban idôpont-egyeztetés szerint és elôzetes nevezés alapján csapatok, munkaközösségek mérhetik össze tudásukat. A nevezési határidô: május 15. péntek. Információ, nevezés: harmatibalazs@masodikkerulet.hu. Az Újlaki iskolában óvodás
sportprogramot és játékos vetélkedôt tartanak. A programok díjtalanul látogathatók.
KOLOZSVÁRI TAMÁS UTCAI SPORTTELEP: 8 órakor reggeli kocogás: 4 km futás
haladóknak, 2 km gyaloglás kezdôknek, nyugdíjasoknak, 9–13 óráig lövészet (Miczki János), 9–19 óráig streetball, 9–19 óráig asztali labdarúgás, darts, 10–11 óráig baba-mama, kismamaséta, babakocsi-tologatás, 11–18 óráig íjászat, 11–15.30 óráig intercross,
11–18 óráig falmászás, 12–14 óráig kihívásnapi Cooper-teszt felsôs fiúknak és lányoknak, 14–16 óráig leány kispályás labdarúgás, 14–16 óráig fiú középiskolás félpályás labdarúgás, 18–20 óráig felnôtt félpályás labdarúgás, 18–19 óráig frizbi csapatjáték kezdôknek és haladóknak. (1023 Kolozsvári Tamás utca 11–13.)
ÚJLAKI ISKOLA: 16.30–18 óráig óvodás sportprogram, játékos vetélkedô. (1023 Budapest, Ürömi u. 64.)

A Vízivárosi SE idén is szervez vízitúrákat. A Tisza—
Bodrog-túra idôpontjai: július 11–18.: Tiszabecs—
Dombrád, július 18–25.: Dombrád—Felsôberecki, július 25–augusztus 1.: Felsôberecki—Tiszaújváros, augusztus 1–8.: Tiszaújváros—Nagykörû. A Mosoni-Duna—Duna-túra: augusztus 2–9.: Rajka—Mecsér, augusztus 9–16.: Kimle—Budapest. A részvételi díj, ami
tartalmazza a szállítást, utazást különbusszal, a túravezetést és a felszerelés költségeit, valamint a táborozások díját is: 19 500 Ft/fô. A csoportok létszáma maximum 30 fô. A napi háromszori étkezés megszervezhetô 16 000 Ft/fô költséggel. A túrákat megelôzôen próbaevezéseket tart az egyesület. 18 éven aluli részvevôktôl 200 m-es úszástudást igazoló úszómesteri bizonyítványt és szülôi beleegyezô nyilatkozatot kérnek.
Bôvebb információ: Vízivárosi Sportegyesület, 1024
Margit krt. 9., tel./fax: 212-5673, e-mail:

2009/10 — május 15.
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Nyári táborok
Táborozz Marczival
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ egyhetes napközis tematikus, valamint vidéki táborokat rendez. A programok elsôsorban a
mûvelôdési központ évközi, mûvészetpedagógiai és ismeretterjesztô foglalkozásainak tematikájára épülnek. Hétfôtôl péntekig, 8–17
óráig fogadják a gyerekeket, a táborok programja 9–16 óra között tart. Az óvodások táborai és a kézmûves alkotótáborok félnaposak
(9–13 óráig), az iskoláskorúaknak a délutáni
órákban is biztosítanak elfoglaltságot. A táborozók hideg-meleg étkezést vehetnek igénybe, ennek tervezett költsége: fél adag esetén
400 Ft, teljes adag 700 Ft (egytálétel + gyümölcs vagy sütemény). A táborvezetôk az év
során a mûvelôdési központban dolgozó pedagógusok és a Marczi munkatársai. Több
nyári foglalkozássorozat 8–12 éves múltra tekint vissza, közkedveltek és népszerûek a gyerekek körében. Idén új helyszínek és új tematikájú táborok is kerülnek a kínálatba, amelybôl két vidéki tábort ajánlunk.
Marczis Rengeteg tábor Döbröntén 10–
15 éveseknek július 13–19-ig. Idén nyáron a
Bakony északnyugati szélén fekvô bûbájos
kis községbe, Szarvasházába várják a táborozókat drámajátékos
és kézmûves csoportokba. A délelôtti kiscsoportos foglalkozások után délután közösen fedezhetik fel a
természeti szépségekkel körülvett terület
zeg-zugos ösvényeit,
az útba esô falucskák
ritka kincseit gyalog,
biciklivel, vagy akár
szekéren. Mindeközben rengeteg játék, meglepetés és esti tábortûz várja a ªatalokat!
Varázslótábor Szôcsénypusztán 11–16 éveseknek július 22–29-ig. A Denevér Varázslóiskola kilencedik éve hívja táborba régi és új
varázslóit, hogy újabb tapasztalatokat és ismereteket szerezhessenek. Egyhetes intenzív együttlét együttmûködô, fogékony gyerekekkel, akik szeretnek közösségben tevékenykedni. A megszokott lelkes tanári csapat, zene, irodalom, észforgató, dráma, kézmûves
és sok-sok játék. Elhelyezés a Somogy megyei Széchenyi Zsigmond Mezôgazdasági
Szakközépiskola kollégiumában, ami egy hangulatos, hatalmas erdészeti tangazdaság központjában található.
Részletes tájékoztató a www.marczi.hu oldalon, illetve a mûvelôdési központ programfüzetében található.
Jelentkezés személyesen Vankó Krisztinánál a mûvelôdési központ titkárságán, naponta 9–16 óráig. Információ: 212-4885. Jelentkezést elektronikus úton is elfogadnak (a jelentkezési lap a www.marczi.hu oldalon letölthetô), a részvételi díj átutalással is rendezhetô. A vidéki helyszíneken rendezett táborok
részvételi díja két részletben is ªzethetô.

Focitábor Balatonon
A II. Kerület UFC tizedik alkalommal szervezi meg Balaton-parti focitáborát, melyre várja a focit kedvelô 7–14 éves ªúkat. Idôpont:
június 16–22., 7nap/6éjszaka. Részvételi díj:
28 500 Ft. Jelentkezési határidô: május 22.
Információ: www.keruletufc.hu Jelentkezni lehet: (06 20) 918-2318, (06 70) 548-8985.
Napközis foci- és sporttábor
A II. Kerület UFC június 22–augusztus 15. között 8 turnusban napközis sporttábort szervez 5–14 éves ªúknak és lányoknak a II. kerületi Sportcentrumban (II., Kolozsvári Tamás
u. 11.). Jelentkezni folyamatosan lehet: (06
20) 918-2318, (06 70) 548-8985. Információ: www.keruletufc.hu
Úszótábor
A Dagály strandon (Népfürdô u. 36.) sportprogramok 5–16 éveseknek június 15-tôl augusztus 28-ig. A turnusok hétfôtôl péntekig
7.15–17 óráig tartanak. Jelentkezés: május
14-tôl június 19-ig csütörtökön és pénteken
16–17 óráig a strandfürdô elôcsarnokában,
valamint a tábor ideje alatt minden reggel
7.30–9-ig és 15.30–16.30-ig. Részvételi díj:
19 998 Ft, testvérek
és több turnus után
kedvezmény. Táborvezetô: Jafcsák Péter adjunktus.
Triatlon tábor
A nyári szünetben a
Villám SC a Margitszigeten triatlon sporttábort szervez 7–14
éves gyerekeknek. A
ªatalok megismerkedhetnek a sportág alapjaival, és ha tetszik,
ôsztôl akár egyesületi szinten is folytathatják
a versenyzést. A Margitszigeten mindennap
úszó, futó és kerékpáros edzés, valamint
strandolás várja a gyerekeket. Idôpontok: június 15-tôl augusztus 7-ig heti bontásban.
Helyszín: Margitsziget, Hajós Alfréd Sportuszoda. Feltétel: mélyvízben való úszni tudás és saját kerékpár. Étkezési lehetôség az
uszodában, egyénileg. Részvételi díj: 14 000
Ft/fô/hét, testvérkedvezmény: 12 000 Ft/fô/
hét. Találkozó reggelente a Margit híd budai
hídfôjénél 8–8.30 között, visszaérkezés
ugyanoda 16.30-ra. Jelentkezés: Pap Klári,
(06 30) 204-3683.
Fagor szörftábor
A tandtsport a Magyar Szörf Akadémiával közösen szervezi meg idei balatoni szörftáborait. Teljes felszerelésrôl a tandtsport gondoskodik. A táborok részvételi díja teljes ellátással 60 ezer Ft, amelybôl annak, aki május
31-ig jelentkezik, 10 százalék kedvezmény adnak. Turnusidôpontok: június 29–július 3.,
július 6–10., 20–24., 27–31., augusztus 3–7.,
10–14. Információ: (06 70) 376-0658,
www.tandtsport.hu.
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Nemzeti fórum:
város és vidék
A Nemzeti Fórum Egyesület II. kerületi
szervezete meghívja és várja tagjait és
minden érdeklôdô kerületi polgárt Ángyán József, a Szent István Egyetem professzora Város és vidék közös sorson
osztoznak címû elôadására május 21én csütörtökön 18 órára a Fidesz II. kerületi irodájába. (1024 Keleti Károly u.
13/b)

Vidám gyermeknap
A Baptista Szeretetszolgálat és a 120
éves Fôvárosi Nagycirkusz közös gyermeknapja június 11-én 15 órától a Fôvárosi Nagycirkuszban, fellép Szekeres
Adrienn, Vincze Lilla, Király Viktor és
Mága Zoltán. Mûsorvezetôk: Jakupcsek
Gabriella és Harsányi Levente. Jegyek és
információ: Baricz Dezsô programszervezô, 344-6008; (06 20) 886-4010. E-mail: gyermeknap@freemail.hu, www.baptistasegely.hu

Erdélyi mûvészek
A PRO-TOP-ART Galéria új helyszínen, a
Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–10.) Erdélyi mûvészek címmel
rendez kiállítást június 3-án 18.30 órától. Kiállító mûvészek: Bíró Gábor festômûvész (Székelyudvarhely), Páll Lajos
festômûvész (Korond) és Sánta Csaba
szobrászmûvész (Szováta). A kiállítást
megnyitja: dr. Láng Zsolt polgármester.
Közremûködik: Mikó István Jászai Maridíjas színmûvész. A kiállítás június 3. és
10. között 10–17 óráig tekinthetô meg.

Egy százalék
A Dióhéj Waldorf-pedagógiai Közhasznú Egyesület a kerületben lévô Rozmarintszál Waldorf Óvoda fenntartója. A
hét éve mûködô óvodába 25 kisgyermek jár. Társadalmi tevékenységük fontos része a Waldorf-pedagógia népszerûsítése, pedagógia esteket, szülôi beszélgetéseket szerveznek, délutáni csoportos foglalkozásokat tartanak kisebb
gyermekeknek és szüleiknek. Ezúton köszönik azoknak, akik tavaly részükre
ajánlották fel személyi jövedelemadójuk
1%-át. A befolyt 112 000 Ft-ot az eddig
elért minôség folyamatos fenntartására
fordították.
Kérik, hogy az idei 1% felajánlásával
is az egyesület céljait, és a gyerekek számára ideális fejlôdési lehetôséget biztosító óvodájukat támogassa! Adószámuk: 18109551-1-41.
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Az iskolai agresszióról
ben, a folyosón, a mosdóban, az ebédlôben,
udvaron. Ilyenkor, ha konºiktushelyzet jön
létre, a gyerekek hajlamosak ezt maguk kezelni. Ilyen esetekrôl szinte mindnyájunknak
vannak gyermekkori emlékei.
Az agresszív magatartásformák megjelenését kutató, néhány hónapja lezajlott budapesti felmérés az egyik gimnázium ballagtató osztályában a „szolid erôszak” jelenlétére utaló,
elgondolkodtató eredményt hozott. Megjegyzendô, hogy Budapest különbözô kerületeiben, vagy országosan nyilván ettôl eltérô sorrendek is születnének. A vizsgálat itt azt mutatta, hogy az osztályközösségben leginkább
a közvetett erôszak terjedt el. Ez különféle

A jelenséget azonban az iskolák nagy része
hajlamos inkább szônyeg alá söpörni, attól
tartva, hogy rossz fényt vet rájuk. Pedig éppen ez a struccpolitika az, amely igazán ártalmas a tanulóközösségekre nézve. Manapság,
amikor az iskolai erôszakról beszélünk, már
nem csak a ªzikai tettlegességre kell gondolni. A gyerekek eszközei egymás bosszantására, bántására, sajnos, egyre színesebb jelleget öltenek, az internet- és mobiltelefonhasználat egyre szélesebb elterjedésének köszönhetôen.
Számos, a gyerekek által alkalmazott bántó
magatartásforma létezik. Mindenki által ismert a csúfolódás, amelynek valaha talán mi
magunk is voltunk célpontjai. Az elôfordulás
gyakorisága alapján ezt követi egymás
bosszantása, illetve, hogy rendszeresen kihagynak valakit a játékból. Szélsôségesebb
esetben elôfordul, hogy elveszik a kiszemelt
áldozat holmiját, kiközösítik, vagy akár meg
is verik, megfenyegetik, esetleg zsarolják. A
gyerekek erôszakos viselkedése jellemzôen
olyankor következik be, amikor huzamosabb
idôre enyhül a tanári felügyelet: szünetek-

bántó pletykák terjesztését jelentette, amelynek célja — a felmérés kifejezéseivel élve —
az volt, hogy „rászálljanak valakire és kicsinálják”. Gyakran fordult elô egymás csúfolása és rosszindulatú ugratása is. Viszonylag
rendszeres volt az internetes zaklatás, sértô
üzenetek, smsek, e-mailek küldözgetése is.
A ªzikai bántalmazás viszont a sor végére szorult. Utóbbi eredmény láttán akár fel is lélegezhetnénk, de ne tegyük. Gondoljunk csak
bele, milyen lehet annak a gyereknek az élete, aki nap mint nap céltáblája társai rosszindulatú pletykáinak, csúfolódásainak, ugratásainak. Sajnálatos tény, hogy ezekrôl a feszültségekrôl — közvetett jellegük miatt — az
osztályfônök legtöbbször mit sem tud. Egészen addig rejtve maradnak, amíg esetleg a
sértett gyermek már nem bírja tovább, és elmegy az adott közösségbôl. Egy-egy ilyen
„ügy” azonban egyetlen iskolának sem tesz
jót. Mi lehet a megoldás? A szakember szerint minden évfolyamon szükség lenne legalább egy olyan pedagógusra, aki megtestesíti a „tárgyilagos védelmet”. Akihez bizalommal lehet fordulni. Olyan légkört kellene ki-

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Szinte vakmerônek számító
kezdeményezéssel állt elô a Medve utcai
Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, amikor az iskolai
agresszióról hirdetett fórumot
pedagógusoknak és szülôknek. Mint azt
az esemény meghívott elôadója,
Szitó Imre iskolapszichológus, a II.
kerületi Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársa hangsúlyozta is, ez
egyáltalán nem jelenti, hogy a
házigazda intézményben nagyobb
mértékben lenne jelen a probléma, mint
máshol.

alakítani, hogy a gyerekek úgy érezzék, ez
nem „ciki” és nem „stréberség”. De ennél
többet kellene tenni. Arra lenne szükség,
hogy az osztállyal foglalkozó minden pedagógus az agresszió felbukkanásának pillanatától kezdve szívügyének tekintse az erôszakos
megnyilvánulások csökkentését, az ilyen természetû konºiktusok együttmûködésen és
tiszteleten alapuló megoldásának elôsegítését.
Mit tehet a szülô, hogy csemetéje ne váljon
se erôszakoskodóvá, se áldozattá? A tapasztalatok szerint az agresszivitásra hajlamosabb
gyerekek esetében (15–20 százalékuknál)
alapvetô probléma a mozgásszegénység.
Rendszerint sokkal több testmozgásra lenne
igényük, mint amennyire lehetôségük van. A
pszichológus szerint az sem mindegy, hogy
milyen sportágat választanak: a szülôknek tízéves kor alatt leginkább a hagyományos labdajátékok, az atlétika, az úszás kipróbálására
és kevéssé valamely harcmûvészet felé célszerû orientálni ôket, de a magasabb életkorban
már jótékonynak bizonyulnak az önvédelmi
sportok is. Nem jó, ha otthon kontroll nélkül
játszanak akár öt-hat órát is egyfolytában különbözô lövöldözôs, számítógépes játékokat.
Ha az otthoni légkör cikizôs, ironikus felhangokkal terhelt, ha állandó az összehasonlítgatás a testvér vagy rokongyerekekkel, ez szintén nagyon ártalmas lehet. A túlzott engedékenység, a következetesség nélküli nevelés is
oda vezet, hogy a gyerek úgy gondolja, következmények nélkül is megúszhatja, ha társán
tölti ki pillanatnyi haragját. Ha úgy látjuk,
hogy gyermekünk inkább áldozattípus, ennek is meglelhetjük a gyökerét. Állhat önbizalomhiány a háttérben, de lehet olyan „egyszerû” oka is, hogy szeret például a tôlünk kapott javaival (pénz, MP3-lejátszó, mobiltelefon stb.) társai elôtt csillogni. Vagy elvonul,
elhagyott folyosószakaszon, udvarsarkában
játszik. Ezektôl a magatartásformáktól igyekezzünk ôt eltéríteni. Rendszeresen beszélgessünk arról, hogy jobb, ha nem dicsekszik,
ha a barátaival együtt játszik. Ha bántják,
azonnal forduljon felnôtthöz segítségért, ez
nem árulkodás. Hogy nem feltétlenül kell
minden bántónak szánt ugratást úgy a szívére vennie, de ha mégis, keressük meg együtt
az okát, vajon miért „talált úgy célba” a bántás.
Kétségtelen, hogy jelenleg, amikor társadalmi szinten is sok a kezeletlen konºiktus,
az ország helyzete a gazdasági válság miatt instabil, ez hat a családokra, különféle feszültségeket okoz. Kiben nem merült fel mostanság, hogy elvesztheti munkahelyét? Az ettôl
való félelem „taposs, könyökölj, különben
alul maradsz, ªam” típusú tanácsok egész sorát generálhatja. A gyerekeket pedig nagyon
rossz irányba befolyásolja, ha attól félnek,
hogy társaik esetleg vesztesnek, „lúzernek”
tartják ôket. Ezért gondoljuk meg alaposan,
milyen útravalóval látjuk el ôket nap mint
Szilágyi Enikô
nap.
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Tizenegyezer látogató a borfesztiválon

A Fôvinform jelenti

n A fôgyûjtôcsatorna építése miatt a Budai
alsó rakpart Margit hídtól északra esô szakaszán továbbra sem lehet közlekedni, és a rakpart Erzsébet hídi felhajtóját is zárva tartják
várhatóan június végéig.
n A Bem József tér középsô útpályáján a hónap közepére befejezôdnek a munkálatok.
Visszaáll az eredeti forgalmi rend a Bem rakparton a Margit híd közelében, ahol csak a
híd felé lehet majd közlekedni, a Ganz utca ismét a Duna felé lesz egyirányú, és a Vitéz utca a Fô utca és a rakpart között ismét kétirányú lesz. A 86-os buszok a Fô utcában közlekednek a Clark Ádám tér felé. A Bem József
téren a Fekete Sas utca és a Bem József utca
közötti útpályát továbbra is zárva tartják, itt a
terelôút a felújított Lipthay utcán át vezet. A
Lipthay utca vonalában a Margit híd budai
hídfôjében viszont a fél útpályát lezárják,
mert megerôsítik a szerkezetét.
n A Bem József utcában a tér lezárt útpályája mellett még útszûkületre kell számítani.
Négy napon át várta a Millenárison a Budai Gourmet bor-, pezsgô- és sajtfesztivál az érdeklôdô- n A Bem rakpart átépítése várhatóan befejeket. Az április 30-tól május 3-án estéig tartó rendezvényen közel ötven termelô hozta el porté- zôdik május végére a Halász utca környékén,
káját. A sokszáz féle boron kívül a kilátogatók kóstolhattak pezsgôt és kiváló minôségû pálinká- vagyis a Fô utca a Clark Ádám tér felé a Jégvekat is. Aki megéhezett, különféle sajtok, sonkák, ízletes meleg ételek közül válogathatott. A rem utcáig egyirányú, a Halász utca pedig
szervezôk elmondták, hogy rekordszámú látogató kereste fel idén a fesztivált. Összesen tizen- kétirányú lesz ismét.
n A Varsányi Irén utcában befejezôdött a
egyezren váltottak jegyet, különösen sok vendég volt pénteken és szombaton este.
keresztezôdések járdaszintbe emelése viakolor burkolattal, ellenben a kerékpársáv kijelölése a lefelé vezetô irányban még hátravan.

Rosta Marian

Civilek
a sportcentrumban
Hová tûnt az 56-os villamos?
A korábbi elképzelésektôl eltérôen, továbbra
is csak a 61-es villamos fog a Hûvösvölgyig
járni, míg a 18-as csupán a Moszkva térig —
errôl döntöttek a fôvárosi illetékesek április
végén az idei Paraméterkönyv elfogadásakor.
Értelemszerûen a 19-es és a 41-es ismét eredeti, míg az 59-es és az 59A változatlan útvonalon közlekedik majd. A BKV Zrt. készített
egy tanulmányt, hogy mi lenne a legjobb
megoldás.
Az úgynevezett optimumkritérium-vizsgálat szerint az egyes szempontokat 1–5 pontig
súlyozták, ennek eredménye lett a fenti vonalhálózatra tett javaslat. Figyelembe vettek
olyan elvárásokat is, hogy a Moszkva térrôl az
Alkotás utca felé utazóknak ne kelljen két peron között rohangálniuk aszerint,, hogy melyiktôl indul elôbb a villamosuk, de más hálózati összefüggéseket is elemeztek. Maga az
eredmény azonban nem egyértelmû, mert a
Krisztina körút és a Hûvösvölgy közti közvetlen kapcsolatot fontosabbnak tartja, mint az
Alkotás utca—Hûvösvölgy közvetlen eljutási
lehetôséget, mégse tartalmaz erre vonatkozó-

an megoldást. Független közlekedési szakértôk arra hívják fel a ªgyelmet, hogy a Krisztina körút térségébôl északra, a Moszkva tér felé utazóknak lényegesen romolhat a villamossal való kiszolgálásuk, mert 2–3 megállónyi
utazás után mindenféleképpen jármûvet kell
váltaniuk.
Megint más kérdés, hogy miért tûnt el az
56-os szám a vonalhálózatból. A BKV Zrt. szerint azért, mert az utasok eddig azt szokták
meg, hogy ilyen jelzéssel a Hûvösvölgy térségébôl a Krisztina körút felé lehet utazni,
most meg csak az Alkotás utcán át érhetik el
a Móricz Zsigmond körteret. Ennek meg az
mond ellent, hogy a jelenlegi 61-es jelzéssel
ellátott útvonalat egyszer már kijelölték 56osnak, a tavalyi Paraméterkönyvben is így
szerepelt.
A 61-es meg a késôbbiekben — legalábbis
a tervek szerint — Óbudára fog járni, tehát újból kavarodás lehet az utasok között, ha majd
a mai 61-es útvonala, mondjuk, jövô év végére ismét 56-osra változna.
Kertész István

A tavaly októberben megnyílt Marczibányi Sportcentrum találkozóra hívja a környéken élôket vagy ide munkába járókat. Céljuk olyan, a közösségi életet aktivizáló civil szervezet létrehozása, amelynek tagjai lennének az itt lakók és dolgozók egyaránt. Az elsô összejövetelre május 14-én 18 órára várnak minden kedves érdeklôdôt. (Marczibányi Sportcentrum, bejárat a Millenáris felôl)

Városi
kerékpáredzés
A tandtsport baráti köre minden csütörtökön 18 órától kerékpáros edzést szervez. Találkozás a tandtsport Lövôház utcai sportüzleténél, az edzés körülbelül
másfél óra, útvonala a Lövôház utca—
Hármashatár-hegy—Lövôház utca. Minden edzés két vezetôvel zajlik, egy
könnyített és egy nehezebb útvonalon.
Idôpontok: május 14., 21., 28., június
4., 11., 21. Információ: (06 70) 3760639, www.tandtsport.hu.
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www.budai-callanetics.hu
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KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK
DARVAS POSZTERGALÉRIA
Budagyöngye Üzletközpont
Mammut Üzletközpont
Westend Üzletközpont
Deák tér (Anker köz 1.)
Központ: VIII., Nap u. 29.

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

www.kepkeret.hu

®

kötôszalon

JÖJJÖN ÓBUDÁRA!
Az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet a
Kolosy téren a Szépvölgyi út 7. sz. alatt megújult szolgáltatásokkal várja régi és új ügyfeleit az új budai fiókjában.
A lakosság és a vállalkozók megtakarításaikra magas betéti kamatokat kínálunk.

3 hónapos betét éves fix kamata 12,5%,
EBKM 12,5%
Vállalkozások és magánszemélyek részére jelzáloghiteleket
nyújtunk. A HUF és deviza pénzforgalmi szolgáltatásainkat kedvezô kondíciókkal bonyolítjuk, számlanyitásnál
rendkívüli kedvezményeket biztosítunk.
Keresse fel még ma a ªókunkat.
Velünk érdemes és biztonságos üzletet kötni.
Címünk: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet Budai Fiókja
1031 Budapest, Bécsi út 37. (bejárat: Szépvölgyi út 7.)
Telefon: 814-4828, fax: 814-4829
web: www.hitelintezet.hu

ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT
1027 Bp., Margit krt. 54. T./F.: 201-3928
1117 Bp., Fehérvári út 24. T./F.: 466-5654
Nyitva: H–P: 9–18, Sz: 9–14

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ ÉS
FÔKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is

–10%!

Ú
J!

SZOMBATONKÉNT

!!

• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

Dr. Kom Zsuzsanna háziorvos
újonnan megnyitott rendelôben
várja május 18-tól régi betegeit,
és új páciensek jelentkezését a
Mechwart liget mellett.
Cím:1022 Rét u. 3. Tel.: 201-3417.
További információk olvashatók:
www.drkomzsuzsanna.hu

ABLAK-AJTÓ!
HA MINÔSÉGET SZERETNE JÓ ÁRON,
CSERÉLJE MOST NYÍLÁSZÁRÓIT!
Kiváló német alapanyag,
fokozott hôszigetelés!
Mûanyag, fa egy helyen,
komplett beépítés, igény szerint
redônnyel, rovarhálóval.
Érdeklôdését elôre is köszönöm!
Léczfalvi Pál
Telefon: (06 20) 421-4227
Léczfalvi Piroska
Telefon: (06 20) 222-4412
950-0722

Bécsi út 199.
(a Praktikerrel szemben)

E-mail: ajtoablak2004@t-online.hu

BÚTORRESTAURÁLÁS,
KÁRPITOZÁS
Antik és modern bútorok
felújítása, kárpitozása bôrrel
és szövettel.
Tálalók, vitrinek, szekrények
restaurálása (politúrozással).
Ingyenes munkafelmérés,
szállítással.
GARANCIÁVAL!
Fekete István
kárpitos, mûbútorasztalos
(06 20) 931-5228, 291-9436
www.karpitos-asztalos.hu
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Meghívjuk egy parkolásra!
Üzletházunk, a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ kiemelten fontosnak tartja, hogy látogatóink jól érezzék magukat a
házban. Ez a komfortérzet pedig igaz kell legyen a család legifjabb
tagjaira is pontosan úgy, mint a tinikre, a családanyákra, a fiatal
baráti társaságokra, vagy a bevásárlóközpontokban jellemzôen inkább csak az ügyeiket intézô idôsebbekre is. Ezért nálunk a minden igényt kielégítô boltmix kialakítása mellett a vásárlók, látogatók kényelmének maximális kiszolgálása a legfontosabb házon belüli üzemeltetôi feladat.

Ennek szellemében alakítottuk ki praktikus,
kényelmes, egyszerû parkolási rendszerünket
is. Bár a Mammut tömegközlekedéssel is kiválóan megközelíthetô — ezt jelzi, hogy vendégeink
80%-a így érkezik hozzánk —, legújabb vevôcsalogató és vendégmarasztaló akciónk keretében a nálunk parkoló autósoknak igyekszünk
kedveskedni.
Május 2-tól a Mammut két óra ingyen parkolást ad minden kedves látogatójának, aki egy adott napon 20 000 Ft
felett vásárol az áruházban. Vevôinken nem kell mást tenniük, csak a
vásárlást igazoló blokkot vagy blokkokat az egyik áruházi információs
pultnál le kell adniuk, amiért cserébe megkapják a kedvezményre jogosító kártyát, melyet a 17 ªzetôautomata egyikénél be is tudnak váltani. A Mammut parkolója már eddig minden igényt kielégítô európai
rendszerrel mûködött, hiszen piros/zöld lámpákkal segítettük megtalálni vendégeinknek az 1200 helybôl a szabadon használható parkolókat. Automatáinkban már nemcsak fémpénzzel, hanem akár nagyobb
címletû papírpénzzel is fizethettek. Reméljük, az ingyenesen leparkolható órák csak még kellemesebbé teszik a Mammutban eltöltött
idôt!
Mammut. Híd az élményekhez.

20 000 Ft feletti vásárlás esetén 2 óra ingyen parkolás jár
Önnek! Érdeklôdjön az információs pultoknál! A részletekrôl
a www.mammut.hu oldalon olvashat.
Ne az órát nézze! Nézelôdjön, vásároljon kényelmesen!

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

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191
A rejtvény fôsoraiban Charles Lamb szavait rejtettük el. A
2009/8. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Nagyobb
öröm, ha adsz, mintha te magad kapsz.” A helyes megfejtést
beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a
Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap: Bodor Viktor, Kuti Zsanett és Remes Attila. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2009. május 29-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
KURUCLESI 44 LAKÁSOS LAKÓPARK JELENTÔS MÛSZAKI INFRASTRUKTÚRÁVAL MEGFELELÔ VÉGZETTSÉGÛ JELENTKEZÔT KERES A NAPI GONDNOKI, TAKARÍTÁSI, JAVÍTÁS-KARBANTARTÁSI FELADATOK FOLYAMATOS ELLÁTÁSÁRA.
GONDNOKI LAKÁS BIZTOSÍTOTT. A JELENTKEZÉSEKET 2009. MÁJUS 21-IG A
GESTOR INGATLANKEZELÔ KFT-HEZ
(1134 BP., DÓZSA GY. ÚT 122. TEL.: 2141534) LEHET ELJUTTATNI.
Nyugdíjasoknak telefonos asszisztensi munka a Déli közelében. Munkaidô 14–20 óra
között. Fix bérezés. Érd.: (70) 770-0084,
887-5396.
Házvezetônôi állást keres 52 éves érettségizett, franciául és angolul is elég jól
beszélô hölgy sok év tapasztalattal és
kiváló referenciával. Tel.: (20) 4690993,
e-mail: nevesesztere57@citromail.hu
Gyakorlott, megbízható, munkaszeretô
hölgy bejárónôi állást keres. Igényes családok jelentkezését várom. Tel.: (30) 3905024
Teljes körû háztartási munkát vállalok, gyermekfelügyeletet is lehet. Tel.: (30) 527-5091
MEGBÍZHATÓ KÖZÉPKORÚ NÔ PEDAGÓGUS DIPLOMÁVAL VÁLLAL TAKARÍTÁST,
IDÔS EMBEREK GONDOZÁSÁT, GYERMEKFELÜGYELETET. TEL.: (20) 335-5988
SZÍNVONALAS GYERMEKFELÜGYELETET
VÁLLALOK ÓVÓNÔ VÉGZETTSÉGGEL A
BIMBÓ ÚTON KERTES CSALÁDI HÁZAMBAN, ILLETVE A KÖRNYÉKEN AZ ÖN OTTHONÁBAN. AKÁR AZ ESTI ÓRÁKBAN
VAGY HÉTVÉGÉN IS. TEL.: (30) 574-2949
Friss nyugdíjas HM eü. dolgozó gyermekfelügyeletet, idôsgondozást vállal. Tel.: (30)
527-2844
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok 5 éves
gyakorlattal, esti órákban is. Tel.: (30) 5031644
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435

OKTATÁS
BEIRATKOZÁS A HABAKUKKBA! Szeretettel várjuk a kicsiket szeptemberben induló
bölcsis, valamint német vagy angol nyelvû
ovis csoportjainkba! Tel.: (30) 958-8629,
www.habakukk.hu
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR indul 1 hetes turnusokban, délelôtt úszásoktatással, délután
sok játékkal kisgyermekeknek, Pesthidegkúton. Érd.: (30) 900-8608.
OLASZ NYELVTANÁR TANÍTÁST VÁLLAL
JUTÁNYOS ÁRON. TEL.: (30) 384-6702
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/3000
Ft. Tel.: (30) 302-7760
Hatékony német nyelvoktatás (egyéni, csoportos), fordítás. Házhoz megyek! Tel.: (30)
397-4742
ANGOLTANÁR ANGOL SZAKRA, KÖZÉPÉS FELSÔ SZINTÛ VIZSGÁKRA EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT.
TEL.: (30) 34-38-351
Matematikát gimnazistáknak, számítástechnikát idôsebbeknek tanítok. Öröm nekem
foglalkozni és tanítani. Tel.: 438-3124, Mód
Gábor, modg@freemail.hu, (30) 856-9003
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. PÓTVIZSGÁRA, OSZTÁLYVIZSGÁRA, ISMÉTLÔVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS. TÖBB MINT
HÚSZ ÉVES GYAKORLAT. TEL.: 213-7747,
(20) 518-2808

MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészítés minden szinten, referenciákkal. Tel.:
250-2003, (20) 934-4456
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai tanártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype: ok-tato
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648

INGATLAN
GARÁZS KIADÓ A TÁROGATÓ ÚTON AZ
IBS KÖZELÉBEN. TEL.: (30) 624-3537
Budapest II. kerület Rózsadombon kiadó
egy 62 m²-es kétszobás földszinti társasházi
lakás nagy terasszal és kerttel egy ötlakásos társasházban. Bérleti díj 100 000 Ft +
rezsi. Érd.: (30) 996-6297.
Bútorraktározás céljára építkezôknek a Hûvösvölgyi úton 70 m²-es volt mûterem kiadó. Tel.: (70) 369-8265
II. ker., klasszikus Rózsadombon építési
telket keresünk készpénzes vevônk részére, bontandó ház is szóbajöhet. Tel.:
316-9408, (30) 960-8862
Lakást vennék tulajdonostól készpénzért
magamnak 60 m²-ig. Tel.: 337-2366
A Vár alatt, az I., Toldy Ferenc utcában
I. emeleti 66 m²-es 2,5 szobás hangulatos lakás 2 garázzsal eladó. Irányár:
34,9 M Ft. Tel.: (20) 932-5005
A II., Ürömi utcában III. emeleti napos,
panorámás 93 m²-es 3 szoba hallos felújított lakás eladó. Irányár: 37,9 M Ft.
Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
A MILLENÁRIS PARKNÁL A FORINT UTCÁBAN EMELETI FELÚJÍTOTT, CIRKÓS, 58 m²ES LAKÁS 28,5 MILLIÓ. TEL.: (709 5231969, www.budaihegyek.hu
Eladó II. kerületi (pasaréti) nyolclakásos társasházban telefonos öröklakás (3 szoba, 2
fürdôszoba, garázs) 50 M Ft-os irányáron.
Tel.: 275-3324, délután 3–6 óráig.
A PASARÉTI TÉR KÖZEPÉN ELADÓ (POLGÁRI VILLÁBAN) EGY 127 m²-ES FELÚJÍTOTT ÖRÖKLAKÁS. BELMAGASSÁG 3,6
M. SZÉP KERT, KOCSIBEÁLLÓ TARTOZIK
HOZZÁ. GYÖNYÖRÛ BUDAI VIDÉK, MÉGIS KÖZEL A BELVÁROS. TEL.: (70) 3830383, (70) 383-0386
A II., SZÉHER ÚTON 55 m²-ES PANORÁMÁS, ERKÉLYES LAKÁS ELADÓ. IRÁNYÁR: 24,9 M FT. TEL.: (30) 619-9337
Eladó 52 m²-es kétszobás, gázkonvektoros,
nagyteraszos felújított lakás 24,9 M Ft-ért.
Ferenchegyi út 17., mfszt. 2. Érdeklôdni:
Abonyi Gábor, (70) 454-0269
A II., Vitéz utcában jó állapotú félemeleti, napos 31 m²-es hangulatos garzon eladó 11,9 M Ft-ért. Tel.: (20) 932-5005,
316-9408
A II., Utas utcában 59 m²-es felújított, cirkós, garázsos, napos, csendes lakás tulajdonostól eladó. 29,7 M Ft. Tel.: (30) 598-3176
II., CIMBALOM utcai villában I. emeleti
100 m²-es + 37 m²-es félszuterén eladó
tulajdonostól 1000 m²-es telken. Tel.:
(70) 221-0911, 10–13-ig.
Tulajdonostól eladó a Napraforgó közben II.
emeleti, belsô kétszintes, 106 m²-es körpanorámás lakás. Garázs, pince, saját kertrész.
Irányár: 49 M Ft + garázs. Tel.: 320-6491,
10–18 óráig.
A TÖMÖRKÉNY UTCÁBAN KÉTLAKÁSOS,
1930-AS ÉVEKBELI HÁZBAN 180 m²-ES
CSENDES, CIRKÓS LAKÁS 89 M FT. TEL.:
(70) 523-1969, www.budaihegyek.hu
PESTHIDEGKÚTI ÚJ, NÉGYSZOBÁS, NAGY
NAPPALIS, DUPLA KOMFORTOS CSALÁDI
HÁZ SOK EXTRÁVAL ELADÓ 89 M FT-ÉRT.
TEL.: (30) 481-0246

II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com
XII., Csorna utcai III. emeleti 59 m²-es 2 szobás, gázfûtéses, panorámás (+ 8 m² loggia
és földszinti tároló) tulajdonostól eladó.
24,9 M Ft. A terület parkosított. Tel.: (30)
230-6818, (30) 441-7236
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkertben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorámás telek eladó. Ára 6.8M Ft. Tel.: (30)
250-4557
VÍZIVÁROSI INGATLANOK ELADÁSA,
BÉRBEADÁSA. RENOVO INGATLANIRODA. TEL.: 224-2090, (20) 449-6900, EMAIL: info.renovo@chello.hu
FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE HOSZSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK BÉRBEADÓ CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT.
FIZETÔKÉPES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE FOLYAMATOSAN KERESÜNK II. KERÜLETI
ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.: 274-0174,
(30) 396-5579, info@bestbuda.hu,
www.bestbuda.hu
Amerikai és francia iskola vonzáskörzetében keresünk nívós ingatlanokat hosszú távú bérbeadásra. Crespol Ingatlaniroda. Tel.:
(30) 921-8438
TANGO HOME. LEGKEDVEZÔBB DÍJAZÁSÉRT INGATLANELADÁS, BÉRBEADÁS.
KORREKT, PIACSZERÛ, SZEMÉLYES
IGÉNYKÖVETÉS. JOGI, KEZELÉSI, KÖLTÖZÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI MENEDZSELÉSE. HÍVJON MOST (20) 555-5151, (20) 3365320, VAGY KÜLDJÖN ÉRTESÍTÉST: tangohomeingatlan@gmail.com. MI ELADUNK, SEGÍTÜNK, NEM NYILVÁNTARTUNK.
Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk KIADNI, ELADNI ingatlanát. Multinacionális cégek
részére KERESÜNK bérbeadó luxus házakat, lakásokat. START INGATLAN. Tel.:
316-9408, (20) 971-3335
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT PÉTER, www.budaihegyek.hu
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat korrekt jutalékkal. Tel.:
215-7336, (30) 530-5338,
www.budainewyork.hu
KERESÜNK-kínálunk ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, irodákat, villákat, telkeket kedvezô feltételekkel, 15 éves tapasztalattal. Tel.: 315-0031, (70) 9440088, amadex@amadex.hu
INGATLANA ELADÁSÁT BÍZZA LELKIISMERETES SZAKEMBERRE! E HIRDETÉS
BIRTOKÁBAN KEDVEZÔ JUTALÉKKAL
VÁLLALJUK INGATLANA ÉRTÉKESÍTÉSÉT.
MÛKÖDJÜNK EGYÜTT! BOGNÁR LÉNA,
TEL.: (30) 619-9337
Országos hálózattal rendelkezô ingatlanközvetítô cég keres fizetôképes vevôi számára
eladó ingatlanokat. Ha ingatlant kíván vásárolni, akkor is szívesen állunk rendelkezésére. Tel.: (20) 335-5988
ELADÓ TELKEKET, LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT KERESÜNK POTENCIÁLIS VEVÔJELÖLTJEINKNEK. 1021 HÛVÖSVÖLGYI ÚT
138., www.villanegyed.hu, STOP!
SHOP!, TEL.: 398-8141, (30) 211-5812
KÜLFÖLDI ÜGYFELEINK RÉSZÉRE KERESÜNK KIADÓ INGATLANOKAT. www.villanegyed.hu. STOP! SHOP! BEVÁSÁRLÓPARK, II., HÛVÖSVÖLGYI ÚT 138. TEL.:
398-8141, (30) 211-5812
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei részére keres-kínál eladó és kiadó lakáso-

kat, házakat, villákat, telkeket és irodákat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu,
www.budaivillak.com, www.irodainfo.com

EGÉSZSÉGÜGY
Automata vérnyomásmérô, vadonatúj,
OMRON, gyári garanciával 15 000 Ft-ért eladó. Tel.: 325-9096, (30) 951-9988
Házi betegápolást, gondozást vállal okleveles ápolónô. Tel.: 303-6417, este, reggel.
Empátia! Családoknak házvezetônôket,
idôsgondozókat, gyermekfelügyelôket
közvetítünk igény szerint. Várjuk megbízásukat! Tel.: 336-1094, (70) 380-5650
SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrôvizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer
az érelmeszesedés kimutatására, korhatár
nélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (30)
954-0886
SZALONOMBAN (II., PENGÔ U.) HELY KIADÓ VENDÉGKÖRREL RENDELKEZÔ TERMÉSZETGYÓGYÁSZ VAGY CSONTKOVÁCS VAGY AKUPUNKTÔR HÖLGY RÉSZÉRE. www.anni.hu, tel.: (30) 9211809
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TAMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI RENDELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛGYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFOGÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.
Fogsorok, hidak, készítése, javítása soron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet. Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester, 1013 Krisztina krt.
51., fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30) 2223016.
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôpont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZAT. Esztétikus tömések, porcelánkoronák, hidak, FOGSZABÁLYOZÁS FELNÔTTEKNEK is. Dr. Gombos Lívia, 1021 Széher út 11. Tel.: 275-0756, (20)
366-6607
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
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton székházban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: (30) 945-8477
Leszoktatjuk a dohányzásról biorezonanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiával, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTKban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
Pannónia u. 33-ban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
BÔRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS. Jó- és rosszindulatú bôrdaganatok kezelése, anyajegyek vizsgálata. Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi Teodóra,
XI., Bartók Béla út 57.

28. OLDAL
Nôi torna a Marczibányi téren, délelôtti
órákban. 1000 Ft/óra. Tel.: (20) 350-6330
GYÓGYMASSZÁZS, stresszoldó maszszázs, talpmasszázs gyakorlott, szakképzett gyógymasszôrtôl. Helyszínek: Batthyány u. 31. és IBS Fitness, Tárogató út
2–4. Idôpont-egyeztetés: Kôber Bettina,
tel.: (20) 384-7876.
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉR É S ) , TA L P M A S S Z Á Z S, T H A I L Á BMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS,
REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS. „VIVIEN
TALPAI” ORVOS-TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
RENDELÔ. II., FILLÉR U. 10. www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596.
Fájdalommentes allergia- és candidavizsgálat. Biorezonanciás terápiával: allergia,
candida kioltása, bôrbetegségek, szenvedélybetegségek, légúti, nôgyógyászati, érrendszeri betegségek, emésztési, mozgászervi problémák, fejfájás kezelése, stresszoldás
a Vivien Talpai Gyógycentrumban, 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596, www.vivientalpai.hu.
Cellulitismasszázs sok éves tapasztalattal.
Segítségével fogyhat a „problémás” területekrôl is. Egyéni étkezési és mozgástanácsadással. Halász Katalin gyógymasszôr, tel.:
(30) 273-4995
Kismamamasszázs (a szoptatási idôszakban is) a várandósság elsô napjától az utolsóig hátfájdalom, vizesedés megszüntetésére. Egyéni szülésfelkészítés pároknak,
hogy ne sodródjanak az eseményekkel. Szüléskísérés a biztonságos és komplikációmentes szülésért. Szoptatási tanácsadás
az összehangolódás segítésére. Halász Katalin gyógymasszôr és doula, www.varandosmasszazs.hu, tel.: (30) 273-4995.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Lefolyók, csatornák gépi tisztítása azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Csatornák cseréje, bontása, vízvezetékszerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748
S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍTÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁVAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MINDEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GARANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLETEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800,
(30) 269-0001
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-

HIRDETÉS
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 9210948
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-,
villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 0–
24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 334-3438
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, (20) 917-0697
Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás A—Zig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628
VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉSZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZSZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VILLANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG
A HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 3218082, (20) 334-3437
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLER vízkôtelenítése, csapok javítása
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedélyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy László épületgépész. Tel.:
(30) 944-6513
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, (20) 915-2678

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 2500921, (20) 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 961-8618, www.mosogepszerelo.hu

ELEKTRONIKA
Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos
antennák szerelése, javítása, digitális átállás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jelerôsítés garanciával. Tel.: (20) 934-4360
TV-ANTENNA: MÛHOLDVEVÔK (ANALÓG ÉS DIGITÁLIS), FÖLDI ANTENNÁK
JAVÍTÁSA, TELEPÍTÉSE GARANCIÁVAL.
KÁBELTÉVÉ LEOSZTÁSA. TV, VIDEÓ, DVD
ÖSSZEHANGOLÁSA. NO-KO SAT BT., II.,

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1800 Ft, 11–20 szóig szavanként
+180 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 20% áfa; Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport, 1024 Margit krt. 47–
49., tel.: 346-5624, ..25, ..27; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.
Keretes hirdetés: színes: 1 / 1 old. = 270 000 Ft, 1 / 2 = 145 000 Ft,
1 / = 90 000 Ft, 1 / = 58 000 Ft, 1 /
4
8
16 = 22 000 Ft; fekete-fehér:
1/ old. = 220 000 Ft, 1/ = 120 000 Ft, 1/ = 75 000 Ft, 1/ = 48 000 Ft,
1
2
4
8
1/ = 18 000 Ft. Árainkat további 20%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
16
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 3163410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. május 20-án 11 óráig.

FILLÉR U. 2/B. TEL.: 326-6935, (30) 5425540, (20) 541-5483
RÁDIÓRESTAURÁTOR a kerületben. Tel.:
376-9389, (20) 975-5311, www.antikradiobudapest.xls.hu
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Westel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871
TV, LCD, PLAZMA, KAMERA, HIFI, MONITOR, MIKROSÜTÔ GYORSSZERVIZ. TEL.: (70)
246-5049, MINDENNAP.
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Paál.

LAKÁS—SZERVIZ
BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET. LAKÁSSZERVIZ ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK. TEL.: (30) 410-0007
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PILLÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
Tetô-, víz- és hôszigetelés, 10–15 év garanciával épületfelújítás hôszigeteléssel. 19 éves
vállalkozás. VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 Törökvész út 16/b, tel.: 326-5312.
Bádogos és tetôfedések, magas- és lapostetôk javítása 1986 óta, budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 2723909
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
(30) 251-3800
Lakásfelújítás! Minôségi kivitelezéssel vállalunk teljes körû lakásfelújítást, festést, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást, -lakkozást. Megbízható emberekkel. Tel.: (30)
447-3603
Lakásfelújítás. Teljes körû kivitelezés megbízható szakemberekkel. Tel.: (30) 2112799, www.avitek.5mp.eu
Festés, mázolás, kômûvesmunkák hideg-,
melegburkolással, közületeknek is. Tel.:
285-0570, (70) 563-0293
FESTÉS, mázolás, tapétázás, nyílászárók
passzítása, légszigetelése, szônyegpadló-,
parkettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb javításokat is vállalunk, garanciával. Riener
és Tsa, tel.: 276-1805.
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔRÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: (30) 292-3247
RIASZTÓ-, KAPUTELEFON-, VILLANYSZERELÉST, javítást vállalunk szakszerûen, kedvezô áron, garanciával, referenciákkal. Tel.:
(20) 333-2323
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.hu, Urbanek. Tel./fax: 214-7442, (20) 9787429
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurálását, készítését. Tel.: (30) 944-2206
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyártva. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894
KÁRPITOS! BÚTORKÁRPITOZÁST VÁLLALUNK RÖVID HATÁRIDÔVEL! MODERN,
ANTIK ÉS BÔRGARNITÚRÁK TELJES KÖRÛ FELÚJÍTÁSA ASZTALOSMUNKÁVAL,

BUDAI POLGÁR
SZÁLLÍTÁSSAL, SZÉLES KÖRÛ ANYAGVÁLASZTÉKKAL, INGYENES FELMÉRÉSSEL.
TEL.: (30) 691-4156, 407-2946, FRANK.
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel; asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 4336289, www.riederkarpitos.hu
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom. A felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604,
(70) 550-0269
MINÔSÉGI MUNKÁK REÁLIS ÁRON. HIDEG-,
MELEGBURKOLÁS, TELJES KÖRÛ LAKÁSFELÚJÍTÁS, SZAKÉRTELEM, PRECIZITÁS, REFERENCIÁK. SCHRAUF LÁSZLÓ, TEL.: (30) 9919391.
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423

REDÔNY
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellenzô,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. Tel.: 356-4840, (30) 954-4894
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL redônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 9851273
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szúnyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítása korrekt áron. Tel.: (70) 268-9591
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728

KERT
KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK, ASZFALTBURKOLATOK, DÍSZTAVAK ÉS SZIKLAKERTEK ÉPÍTÉSE, KERTFENNTARTÁS, ÖNTÖZÔBERENDEZÉSEK, GÉPI FÖLDMUNKA,
KIEMELÉSE KERTÉSZMÉRNÖKTÔL. TEL.:
(20) 330-2082
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍTÉS, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, METSZÉS, KERTÉPÍTÉS ÉS ÖNTÖZÔRENDSZER
TELEPÍTÉSE, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 5617063
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymászótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond
Ferenc. Tel.: (30) 977-1745
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547
ELHANYAGOLT KERTEK RENDBETÉTELE,
SÖVÉNYVÁGÁS, FAKIVÁGÁS, GALLYAZÁS SZÁLLÍTÁSSAL. MOTOROS KASZÁLÁS-PERMETEZÉS, RENDSZERES FÛNYÍRÁS, FÜVESÍTÉS. TEL: (30) 274-1368

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés,
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: (30) 857-2653
Számítógép-javítás otthonában. Asztali
számítógépek éa laptopok forgalmazása.
Tel.: (20) 988-5147, www.benyosoft.hu
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installálás.
Beállítások. Adatok rendszerezése, mentése.
Vírusvédelem. Felnôttek, diákok korrepetálása informatikából. NO-KO SAT Bt., II. Fillér
u. 2/b. Tel.: 326-6935, (30) 595-2921, (20)
541-5483

2009/10

HIRDETÉS

29. OLDAL

zoskepviselo.hu, info@kozoskepviselo.hu,
TÁRSKERESÉS
tel.: 302-3257, (70) 338-6723, (70) 426Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 4420
19 év tapasztalatával várom önt,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felamennyiben társra vár. Az emberi sorsok semérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
gítése, a társkeresés számomra hivatás.
VÉTEL, ELADÁS
(20) 972-0347, (30) 589-7542
Nyugdíjasoknak kedvezmény. ElérhetôségeF U VA RV Á L L A L Á S Z Á RT, D O B O Z O S, KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte- im: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
3,5x2x2 m-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO- ményem kiegészítésére magas áron vá- és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail.hu
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70) sárolok. Tel.: 325-6753
Társra vágyók, figyelem! Személyre sza316-1533, SZIRÁKI.
Antikváriumunk könyveket, teljes bott szolgáltatással, országos fényképes kekönyvtárakat, régi képeslapokat, vitrin- resôrendszerrel, azonnali választási lehetôKÖNYVELÉS
tárgyakat, metszeteket, térképeket, séggel legyen klubtagunk. Hangulatos renfestményeket, hanglemezeket vásárol dezvények klubtagoknak kedvezményesen.
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó vállal- készpénzért. Díjtalan kiszállás. Tel.: Hívja Izabellát: (30) 586-1123 vagy 335ja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók, alapítvá- 332-0243, (20) 922-0001
0897. Idôpont-egyeztetés: (30) 586-1123
nyok teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716
vagy 335-0897.
Szalongarnitúra, füles fotelok, kanapé, 3 ajTÁRSASHÁZAK
tós gardróbszekrény eladó. Tel.: 355-9807
EGYÉB

FUVAR

TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vállalunk tizenöt éves szakmai gyakorlattal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi háttér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, email: wamag@mail.datanet.hu
Társasházak közös képviseletét szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállaljuk.
Tel.: (30) 977-6612
Takarítást, kertgondozást vállalunk társasházak részére, budai referenciákkal.
Tel.: (30) 9191-013, www.haztakaritas.hu
Társasházkezelés — valódi érdekképviselet.
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyedévenként a pénzügyi helyzetrôl. A bevételnövelés lehetôségei. Tel.: (30) 462-2830,
(20) 920-7166, 240-4209, simon.dubecz@tonline.hu
Társasházkezelés — korrekt, megbízható
módon. FLOTT-HOME Bt. Tel.: (70) 9403865, czakoszilvia@gmail.com
TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISELET BIZTOS ALAPOKON. Cégünk teljes jogi és mûszaki háttérrel, valamint többéves
szakmai tapasztalattal rendelkezik. www.ko-

MÛGYÛJTÉS
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel
Leó út 12. Tel.: 316-6461, (20) 391-5543,
Gyulai Tamás.
Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásárol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, porcelánokat, álló fali díszórákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket, ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 281-3926, (30) 462-8883
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS A DÉLI PU-NÁL
KÉSZPÉNZÉRT! Vásárolunk XIX–XX. századi festményeket, órákat, szônyegeket, porcelánokat, bútorokat, ékszereket, ezüsttárgyakat (hiányos evôeszközt is), szobrokat, könyveket, zongorát stb. A kiszállás díjtalan. XII., Alkotás
u. 7/a. Tel.: 202-5584, (20) 415-1536

SZERETI ÖN A NYÁRI ALPOKAT? Murau—Kreischbergben kiadó egy négyszemélyes luxusapartman augusztus 1–
8-ig. Tel.: (30) 627-8905
ELTARTÁSI SZERZÔDÉST KÖTÜNK IDÔS
POLGÁRI SZÁRMAZÁSÚ BUDAI LAKOSSAL. KÖZÉPKORÚ, STABIL EGZISZTENCIÁJÚ HÁZASPÁR VAGYUNK. MEGÁLLAPODÁS EGYEDI FELTÉTELEK SZERINT. ÜZENET A (30) 683-6683-AS TELEFONSZÁMON.
NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG!
MÁR 20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛKÖDÔ NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KEDVES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II.,
MARGIT KRT. 69. TEL.: 212-4163
Köszönetnyilvánítás! A Gilde Öregcserkész
Klub nevében köszönjük a szervezetünk részére felajánlott 1%-ot. Tisztelettel: Elsholtz
László elnök.
Tramontána kötôszalon: nyáron is kötöttben! Egyedi kötött ruhadarabok rendelésre,
nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is.
www.kotode hu, idôpont-egyeztetéssel:
356-6009.

A Kerekerdô Óvoda várja azon szülôk jelentkezését, akiknek fontos, hogy gyermekük kis létszámú csoportban, szeretô, biztonságos közegben töltse mindennapjait. Magas színvonalú korosztályos óvodai foglalkozások, egészséges
ételek, napi testmozgás és a szabad játék öröme várja a kicsiket.

Egész nyáron nyitva tartunk!
Ugrai-Nagy Tünde
(30) 427-5526
www.kerekerdo-ovoda.hu
A Panda szálloda és étterem dolgozói
ezúton szeretnének köszönetet
mondani a kerület lakóinak,
egyházainak, önkormányzatának és
dr. Láng Zsolt polgármester úrnak
támogatásukért, hogy
lehetôvé vált szállodánknak
és a fogyatékkal élôknek
a világon elsôként
bebizonyítaniuk
a társadalmi összefogás erejét.
Továbbra is 10% engedménnyel várjuk
a kerületi lakosokat, cégeket!

Látogasson el hozzánk!
Hotel Panda****
Telefon: + 36-1 394-1935,
e-mail: sales@hotelpanda.hu,
www.hotelpanda.hu,
www.hotelpanda.blogol.hu

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, évforduló, keresztelô, ballagás…..)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA
Nagy családi akció!
Hétvégén (szombat, vasárnap) a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes*

1027 Budapest, Margit krt. 2.
(Margit híd budai hídfô)
Asztalfoglalás:
438-9090, (06 20) 999-7708
www.trofeagrill.eu

Tollasoznál
szélben és
sötétben is?
Újdonság!
Itt az évszázad
ütôs sportja!

www.speedminton.hu

*1 felnôttel 2 gyermek, 2 felnôttel max. 3 gyermek ingyenes.
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Budagyöngye Bevásárlóközpont
(1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.)
Új Udvar Üzletház (1036 Budapest, Bécsi út 38-44.)

