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A forradalomra emlékeztünk

— A nagyvilágban a mai napig emlékeznek az 56-os forradalomra
és annak eltiprására, mert akkor a budapesti utcákon a pesti srácoktól elszenvedte egyik legcsúfosabb vereségét a föld leghatalmasabb hadserege — mondta ünnepi beszédében Láng Zsolt polgármester a II. kerületi önkormányzat Széna téren tartott, az 1956-os

forradalom és szabadságharcra emlékezô ünnepségén. Hangsúlyozta, hogy ma nem kell vérünket áldozni, de nekünk is van felelôsségünk, mert a hôsöknek és az utókornak tartozunk azzal, hogy
összefogjunk, szabadságunkat megbecsüljük, és a köz javát szolgáljuk.
(Folytatás a 2. oldalon)

Eredményes harc a vizuális környezetszennyezés ellen
A szigorú ellenôrzés hatására idén már jóval kevesebb illegálisan kihelyezett reklámtáblát kellett
eltávolítania a kerületi városrendészeknek és a reklámgazdának. Láng Zsolt polgármester a Gábor Áron és az Endrôdi Sándor utca sarkán tartott sajtótájékoztatóján október 17-én arról számolt be, hogy a mostani akcióban 130 darab engedély nélkül kihelyezett táblát kellett leszerelni,
míg tavaly ugyanebben az idôszakban több mint hatszázat.
A polgármester elmondta, hogy a fôvárosra általában jellemzô rendetlenséggel és sokszor kaotikus állapotokkal szemben a II. kerületet rendezettebbé kívánja tenni. A tavaly októberben megkezdett akció sikerét bizonyítja, hogy idén ötödannyi táblát helyeztek ki engedély nélkül. A Városrendészeti Csoport tavaly hatszázötven — a közterületre szabálytalanul kihelyezett, oszlopokra
drótozott és fákra szegelt — plakátot és táblát szerelt le, ami összesen mintegy ezer négyzetméternyi reklámfelületet jelent.
Idén már csak 370 négyzetméternyi felületet kellett felszámolni. A kerület által megbízott reklámgazda és a Városrendészeti Csoport munkatársai a jövôben is folyamatosan járják a kerületet,
és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az illegális táblák ne csúfítsák el a II. kerület közterületeit.

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET módosította a
közterületek használatáról szóló rendeletét,
amely szerint mindazok, akik telekhatárukon túlnyúlóan a közterületet magáncélból
használják, díjat kötelesek majd fizetni.
Újabb utcákkal bôvül a korlátozott várakozási övezet. Tudósítás a testület legutóbbi, ok5. OLDAL
tóberi ülésérôl.

ÚJ TORNACSARNOKOT AVATTAK. A Hûvösvölgyi úton mûködô SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban ünnepélyes keretek között felavatták az új tornacsarnokot. A megnyitón beszédet mondott
az International Education Systems elnöke,
Jorge Segovia Bonet és Láng Zsolt polgár6. OLDAL
mester.

A leszerelt táblákat egy ideig ôrzik, de
szinte soha senki nem jelentkezik értük.

A HOLDON KRÁTERT NEVEZTEK EL RÓLA. Harminc éve áll az Árpád fejedelem útján egy három méter átmérôjû forgókupolás építmény. Alkotójának könyveit százezrek olvasták, generációk nônek fel rajtuk, ennek ellenére ôt magát vajmi kevéssé ismerjük. November 13-tól tábla ôrzi Hédervári
15. OLDAL
Péter emlékét.
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Széna téri ünnep
(Folytatás az elsô oldalról)
A polgármester párhuzamot vonva a mai
politikai viszonyokkal, úgy fogalmazott:
1956-ban is sokszínûek voltak a forradalom résztvevôi, de a cél azonos volt. Hozzátette, hogy ma is van közös cél, de összefogni csak azzal lehet, aki ôszinte, és legalább
célja megegyezik sajátunkkal.
Az ünnepségen felszólalt Balsai István országgyûlési képviselô, aki felhívta a ªgyel-
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met arra, hogy 1956 hôseinek áldozata képzi az alapját annak az erkölcsi forrásnak,
amelynek azokban a napokban az egész
nép részesévé vált. A képviselô hangsúlyozta: a tisztesség és csalárdság, a demokrácia
és a diktatúra közötti válaszútként, az erkölcs alapjaként kell emlékezni az akkori
eseményekre. A Széna téri ünnepségen Sára Bernadett színmûvész szavalta el Márai
Sándor Mennybôl az angyal címû versét,
majd a pártok és civil szervezetek elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait a kopjafáknál.
A Széna téri emlékmûnél koszorút helyezett el a II. kerületi önkormányzat nevében
Láng Zsolt polgármester és Dankó Virág alpolgármester, Balsai István és Nagy Gábor
Tamás országgyûlési képviselô, a Fidesz II.
kerületi szervezete és frakciója képviseletében Ernyey László és Gárdos Pál, a II. kerületi MSZP-frakció nevében Takács Beáta, Varga Elôd Bendegúz, Ôrsi Gergely. A KDNP II.
kerületi szervezete nevében Skublicsné Manninger Alexandra és Fekete László, az MDF
II. kerületi szervezete nevében Porkoláb Má-

tyás. Koszorúzott többek közt az 56-os szövetség, az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség, a MIÉP, a Magyar Vállalkozók és
Munkaadók Pártja, a Pofosz II. kerületi
szervezetei, valamint a II. kerületi Érdekvédô Egyesület, a Nemzeti Fórum, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom. Mohácsi László
az egykori Széna téri harcosok nevében, a
II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület.

EMLÉKÉREM A KERÜLETI 56-OS HÔSÖKNEK. A II. kerületi önkormányzat posztumusz 1956-os Emlékéremmel tüntette ki Folly Gábor, Franyó Ferenc és Margaritovics Vazul egykori Széna téri forradalmárokat, akik hôsi helytállásukkal küzdöttek a magyar szabadságért. Az okleveleket és az érmeket Láng Zsolt polgármester adta át a családtagoknak a Polgármesteri Hivatalban tartott ünnepségen október 22-én. Az emlékérmet az önkormányzat elsôként két éve, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára adományozta a kerülethez kötôdô és a forradalmi eseményekben szerepet vállaló személyeknek, azóta 56-os szervezetekkel együttmûködve folyamatosan kutatják a méltánytalanul elfeledett, ma is élô vagy már elhunyt hôsöket.

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

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

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

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

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

Tel.: 346-5602

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

szemben elônyt élveznek

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélTel.: 346-5601
fogadás vége elôtt fél órával
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Adócsoport

Tel.: 346-5400

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
péntek: 8.00–13.30
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

hétfô: 8.00–18.00
Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00
* hétfôn és pénteken délelôtt
péntek: 8.00–13.30
csak elôre bejelentkezett
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak

II–III. Kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 214-2075

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

Gyámhivatal

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

Városrendészet

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

Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30
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A Várban ünnepeltek a budai kerületek

3. OLDAL

Meghívó
Budapest Fôváros
II. Kerületi Önkormányzata
meghívja a kerület polgárait
az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozataira emlékezô ünnepségére
2008. november 4-én 17 órára
a Mansfeld Péter-emlékmûhöz
(1025 Mansfeld park).
Ünnepi beszédet mond
Láng Zsolt polgármester.

Az 1956-os eseménysorozat keretében az I.
kerületi Szabó Ilonka utcában közösen koszorúzták meg Mansfeld Péter szobrát a budai polgármesterek, ahol Pokorni Zoltán
mondott ünnepi köszöntôt. A budai kerületek a Várban tartották közös, 1956 tiszteletére tartott ünnepségüket. Az eseményen
Láng Zsolt, a II. kerület, Pokorni Zoltán, a
Hegyvidék, Bús Balázs, Óbuda és Szabolcs
Attila, a XXII. kerület polgármesterének nevében Nagy Gábor Tamás, Budavár elsô embere mondott köszöntôt. Hangsúlyozta:
azért jöttünk össze, mert fontos kifejeznünk, hogy tisztában vagyunk elôdeink
ránk hagyott örökségének súlyával, a budaiak pedig akarva vagy akaratlanul ebben élnek, köt minket a történelmi hely szelleme, tudatában vagyunk felelôsségünknek.
Beszédet mondott Mansfeld László, aki kivégzett testvérére emlékezve kiemelte: ma
67 esztendôs lenne Mansfeld Péter, és biz-

tosan lenne felesége, gyermekei, unokái.
Ha most élne, kimenne a Széna térre, elmenne a 301-es parcellához fejet hajtani a
forradalom hôsei elôtt, és emlékezne az 52
évvel ezelôtti napokra — tette hozzá. Az ünnepségen beszédet mondott Orbán Viktor, a
Fidesz elnöke, aki azt hangsúlyozta, hogy a
forradalom története nem érthetô meg az
ember, az egyéni sorsok, személyes döntések, sorsfordító elhatározások nélkül. Az elnök emlékeztetett: ünnepelünk, mert a
nemzet 1956 ôszén kilátástalan és reménytelen helyzetbôl állt talpra, és aratott világra szóló gyôzelmet. A budavári megemlékezésre hazánkba látogattak és beszédet
mondtak Göran Lindblad és Latchezar Toshev, az Európa Tanács képviselôi. A rendezvényen fellépett Fellegi Anna hegedûmûvész, Oláh Zsolt operaénekes, Molnár László
színmûvész, Iványi Angelika és Tóth Veronika elôadómûvész.

INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS NAGY IMRE ÉLETÚTJÁRÓL. Megújult a mártír miniszterelnök
utolsó lakóhelye, az Orsó utca 43. alatti ház, amelyben a Magyar Tudományos Akadémia
Nagy Imre-emlékháza is mûködik. Az október 23-i átadási ünnepségen részt vett Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Göncz Kinga külügyminiszter és Pálinkás József, az MTA elnöke. Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája elmondta: hosszú ideje álmodozott arról, hogy abban a házban, ahonnan nagyapja 1956. október
23-án elindult a Parlamentbe, és ahol a november 4-i szovjet intervenció elôtt szabad emberként utolsó magyarországi éjszakáját töltötte,
modern, interaktív kiállítás valósuljon meg,
amely felöleli Nagy Imre teljes életútját, és azt
történelmi keretbe foglalja. Emlékeztetett arra,
ebben a házban a legkeményebb diktatúra idején is mindig volt helye a szabad emberi párbeszédnek. Nagy Imre unokája köszönetet mondott a kormánynak és a Magyar Tudományos
Akadémiának, hogy segítettek a felújításban.
Megköszönte egész Magyarországnak is a segítséget, mert — mint mondta — miután közpénzbôl valósult meg, minden polgár hozzájárult ahhoz, hogy méltó emléket tudjanak állítani a mártír miniszterelnöknek. Szavai szerint a ház létezése az emberi helytállás, a nemzethez való hûség szimbóluma. A megújult házba Sólyom László köztársasági elnök is ellátogatott az átadási ünnepet megelôzô napon, október 22-én.
A KERÜLETI SZDSZ 1990 ÓTA minden évben Nagy Imre utolsó lakóhelyén, az Orsó utcában tartja október 23-i megemlékezését. Koncz Imre köszöntô szavai után Konrád György
író idézte föl Nagy Imre alakját, valamint személyes emlékeit az 56-os forradalom 12 napjáról, mikor nemzetôrként védte egyetemét. Az író úgy véli, hogy 52 évvel ezelôtt az október
23-tól november 4-ig tartó idôszakban az utcán tüntetô embereket a változtatási szándék
és jó indulat vezérelte.

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

www.masodikkerulet.hu

@

Események, programok, kerületi nevezetességek közérdekû információk a www.masodikkerulet.hu oldalon.
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FOGADÓÓRA: Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) november 6-án 18
órától a Polgármesteri Hivatalban (1024
Mechwart liget 1.), valamint november
20-án szintén 18 órától a Pesthidegkúti
Közösségi Házban (1028 Máriaremetei út
37.) tart fogadóórát.

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

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

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
II. kerületi irodája (1022 Budapest, Bimbó
út 63.) kedden és csütörtökön 16–19
óráig tart nyitva. Almássy Kornél országgyûlési képviselô idôpont-egyeztetés alapján tart fogadóórát. Tel.: (06 70) 3628283.

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

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

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

A

JOBBIK

KERÜLETI

IRODÁJA

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

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Budapest, Margit krt. 48., I. emelet) hétfôtôl csütörtökig 17–19-ig tart
nyitva, telefonszám: 201-0453; www.
szdszbp02.hu.
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A képviselô-testület ülésén történt
nem felelnek meg a jogi telekhatároknak.
A közterületek használatának és rendjének
helyi szabályozásáról szóló rendeletét a
képviselô-testület most módosította, megszüntetve az eddigi ingyenes közterülethasználatot. A rendelet hatályba lépését követôen azzal is számolni kell, hogy az ingatlantulajdonosoknak jelentôs anyagi érdeke
fûzôdik majd a tulajdonuk kitûzetéséhez,
az ingatlan-nyilvántartás és a valós telekállapotok minél nagyobb mértékben történô
közelítéséhez, a jogtalan közterület-használatok megszüntetéséhez vagy rendezéséhez. A módosítás szerint a ténylegesen közterület céljára igénybe nem vett közterületek használatáért évente és négyzetméterenként 12 000 forintot kell majd ªzetni,
aki ezt elmulasztja, arra a díj tízszeresét róják ki büntetésként.
Újabb övezettel bôvül a kerületi ªzetô
Kerületünkben általános jelenség, hogy parkolási zóna. A képviselô-testület kezdesok telektulajdonos a közterületeket így- ményezi a fôvárosi közgyûlésnél, hogy a
úgy elkeríti, jogellenesen használva ôket. A Margit körút, a Török utca, a Frankel Leó
valós telekhatárok ugyanis sok esetben út, a Zsigmond tér, az Ürömi utca, a Kolozsvári Tamás utca, a Daru utca, a Felhévizi utca, a Pusztaszeri út, a Szépvölgyi út és az Árpád fejedelem útja által határolt területtel,
beleértve az azt határoló utcákat, valamint
A képviselô-testület legutóbbi ülésén,
október 21-én módosította a
közterületek használatáról szóló
rendeletét, amely szerint mindazok,
akik telekhatárukon túlnyúlóan a
közterületet magáncélból használják,
díjat kötelesek majd fizetni. Újabb
utcákkal bôvül a korlátozott
várakozási övezet: a Margit hídtól
egészen a Szépvölgyi úti
kerülethatárig terjesztik ki a zónát.
Három kerékpártároló felállításához
szükséges közterületi rendezési
tervrôl is döntött a testület. Az ülésen
elhangzott, hogy a Mechwart ligeti, a
Széna és a Pasaréti téri tárolók
elhelyezését több új is követi majd
kerületszerte.

NAPIREND ELÔTT. Koncz Imre (SZDSZ)
a Marczibányi Sportcentrummal kapcsolatban elmondta, hogy a megnyitó ünnepségen szembesült azzal a ténnyel,
hogy a pályázat útján kiválasztott befektetô nem a beadott tervek szerint újította fel a létesítményt. A szabad demokrata képviselô szerint elfogadhatatlan, hogy a
megvalósult sportcentrumon az eredeti városrendezési elvekkel ellentétben nem fut
végig a Millenáris sétányának folytatása, amely egy vonalra fûzné a Margit körúttól a
Lövôházig húzódó területet. Koncz Imre azon a véleményen van, hogy hasonló esetek elkerülésére vagyonkezelô céget kellene létrehoznia az önkormányzatnak. Láng
Zsolt polgármester elismerte, hogy Koncz Imre felvetése jogos, de véleménye szerint
nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a felújítás nyomán kialakult létesítmény
civilizálttá tette az ottani állapotokat. A polgármester arra is kitért, hogy természetesen nem szabad tûrni, hogy a tervektôl eltérô dolgok valósuljanak meg, de ebben az
esetben nem volt szükség építéshatósági eljárásra, ezért a hivatalnak nem volt jogköre fellépni az ügyben.
Póta Gyula frakcióvezetô (SZDSZ) és Örsi Gergely (MSZP) az önkormányzat elmúlt
két esztendejét bemutató, október 17-én megjelent Budai Naplóval kapcsolatban annak a véleményüknek adtak hangot: nem szerencsés, hogy egy pártszövetség választási ígéreteinek megvalósításáról szóló tények önkormányzati kiadványként jelenjenek meg. Láng Zsolt válaszában elmondta, hogy úgy érzi, tartozik annyival választóinak, hogy évrôl évre számot ad teljesítményérôl.
— Biztos vagyok abban, hogy ha rajtam kívül más politikusok is komolyan vennék
az ígéreteiket, és idôrôl idôre felmutatnák, mit tettek azok megvalósulásáért, akkor
sokkal elôrébb tartana az ország.
Korodi Enikô (SZDSZ) a Budenz úti CBA-üzlet engedély nélküli túlépítkezése ellen
emelte fel szavát. Kiderült többek közt, hogy a teleknek az engedélyezett húsz helyett hetven százalékát építtette be a tulajdonos, illetve a kötelezôen elôírt 65 helyett
csupán 15 százalék zöldfelületet alakítottak ki. A szabad demokrata politikus hozzáfûzte, elismeri, hogy szükség volt az üzlet felújítására, de ez nem magyarázza, hogy
az eladótér miért növekedhetett meg nyolcvan négyzetméterrel. Nagy Péter irodavezetô az ülés kezdetén jelezte, hogy az Építési Iroda építésrendészeti eljárást kezdeményezett az ügyben. Szalai Tibor jegyzô mindezekhez hozzátette, hogy elrendelték az
engedély nélkül megépült toldások bontását, illetve az Igazgatási Iroda határozata
szerint a plusz eladóteret az üzemeltetô nem használhatja.

2008/22 — október 31.
a Szilágyi Erzsébet fasor, a Gábor Áron utca, a Pasaréti út, a Radna utca, a Herman
Ottó út, a Lorántffy Zsuzsanna út, a Trombitás út és a Garas utca által határolt területtel bôvítse ki a ªzetô parkolási övezeteket.
A kerület jelenleg is vár a fôváros döntésére, amellyel a Marczibányi tér fölötti utcák
és a Rózsadomb jelentôs része válik majd
az övezet részévé. Az újabb módosítás kérését a III. kerületi önkormányzat azon döntése tette szükségessé, amely januártól a kerületünkkel határos területen a Duna és a
Montevideó utca közötti szakaszon alakítana ki ªzetôzónát. Ennek várható hatásaként Újlakon a parkoló autók száma az itt lakók számára elviselhetetlen helyzetet fog
teremteni. Ennek ellensúlyozására és a
most is meglévô parkolási helyzet javítására Újlakon várakozási övezet kialakítását
kezdeményezi a testület a fôvárosnál. Az
így létrehozandó övezetet az egységes parkolási rendszer kialakítása érdekében
összekötnék a Rózsadombon már meglévô,
illetve a testület júniusi határozatában kibôvítésre javasolt várakozási övezettel. A várakozó jármûvek nagy száma közlekedési

ÖNKORMÁNYZAT

5. OLDAL

problémákat és a környék lakóinak állandó
kellemetlenséget okoz a Pasaréti úti Vasas
Sportpálya környékén is. A jelenlegi zsúfolt utcák és a parkolási zóna bevezetését
követôen várható parkolási átrendezôdés
ªgyelembe vételével az itt kialakítandó várakozási övezetet is célszerû összekötni a
A felnôttorvosi ügyeleti ellátás novemkorábban kialakított övezetekkel. Várhatóan 17–17 darab parkolójegy-kiadó automaber 5-tôl elôreláthatólag december 5ig megváltozik. Hétköznap 8–20 óráig
tát kell kihelyezni.
a kerületi lakosok a háziorvosuk rendeHárom új kerékpártároló elhelyezésének
lôjét keressék sürgôs esetekben. Este
közterületi szabályozási tervérôl is döntött
20 órától másnap reggel 8-ig illetve
a testület. A Mechwart ligetben, a Széna és
hétvégén és munkaszüneti napokon a
a Pasaréti téren láncolhatják majd le a kétkerekûket tulajdonosaik. Az ülésen az is elfelnôttorvosi ügyelet változatlanul a
hangzott, hogy igény szerint a jövôben a ke1027 Ganz u. 13. (telefon: 202-1370)
rület több pontján is elhelyeznek a kerékpáalatt mûködik.
rok biztonságos elhelyezését szolgáló tárolókat. A szabad demokrata frakció nem értett egyet a Mechwart ligeti és a Széna téri
kialakítással. Szerintük a kerékpárosok
nem parkolóként használják a tárolókat,
ritkán szállnak át a biciklirôl tömegközleke- A Pesthidegkút-Ófalu kiterjesztett területére
dési eszközre, valamint általában a célnál készülô kerületi szabályozási terv véleméteszik le a kerékpárt.
nyezési eljárása befejezôdött. A tervet az el-

Változik
a felnôttügyelet
rendje

Kifüggesztett tervek

Tóth I.

Megemlékezés a rendôrségen
Ünnepi állománygyûlést tartottak a II. kerületi Rendôrkapitányságon október 22-én. Az 1956os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett eseményen Hangyási Sándor kapitányságvezetô több munkatársát részesítette elôléptetésben,
a II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány kitartó és áldozatos
munkáért járó jutalmait pedig
Láng Zsolt polgármester nyújtotta át a helyi rendôröknek.

járás során született dokumentumokkal
együtt az elfogadást megelôzôen, október
18-tól közzétették. Az anyagot az Ügyfélszolgálati Központ (1024 Budapest, Margit
körút 47–49.), valamint a Lakosságszolgálati Csoport Pesthidegkúti Kirendeltség (1028
Budapest, Máriaremetei út 37.) hirdetôtábláján is kifüggesztették.
A Fôépítészi Iroda a Szépvölgyi út végénél
fekvô úgynevezett Apácaföldek területére
szintén kerületi szabályozási tervet készíttet. A terveket október 18-tól az Ügyfélszolgálati Központban véleményezésre kifüggesztették.
Mindkét tervvel kapcsolatos észrevételeket november 20-ig lehet eljuttatni a Fôépítészi Irodára (1024 Budapest, Mechwart liget 1., tel.: 346-5449).

sz

Egy cseppnyi kerületi múlt Mosbachban
Pesthidegkút régen és most címmel kiállítást
szervezett október 17–19. között a Német
Kisebbségi Önkormányzat (NKÖ) Mosbachban. A németországi testvérvárosba látogató delegáció közel hatvan képbôl álló tárlatot vitt magával, a felvételeket a Pattberghalle-ban láthatta a közönség. A kiállítást
Michael Jahn mosbachi fôpolgármester, valamint Garamvölgyi Ferenc, a kisebbségi önkormányzat elôzô elnöke és jelenlegi tanácsadója nyitotta meg. Az eseményen
részt vettek az NKÖ képviselôi, hidegkúti,
sváb nemzetiségû lakók, a II. kerületi önkormányzat kisebbségi referensei, és számos mosbachi meghívott vendég, köztük a
volt és jelenlegi városvezetôk. A több napon keresztül látogatható kiállítás a kitelepítés eseményeit és az azóta eltelt hatvan
esztendôt jelenítette meg, a képek az évtizedek tükrében szemléltették a városrészben
azóta lezajlott változásokat. A felvételek ál-

tal felelevenedtek a gyermekkori emlékek,
sôt az idôsebb generációhoz tartozó, hidegkúti származású, mai mosbachi lakosok közül sokan felfedezték egykori házukat, iskoszg
lájukat.

Hosszabb határidô
Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a lakásépítéshez, -vásárláshoz és
-felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásra, valamint a ªatal házaspárok elsô,
saját tulajdonú lakáshoz jutására kiírt pályázat benyújtási határidejét 2008. november
30-ig — változatlan tartalommal — meghosszabbítja.
A pályázat benyújtásához szükséges adatlap az Ügyfélszolgálati Központban (1024
Budapest, Margit krt. 47–49.), a Szociális és
Gyermekvédelmi Irodán (1024 Budapest,
Káplár u. 2/c-d) és a Lakosságszolgálati Csoport pesthidegkúti kirendeltségén (1028 Budapest, Máriaremetei út 37.) térítésmentesen szerezhetô be. Csak a 2008. november
30-ig hiánytalanul beérkezett pályázatokat
terjesztik a bizottság elé. Információ: Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, tel.: 316-0062,
316-0072, ügyintézô: Kéri Katalin. A pályázati kiírás szövege a www.masodikkerulet.hu honlapon olvasható.
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56 fényes csillaga

ÓVODA—ISKOLA

BUDAI POLGÁR

Új tornacsarnokot avattak

Az ünnepi mûsorban fellépett a Múzsa
A Hûvösvölgyi úton mûködik immár tizenegy éve a SEK Budapest Óvoda, Általános Is- vonósnégyes, a SEK óvodásai magyar népkola és Gimnázium. Október 21-én az isko- táncot adtak elô, és az iskola egy volt diákla vezetôinek és tanári karának évtizedes ál- ja, Gál Zsóªa, aki országos második helyema valósult meg: ünnepélyes keretek kö- zett, valamint társai akrobatikus rock’n’zött felavatták az iskola új tornacsarnokát. roll bemutatóval kápráztatták el a közönséA megnyitó ünnepségen a diákokon, szülô- get. Gidró Gabriella, az iskola igazgatója elkön és tanárokon kívül részt vett számos mondta, hogy az új tornacsarnok átadásánagykövet, az International Education Sys- val lehetôségük nyílik számos sport- és kultems (IES) elnöke, Jorge Segovia Bonet, vala- turális rendezvénynek otthont adni, nemmint a második kerületi önkormányzat kép- csak kerületi, hanem országos és nemzetköviseletében Láng Zsolt polgármester, Szalai zi szinten is.
Végül Jorge Segovia Bonet, az IES elnöke
Tibor jegyzô és Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési
Iroda vezetôje. Láng Zsolt spanyol szavak- méltatta a SEK Budapest múltját és jelenét,
kal köszöntötte a jelenlévôket. Kiemelte, majd leleplezte azt az emléktáblát, amely a
ha tovább fejlôdik, bôvül egy második kerü- tornacsarnok átadásának alkalmából kéleti iskola, azzal maga a kerület is gazdago- szült.
ldw
dik, fejlôdik. Hangsúlyozta, hogy a
nehéz gazdasági helyzetben különösen fontos, hogy a nemzetek
egymást segítve összefogjanak,
nyitottak legyenek egymás kultúrájára, történelmére. Az elfogadás
tánál tavaly helyezték el Galántay Tibor egy- legalapvetôbb színtere lehet egy
kori Rákóczis diák emlékplakettjét, aki a nemzetközi iskola is, olyan, mint
Kossuth téri sortûz egyik áldozata volt. De amilyen a SEK Budapest.
itt van a kerületben az egykori miniszterelnök, Nagy Imre emlékháza az Orsó utcáA Magyarországon 1997-ben
ban, itt épült fel közadakozásból Mansfeld
alapított SEK Budapest Óvoda,
Péter szobra az immár a nevét viselô parkÁltalános Iskola és Gimnázium a
ban, és emléktáblája is van a Csik iskola olmagyar oktatási törvény által eldalán. Itt található a Széna tér is, ahol heismert intézmény. Az oktatás 3
ves harcok folytak, attól nem messze pedig
éves kortól 18 éves korig zajlik.
a Széna téri parancsnok, Szabó bácsi emA tanulók elsajátíthatják az angol és a spanyol nyelvet, valamint bizonyos tantárgyaléktáblája.
kat angol nyelven is tanulnak. Az iskolában lehetôség van a Nemzetközi Érettségi DipAz ötvenkettedik évforduló tiszteletére
loma Programjának elvégzésére, ahol a képzés angol nyelven folyik. A végzôs diákok
az alapítvány, amely kiemelt feladatának tea magyar és a nemzetközi érettségi között választhatnak. Az iskola honlapja:
kinti az ifjúság ªgyelmének felkeltését,
www.budapest.iesedu.com
vers- és prózamondóversenyt szervezett
középiskolások számára. A felhívásra összesen hetven iskolából 156 diák nevezett. A
jelentkezôket három versenynapon hallgatta meg a zsûri, amelynek tagjai Császár Angela, Kubik Anna és Sunyovszky Szilvia, elnöke Bánffy György volt. Az eredményhirdetés- A II. kerületi Német Kisebbségi Önkormány- tagozatosoké és a középiskolásoké 11 órare is az ünnepségen került sor, ahol az elsô zat Stille Nacht címmel a II. kerület iskolái- kor kezdôdik.
A szervezôk november 14-ig várják a jehárom helyezett — Rudas Helga és Mega Ist- ban német nyelvet tanuló gyermekek számáván Hatvanból és Pálvölgyi Annamária Buda- ra karácsonyi, német nyelvû vers- és próza- lentkezéseket a Mûvelôdési Iroda (1027
pestrôl — elô is adta a verset, amellyel ver- mondóversenyt, a II. kerület óvodásai részé- Bem tér 1.) címére, illetve faxon a 214re pedig Téli örömök címmel gyermekrajz- 2269-es számra. A verseny helyezettjei és az
senyzett.
ôket felkészítô szaktanárok az elért eredLáng Zsolt polgármester nyitotta meg az pályázatot hirdet.
A VERS- ÉS PRÓZAMONDÓVERSENY- ménytôl függôen jutalomban részesülnek.
iskola aulájában a Szigethy Gábor irodalomA TÉLI ÖRÖMÖK CÍMMEL MEGHIRtörténész rendezte kiállítást, amelyen kora- RE alsó tagozatosok (6–10 év), felsô tagozabeli fotókkal, dokumentumokkal és újság- tosok (11–14 év), középiskolások (15–18 év) DETETT RAJZPÁLYÁZATRA a II. kerületi
cikkekkel idézték fel 1956 ôszének esemé- jelentkezhetnek, két kategóriában: német középsôs és nagycsoportos óvodások jelentnyeit. A polgármester elmondta, hogy kü- anyanyelvû vagy német nyelvterületen kezését várják. A rajzokat A/4-es méretben
lönleges értéket képvisel a Szieberth Ist- hosszabb idôt eltöltött gyermekek, illetve a szabadon választott technikával lehet elkévánné kuratóriumi elnökletével mûködô németet mint idegen nyelvet tanuló diákok. szíteni. A rajzlapok hátoldalán az óvoda nekerületi alapítvány munkája, amely évrôl- A versenyen bármilyen adventi, karácsonyi vét, címét, telefonszámát és az óvónô nevét
évre országosan meg tud mozgatni ªatalo- témakörhöz kapcsolódó, illetve a humánu- fel kell tüntetni. A jutalmat (akár egyéni,
kat. Hozzátette, hogy egy nemzet csak úgy mot, a szeretetet, az egymás elfogadását, akár csoportos munka esetén is) megállapovívhat ki magának szerepet Európán belül, megértését elôsegítô szellemiségû verses, dás keretében az óvodák kapják. Egy óvodáha saját múltjával és történelmével tisztá- prózai, illetve énekes produkcióval, rövid je- tól maximum 6 pályamûvet lehet benyújtaban van. Ezt követôen Láng Zsolt javaslatá- lenettel lehet indulni. A versenyt november ni. A rajzokat november 23-ig lehet bekülra Balsai Istvánnal és Szieberth Istvánné- 25-én tartják a Marczibányi Téri Mûvelôdési deni a Mûvelôdési Iroda (1027 Bem tér 1.)
val közösen megkoszorúzták a gimnázium Központ kamaratermében (1022 Marczibá- címére. A díjazott mûveket a Német TájházLd nyi tér 5/a), az alsó tagozatosoké 9, a felsô ban (1029 Gazda utca 22.) kiállítják.
falán Galántay Tibor emléktábláját.
Kilencedik éve rendez kerületünkben ünnepi megemlékezést és kiállítást az 1956os forradalom és szabadságharc tiszteletére a Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú
Alapítvány. Ezúttal 22-én este a Rákóczi
gimnázium aulájában Albert Camus soraival köszöntötte a megjelenteket Szieberth
Istvánné, az alapítvány kuratóriumának elnöke. Balsai István országgyûlési képviselô
ünnepi köszöntôjében felidézte azokat a
második kerületi emlékhelyeket, amelyek
a forradalomhoz kötôdnek: az iskola bejára-

Csendes éj — rajz-, vers- és prózamondóverseny
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Nyílt napok az iskolákban
n Az Áldás iskolában (1025 Áldás u. 1., tel.: 212-4258, 212-2961, aldas@aldasuai.sulinet.hu, www.aldasuai.sulinet.hu) november 25-én 8–12 óráig nyílt órák leendô elsô osztályos szülôknek. 11 órától beszélgetés a tanító nénikkel. December 18án 15–16 óráig meglepetés készítése és Ismerkedjünk angolul!
n A Csik Ferenc iskolában (1027 Medve u. 5–7., tel.: 201-1137, 212-5495, titkarsag@csikferenc.hu, www.csikferenc.hu) egy sportiskolai és egy német osztály indítását tervezik. A két leendô elsôs tanító, Kulcsár Márta és Vámosiné Vitáris Márta várja
a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozásra november 12-én és december
10-én 17 órától. November 8-án az Óvoda Olimpiára várják a kicsiket.
n A Fillér iskolában (1022 Fillér u. 70–76., tel.: 326-6616) a német nemzetiségi tagozat iránt érdeklôdôknek november 19-én 8 órától, az emelt szintû angolos osztályokra kíváncsi szülôknek 9 órától szerveznek nyílt napot. 10 órakor a németesek, 11
órától az angolosok igazgatói tájékoztatója kezdôdik. November 19-én és 26-án angol nyelvû foglalkozás 16–16.45-ig. Az angolos foglalkozásokra nem kell angol nyelvtudás. November 5-én és 19-én magyar és német nyelvû foglalkozás 16–16.45-ig.
n A Kodály Zoltán iskolában (1022 Marczibányi tér 1., kodaly@server.kodaly-bp.sulinet.hu, www.kodaly-bp.sulinet.hu) csütörtökönként 16.30–17 óráig zeneovi Vargáné Körber Katalin és Barabás Edina vezetésével. A foglalkozások után játszóház a leendô elsôs tanítókkal, akik báb-, mese-, játék-, sport- és kézmûves-foglalkozást tartanak. „A hangszerek csodálatos világa” címû foglalkozás november 13-án 10 órától.
Nyílt órák a leendô tanítókkal: november 19-én 8 és 9 órától.
n A Pitypang iskola (1025 Pitypang u. 17., tel./fax: 325-8827, pitypang@pitypangiskola.sulinet.hu, www.pitypangiskola.hu) november 11-én, december 9-én és január 13-án 16 órakor tart iskolakóstolgató foglalkozást.
n A Remetekertvárosi Általános Iskolában (1028 Máriaremetei út 71., tel.: 2758675, www.remete.ini.hu, remete@remete.sulinet. hu) nagycsoportos gyermekeket
vár Tulkán Judit és Plánkné Jekli Csilla az iskolanyitogató foglalkozásokra november
10-én és 24-én 16–17 óráig.
n A Törökvész iskolában (1025 Törökvész út 67–69., tel.: 325-6580, www.torokvesz.hu, info@torokvesz.hu) november 11-én 14–15 óráig táncház, november 12én 8–11 óráig nyílt órák a leendô elsôs tanítóknál. Az elsô óra magyar Zöllner Rolanddal, második óra természetismeret Tuka Lászlónéval, 3. óra ének Kubicsekné Selényi
Erzsébettel. December 17-én 17 órakor Dickens: Karácsonyi ének címû elôadása, és
karácsonyi ajándék készítése a leendô elsôs tanítókkal.
n Az Újlaki iskolában (1023 Ürömi u. 64., tel./fax: 335-0720, www.ujlaki.axelero.net) a leendô elsôsöket és szüleiket a tanító nénik, Darnainé Durcsán Rózsa és Remetey Zsuzsa várják: Színház az iskolában: Lúdas Matyi november 13-án 17 órakor,
Mikulás-napi kézmûves foglalkozás december 4-én 17 órakor. Játékos tornafoglalkozások január 14-tôl minden szerdán 16–17 óráig.
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Járdányis tanárok
koncertje
A Marczibányi téri Járdányi Pál Zeneiskola
mûvésztanárai tartottak hangversenyt október 16-án este a Hollán Ernô utcai Zeneiskola dísztermében. A számos érdeklôdô elôtt
megtartott elôadáson Rossini, Telemann,
Schubert, Debussy, Bach, Saint-Saëns,
Rodrigo és Liszt mûvei hangzottak el. Legközelebb december 4-én 18 órakor a Mûvészeti Szemle gyôztesei adnak ingyenes koncertet szintén a XIII. kerületi Zeneiskolában (1138 Hollán Ernô utca 21/b), ahová
minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Bemutató
angoltanároknak

n A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (1028 Szabadság u. 23.,
tel.: 397-4569, www. klebi.hu, klebi@klebelsberg.sulinet.hu) várja az érdeklôdô nyolcadikosokat és szüleiket gimnáziumi nyílt napjára november 12-én 8–13 óráig.
18.30-tól Rósa Viktor igazgató tart tájékoztatót.
n A Kodály iskola (1022 Marczibányi tér 1., kodaly@server.kodaly-bp.sulinet.hu,
www.kodaly-bp.sulinet.hu) felvételi elôkészítôt tart nyolcadikos tanulóknak keddenként 16 órától. Ének-zene elôkészítô foglalkozások január 13-tól február 17-ig keddenként 16 órától. Nyitott kapuk a gimnáziumban november 12-én, 13-án és január
14-én, 15-én 8 órától.
n A Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gimnáziumban (1026 Pasaréti
út 191–193., tel.: Pasaréti út: 275-1097, Fenyves utca: 200-2440) a gimnáziumba készülôknek nyílt nap november 27-én és december 3-án 8–12-ig, amikor négy órát
lehet látogatni, és Zoltán László igazgató tart tájékoztatót. Bôvebb információ november 24-tôl a www.szabol-bp.sulinet.hu oldalon. Az általános iskolai elsô osztályosoknak februárban szerveznek nyílt napot.

A Than Károly Gimnáziumban november
4-én 13.15-tôl 14-ig az angol feltételes
mód gyakorlásával ismerkedhetnek meg az
érdeklôdô kollégák. További információ:
www.than.hu.

Fogászati nyílt nap
gyerekeknek
A DentalCoop Fogászati Központban (1121
Zugligeti út 60.) díjmentes állapotfelmérésen vehetnek részt a gyerekek november
8-án 10–16 óra között. A gyerekeknek fogápolási ajándékcsomaggal és egy Nem félek a fogorvostól feliratú pólóval kedveskednek. A nyílt napon való részvételhez
idôpontot kell egyeztetni a 398-1028-as
vagy a (06 30) 228-3199-es telefonszámon.
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Sport- és egészségcentrum a Nagyrétnél
A pesthidegkúti és adyligeti lakóknak
alanyi jogon jár majd klubkártya a
Nagyrét mellett épülô sportcentrumba. A komplexum tenisz- és
strandfocipályákat, hatsávos
úszómedencét foglal magába, de
fitnesz-wellness és sportorvosi
szolgáltatást is terveznek.

Tenisz-, sport- és egészségcentrum épül a
Nagyréten, a Nagyrét utca és Nagykovácsi
úti körforgalom mellett. A IX. kerület tulajdonában lévô területen korábban gyermektábor mûködött, de az ingatlan fenntartására már jó ideje nem jutott pénz. Bérleti
szerzôdéssel, magánerôs beruházás keretében, a leromlott állagú épületek felújításával most modern sportközpont épül.
— A tervek szerint ôsszel elkészülnek a
legfontosabb munkák, és az érdeklôdôk hamarosan használhatják a létesítményt — tájékoztatta lapunkat Juhász Gábor, a sportcentrum szakmai vezetôje. — A központtal
elsôsorban a II. kerületi lakókat szeretnénk megcélozni, ezzel is újabb lehetôséget teremtve a környéken élôknek, hogy a
kor elvárásainak megfelelô színvonalú
sportolási és egészségügyi ellátást vehessenek igénybe. A régi, elgyomosodott salakpálya helyén kilenc teniszpálya, két strand-

foci- és strandröplabda-pálya épül,
emellett egy feszített víztükrû, hatpályás úszómedencét is építettünk.
A sportvezetô elmondta , hogy a
szolgáltatásokat
igénybe vevô látogatókat szauna,
gôzfürdô, biztonságos öltözôrendszer
és bisztró várja. Juhász Gábor felhívta a ªgyelmet arra, hogy nagy hangsúlyt helyeznek a rehabilitációs jellegû ªtneszszolgáltatásra, amelynek keretében sportorvosi és kardiológiai rendelést tartanak
majd. A beruházás keretében rendezôdik a
gazos, lepusztult környezet, a látogatók részére telken belül biztosítanak parkolási lehetôséget.
A sportcentrum egyébként klubtagsági
rendszerben mûködik majd, idô után korlátozott taglétszámmal, az üzemeltetôk így
szeretnék megelôzni a pályák túlzsúfoltságát. Az elképzelések szerint a pesthidegkúti és adyligeti lakóknak alanyi jogon járna a
klubkártya, amellyel igénybe vehetik a szolgáltatásokat.
szeg

Nyílt nap a Pasaréti Lovardában

Október 19-én nyolcadik alkalommal várták a Honvéd Lovardába az érdeklôdôket, ahol nyílt nap
keretében népszerûsítették a sportolást és az intézményt. A Pasaréti Honvéd Lovas Sport Egyesületben
megalakult Lovastorna Szakosztály is bemutatkozott. A hagyományok ápolása, az elôdök tisztelete jeléül
Láng Zsolt polgármester megnyitotta a Kollár Kornélról, a magyar lovassport kiemelkedô alakjáról szóló
állandó kiállítást, amely egyben képet ad a pasaréti lovarda közel százéves múltjáról is.

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

A sportcentrum megépüléséhez a II.
kerületnek nincs köze. Városrészünkben ugyanis számos belvárosi önkormányzatnak van kisebb-nagyobb ingatlana, így a mostani hûvösvölgyi telek is a IX. kerületé, amely évtizedeken
át nyári napközis tábort mûködtetett
a területen. A IX. kerület vezetése döntött úgy, hogy az egykori tábort bérbe
adja. Horváth Péter, a IX. kerületi jegyzôi iroda vezetôje elmondta, hogy a
szerzôdésben a bérlô sportcélú hasznosításra kapott engedélyt, amit a
meglévô épületek felújításával kell
megvalósítania.

Sûrûsödik az erdô

A Mavir Zrt. munkatársai, üzleti partnerei
és a sajtó munkatársai önkéntes munkával
folytatták október 18-án a kilencezer facsemete elültetését, amelyet a Szépjuhászné
környékén kezdtek meg még tavaly tavasszal. A villamosenergia-ipari vállalat korábban anyagi támogatást is nyújtott a vihar pusztította 1,5 hektáros terület újraerdôsítéséhez. A fafajok megválasztását és a
beültetés módját a Pilisi Parkerdô Zrt. Budapesti Erdészetének szakértôi határozták
meg. A munkák során legalább 60 cm-es
egyedeket helyeztek ki, ez a hagyományos
ültetési mérethez képest akár 3–5 évnyi
elônyt is jelent az erdô növekedésében. Jó
hír, hogy megkezdôdött a Szépjuhászné turistapihenô és az ott lévô gyermekjátszótér
uniós elôírások szerinti felújításának elôkészítése.

2008/22 — október 31.
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Bomba a vízben

Az önkormányzat zöld szigetek kialakításával tette barátságosabbá a Marczibányi teret és környékét.
A Ribáry utca elején megerôsítették a partfalat, így egy nagyobb esô már nem mossa le a járdára a
földet, az Aranka utca felôl pedig virágágyat alakítottak ki. A Felvinci út sarkán nemcsak növényeket
ültettek, hanem padok és szemetes kihelyezésével kis pihenôhelyet alakítottak ki az arra járóknak.

Ôsszel is veszélyes a takarítatlan járda
Nem csak a hó és a jég okozhat kellemetlen
meglepetéseket vagy kellemetlen sérüléseket a gyanútlan gyalogosoknak. Az ôszi idôszak is számos balesetforrást rejt. Az ingatlanok tulajdonosai nem fordítanak kellô
gondot a járda takarítására. A fôváros rendelete alapján a házak elôtti járda (kijelölt
kerékpárút is), a járda és a kocsiút közötti
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról és tisztántartásáról, szemét-, por- és
gyommentesítésérôl, a hóeltakarításról és
síkosságmentesítésrôl az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni. Ennek ellenére elôfordul, hogy a lehullott, nedves
avar, vagy éppen az alatta megbúvó gesztenye borítja a járdát. A vizes, összetapadt falevél fôként a lejtôsebb utcákon okozhat nehéz pillanatokat az arra járóknak. A Városrendészet kéri a lakókat, közös képviselôket: az ôszi idôszakban is gondoskodjanak
a házuk elôtti terület tisztán tartásáról.

Egy óráig sem tartott annak a II. világháborús bombának a hatástalanítása, amely miatt október 21-én délben lezárták a Margit
hidat. A hatástalanítás idejére nemcsak a
hídon, hanem a felsô rakparton és a környezô utcákban sem tartózkodhatott senki.
A Bem rakpart 54–55. lakóit a Medve utcai
Csik Ferenc iskola fogadta be ideiglenesen.
— A kiemelt szovjet gyártmányú II. világháborús robbanószerkezet éles volt; ha felrobban, akkor 400 méteres körben pusztított volna — mondta Hajdú Gábor ezredes, a
tûzszerészek parancsnoka. — A hatástalanítást nehezítette, hogy a területet nem tudták a tûzszerészek elôre átvizsgálni, mert a
víz ezen a részen tele van hídroncsokkal.
Egy mederkotró talált a bombára néhány
nappal korábban, amit megpróbáltak kiemelni. A szerkezet azonban akkor visszaesett a vízbe és befúródott az iszapba, ezért
kellett minden eshetôségre felkészülve és
körültekintôen felhozni. Hajdú Gábor
mindezekhez hozzáfûzte, hogy kerületünk
az 1944–45-ös ostrom alatt a harcok legjelentôsebb helyszíne volt, ezért még mindig
számítani kell régi robbanószerkezetek felbukkanására.
A bomba hatástalanításánál ott volt Szalai Tibor jegyzô is, aki elmondta, hogy a kiürített Bem rakparti házak lakóinak a Csik
iskolában biztosítottak ideiglenes tartózkodási helyet.
— Fel kellett azonban arra is készülni,
hogy a vártnál nagyobb bombát találnak, és
akkor rövid idô alatt ki kellett volna üríteni több lakóházat is, és az ott élôk átmeneti
elhelyezésérôl gondoskodnunk kellett volna — mondta Szalai Tibor, aki szerint nagyon fontos, hogy a katasztrófavédelem, a
rendôrség, az önkormányzat és a tûzszerészek összehangoltan tudjanak együttmûködni váratlan és veszélyes helyzetetekben.
Ti

Halottak napján
Meghosszabbított nyitva tartási és ügyintézési idôvel segíti az elhunyt szeretteikre
emlékezôket mindenszentek ünnepén és
halottak napján a Budapesti Temetkezési
Intézet. Október 24-e és 30-a között mind
a tizenöt fôvárosi köztemetôben reggel 7
órától este 18 óráig várják a látogatókat,
31-e és november 2-a között este 20 óráig
tartanak nyitva a sírkertek. Az intézet arra
kéri a nehezen mozgó, idôs emberek rokonait, hogy autóval elsôsorban a délelôtti
órákban vigyék ki hozzátartozójukat, késôbb már a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezôk is csak akkor tudnak

behajtani a temetôkbe, ha jármûvük még
nem zavarja a gyalogosan érkezôk haladását.
Az Új köztemetôben október 27-e és november 2-a között, a Fiumei úti Sírkertben
pedig 1-jén és 2-án mikrobuszok is segítik
a közlekedést. A köztemetôkben található
temetôirodák meghosszabbított nyitva tartással várják a látogatókat.
A kegyeleti emlékezés napjaiban a BKV
is sûrített járatokat közlekedtet több vonalon. A részletekrôl a Budapesti Temetkezési Intézet honlapján (www.btirt.hu) lehet tájékozódni.

BE KELL JELENTENI. Aki elhagyott
robbanótestet vagy annak tûnô tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétérôl
tudomást szerez, köteles azt bejelenteni a helyi rendôrségnek vagy az önkormányzat jegyzôjének. Polgármesteri
Hivatal: 346-5400, II. kerületi Rendôrkapitányság: 346-1800.
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

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

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett öntöde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. Az Öntöttvas csipkecsodák kiállítás NOVEMBER 23-IG tekinthetô meg. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n M GALÉRIA: NOVEMBER 5–23.: Kedvenc helyem a kerületben. A II. kerületi, általános és középiskolák között meghirdetett óriásplakát-tervezô verseny díjnyertes pályamûveinek kiállítása. (Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ, színházi elôtér)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: NOVEMBER 21-ig: Fotoszféra — Digitális fotogramok. Czeizel Balázs fotómûvész kiállítása.
n HAP GALÉRIA: NOVEMBER 21-ig: Lauber László és Nyiri István építészek emlékkiállítása. Megtekinthetô hétfôtôl péntekig 14–19 óráig, (1027 Margit krt. 24., földszint)
n 2009. JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon.
Megtekinthetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.
ZENE BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 7., 18.00: Vendégmûvészek. A Trio Dumas hangversenye. Km. Horváth László (klarinét). NOVEMBER 14., 18.00: Mesterbérlet. Csalog Gábor zongoraestje. NOVEMBER 16., 11.00: Kodály útján. Az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusának hangversenye. NOVEMBER 20., 18.00: Mesterbérlet. Onczay Zoltán gordonkaestje. Zongorán közremûködik
Wada Sayaka. NOVEMBER 28., 18.00: Mesterbérlet. Szabadi Vilmos és Vígh Andrea hangversenye.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Jóga szerdánként 8–9.45 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (06 20) 947-0202. Részvételi díj: 5000 Ft/hó, nyugdíjasoknak:
4000 Ft/hó, ill. 1800 Ft/alkalom. Keddenként 19.45–21.15 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egeyné
Nagy Júlia, (06 20) 9418-773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés utáni baba-mama-torna. A szülést követôen eltelt hatodik hét után lehet elkezdeni, és a gyermek egy éves koráig lehet
közösen mozogni. A torna fôleg az anyukák fizikai regenerálódását célozza meg, de a babák is aktívan
részt vesznek benne. Kedden 11.45–12.45 óráig, pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó
Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Nôi torna. Koreografált, táncos nôi torna lányok, asszonyok részére. Az órát profi táncmûvész tartja. Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn
és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 922-5887. Gimnasztika. Mozgásforma a felnôttek minden korosztályának. Egyszerûen megtapasztalható módszer a testtartás javítására, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalmainak kezelésére. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmergimnasztika tanárnál, (06 70) 335-6283. Kezdés októberben. Gerinctorna. Minden kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06 30) 370-7322. Salsa. Minden csütörtökön kezdô tanfolyam 20–21 óráig, haladó tanfolyam 21–22 óráig. Információ: (06 20) 315-2781.
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnasztika (felnôtt) kedden 8.30–9.30 és 18.30–19.30 között.
Kreatív gyermektánc szerdán 16.15–17.15 (5–6 évesek) és 17.15–18 óra között (3–4 évesek). Játékos focisuli, mozgásfejlesztés csütörtökön 16.15–17-ig (3–4 évesek) és 17–18-ig (5–7 évesek). (1022 Lorántffy
Zs. út 3. Tel.: (06 30) 670-2383)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló kondicionáló torna kedden és csütörtökön 8–9, este 19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. Jelentkezés: 200-9356. Osteoporosis-megelôzô gyógytorna kedden 11.00–12.30, csütörtökön 11.30–13 óráig. Vezeti Szininé Bakonyi Hajnalka. Jelentkezés: 325MÁZLI. Megvalósulni látszik a „minden hétre egy magyar film” programja, amit alig9930. Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, ameha a népakarat hívott életre, de ez mellékes is, a lényeg a nagy szám, mely nyilván solyek elsôsorban kötött ízületû és ülômunkát végkaknak ad/adott munkát a honi iparágban. A dologban egyébként nem lenne semmi
zôknek ajánlott kedden és csütörtökön 17.45–
rendkívüli, hiszen egyszer már világhatalom is voltunk ebben a számban (kora har18.45 óráig. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildimincas évek), csak az nem világos, hogy a készítôkön és családtagjaikon túl kinek
kó. Jelentkezés: (06 30) 975-4752. A 6–10 éves
használ az a sok — legjobb esetben is — másodlagos frissességû holmi, ami számogyerekek sokoldalú testi fejlôdését segítô játélatlanul kerül a kirakatba. Valószínûleg megérdemeljük a filmjeinket: olybá tûnik,
kok, akrobatikus jellegû mozgások kedden és
nem (csak) a vásznon megelevenedô történetekbôl, hanem az azokat mozgató techcsütörtökön 16.15–17.15-ig. Vezeti Bánhidi László
nikákból kell ráismerni önmagunkra, melyek jó esetben tíz, rosszabb esetben 20–30
és Borbála testnevelô tanár és szakedzô. Jelentkeévvel vannak elmaradva a nemzetközi nagyátlagtól. Szegény Mázli, egyáltalán nem
zés : 200-0191 és (06 30) 413-3854.
n Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Isennek a tisztességben megôszült, sírva vigadós falusi abszurdnak kellene elvinnie a
balhét: ízesen induló, majd gyorsan ellaposodó történetét leszámítva egyetlen hibákola és Gimnázium épületében. Gyermek és junior

MESÉK A SÚGÓLYUKBÓL. NOVEMBER
7-én 15 órától színházi délutánra várja közönségét a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ. Tarr Mari súgó mondja el Mesék a
súgólyukból címmel történeteit olyan legendás mûvészekrôl, mint Tolnai Klári, Mensáros László, Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva,
Bessenyei Ferenc vagy Márkus László. Közremûködik Dunai Tamás színmûvész. A belépés díjtalan. Információ: 212-2820.

ja, hogy rosszkor (a Tabló és a Para után) tartózkodik rossz helyen (a
Duna TV helyett a mozikban). A számítgatásokkal ellentétben A nyomozó mûfaji frissessége sem használt a Mázli ügyének. Még egy ilyen
tökéletlen, de kétségtelenül tökös kis film is (mint A nyomozó) olyan
magasra (ma nagyjából ebben a magasságban kezdôdnek a külhonban is pironkodás nélkül vetíthetô mozifilmek) tornázta fel a lécet,
hogy azzal képtelenség egy ilyen csehes-poros, jó hagyomány szerint
rendesen alulírt forgatókönyvbôl táplálkozó produkcióval (Mázli) konkurálni. Ez még akkor sem megy, ha egyébként, a színészeket (Lukáts
Andor, Gyuricza István) tekintve, a Mázli ott van az ez évi Hungarian
E. K.
Top 10-ben.
Rendezte: Keményffy Tamás. Szereplôk: Lukáts Andor, Gyuricza István, Kerekes Vica.

2008/22 — október 31.
edzés kedd-péntek 18.00–19.30-ig, felnôtt kezdô
edzés kedd-péntek 18.15–19.45-ig. (1022 Marczibányi tér 1. Információ: budapestkendo@gmail.com, tel.: (06 30) 601-2025.)
n Teniszoktatás. Hatéves kortól kezdô és haladó
szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben.
Iskolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû versenyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál: (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_oktatas.extra.hu
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól
függetlenül mindenkinek. Információ és órarend:
201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 5393797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)
n SIVANANDA JÓGA: Ájurvédikus táplálkozás
workshop NOVEMBER 9-én 9–15 óráig, indiai
ájurvédikus orvos vezetésével a Jógaközpontban.
8×2 órás kezdô jógatanfolyamok indulnak a Jógaközpontban NOVEMBER 10-én 10–12-ig, 11-én
19–21-ig, 12-én idôseknek 10–12-ig, az Ájurvéda
testtípusok alapján 19.30–21.30-ig, valamint 13án 17–19-ig. 8×2 órás rádzsa jóga tanfolyam indul NOVEMBER 13-án 19.30–21.30-ig a Jógaközpontban. Jógahétvége Pilisszentléleken erdôszéli,
patakparti házunkban NOVEMBER 15–16-án. Jógafoglalkozások, kirándulások, vegetáriánus étkezés. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont.hu, www.sivanandajogakozpont.hu
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FOTOSZFÉRA címmel nyílt kiállítás Czeizel Balázs fotómûvész munkáiból a Vízivárosi Galériában. Czeizel Balázs az Iparmûvészeti Fôiskola vizuális kommunikáció szakán
gyakorlati és elméleti vonatkozásban professzionális fotósként végzett, de nem lett
belôle a hagyományos értelemben vett fotómûvész vagy fotóriporter. Az ô keze ügyében is hosszú idôn át minden élethelyzetben ott volt és ma is ott a kamera, de a képeit nem hagyta meg egyediségükben, hanem montázsok, tárgyi jelentés és helyzetváltozások képpárjai, idôelcsúszások fázisai formájában könyvvé vagy komplex sorozatokká szervezte ôket.
Czeizel legújabb munkái során visszatér egy diákkori találmányának, a kemo-fotogramnak, a vegyszeres és árnyképi test- vagy tárgylenyomatnak direktségéhez. Fényjelenségeket, digitális folyamatokat rögzít vegyszer és fotópapír nélkül, mégis, a hagyományos fotogram lehetôségeinek vizsgálata során felmerült kérdéseket teszi újraértelmezhetôvé. A lenyomatok egy fajtája gyerekarcok, testrészek, tárgyak párásan
közeli, egyedien érzékeny, a pillanatnyi állapotra koncentrált dokumentálásával
foglalkozik, más része az idôben végbemenô téri változások, mozdulatok ritmikus képleteinek ornamentikájával kísérletezik. A kemo-fotogram naturálisan pontos lenyomataihoz hasonlóan ezek a
munkák is egy másik valóságból, a senkiföldjérôl érkezô nyomokat rögzítik.

NYUGDÍJASOKNAK

MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA:
Szeretettel várjuk klubnapjainkra a közösségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat. NOVEMBER 7., 15–17-ig: Színházi délután. Mesék a súgólyukból. Emlékezés a XX. század nagy mûvészeire. Tarr Mária súgó és Dunai Tamás színmûvész közremûködésével. Tarr Mari súgó mondja el történeteit, ahogyan a színpadot különleges szögbôl látja. A belépés díjtalan. Információ: Kilián Mária, (70)
335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 4.: Szent András hava, novemberi jeles napok. NOVEMBER 11.: Névnapok köszöntése. Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út
63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 5.: Kirándulás Kaposvárra vonattal. NOVEMBER
12.: Hagyományos Márton-napi összejövetel. NOVEMBER 19.: Látogatás a Dohány utcai zsinagógában. NOVEMBER 26.: Múzeumlátogatás. A programokra jelentkezni és érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A tagság az elsô októberi összejövetelen megünnepelte az idôsek hónapját. Erre az alkalomra a klub elôadócsoportja külön mûsorral készült. Október 9-én Gyôrbe és Pannonhalmára látogattak el autóbusszal a klubtagok. 16-án szüreti mulatságot tartottak. November elején
újabb kirándulást szerveznek, az úti cél Szeged lesz. A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától
tartja összejöveteleit. Új tagokat is szeretettel várnak. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel.
További információk: Küzdy Lászlóné, 376-8773.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Összejöveteleinket változatlanul a hónap elsô és harmadik szerdáján tartjuk 16 órai kezdettel. Következô találkozásunk NOVEMBER 5-én lesz. NOVEMBER 19.:
Jobbágy Éva irodalmi ismertetése Tormai Cecil mûveirôl és nemrégen megjelent könyvérôl. DECEMBER 3.: A szentendrei kirándulásra a HÉV 10 órai indulása elôtt 9.45-kor találkozunk a Batthyány téri
HÉV-végállomáson. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 12., 16.00: Klubnap. NOVEMBER 19.: Kecskeméti városnézés. NOVEMBER 26., 16.00: Éves taggyûlés. DECEMBER 10., 16.00: Karácsonyváró klubnap. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: NOVEMBER 8.: Budai-hegység. Találkozó 9.00-kor, Moszkva tér. NOVEMBER 16.: Börzsöny-hegység. Találkozó 7.25-kor, Nyugati
pu., pénztárak.
n TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: NOVEMBER 2.: Gödöllôi dombság. Találkozó 7.45-kor, Nyugati
pu., pénztárak. NOVEMBER 8.: Gödöllôi városnézés. Találkozó 8.00-kor, Örs vezér tere, HÉV-végállomás.
NOVEMBER 9.: Cserhát-hegység. Találkozó 7.45-kor, Nyugati pu., pénztárak. NOVEMBER 16.: Pilishegység. Találkozó 8.15-kor, Árpád híd, Volán pu. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465,
http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)

Maurer Dóra
A kiállítás november 21-ig keddtôl péntekig
13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig látható a
Vízivárosi Galériában (1027 Kapás utca 55. Telefon: 201-6925).

NOVEMBER 23-án 19.30-kor mutatja be a
Klebelsberg Kultúrkúria Murray Schisgal:
Szerelem, ó! címû darabját. Harry és Milt
gyermekkori jó barátok, tizenöt évi távollét
után különös körülmények közt találkoznak. A válságos helyzetben lévô Harryt Milt
segíteni akarja. Furcsa és szokatlan ajánlatot tesz neki… Szerelem, költészet, humor,
játékosság, váratlan fordulatok. Szereplôk:
Hegyi Barbara, Lukács Sándor, Tahi Tóth
László. Rendezô: Czeizel Gábor.

RÉGI ZENE — ÚJ HELYEN. 2008 szeptemberétôl a Tabulatúra Régizenei Klub a Szilágyi Dezsô téri Református Templom gyülekezeti termébe költözött. Az együttes a zenei
mûsorok, hangszerbemutatók és kötetlenebb zenei kalandok mellett meghívott vendégmûvészek elôadásaival is igyekszik a közönség közelébe hozni a régi idôk kultúráját. A klubban a zenekar eddig megjelent lemezei kedvezményesen megvásárolhatók.
Legközelebbi klubnapok: NOVEMBER 10.:
Barokk és manierizmus. DECEMBER 15.:
Régizene advent idején. A koncertek 19
órakor kezdôdnek. (1011 Budapest, Szilágyi
Dezsô tér 3.)
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n ZENE: NOVEMBER 9., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei — Gounod: Faust. A Bécsi Staatsoper elôadása (1985). Az operafilm
vetítése elôtt bevezetôt mond dr. Langermann István. Az egyes elôadásokra szóló jegyek ára: 400 Ft. Diákoknak, nyugdíjasoknak,
mozgáskorlátozottaknak ingyenes. NOVEMBER 13., 19.00: Mesterkoncert — Kassai István Liszt-díjas zongoramûvész estje. Közremûködik: Csévi Flóra (Brüsszel) hegedûn. NOVEMBER 14., 19.00: Orosz Zoltán Klub. Közismert dallamok harmonikán, virtuóz elôadásban. Km. Pengô Csaba (bôgô), Orosz Zoltán
(harmonika), Ursu Gábor (gitár).
n KIÁLLÍTÁS: NOVEMBER 9-ig: Dr. Szentpétery Tibor felvételeinek kiállítása az 1956os forradalom emlékére. A 2005-ben elhunyt jogász, volt haditudósító, fotográfus,
Podmaniczky-díjas városvédô által a forradalmi események idején készített felvételek kiállítása. NOVEMBER 10., 18.00: Emberek, lovak, tájak — Madácsi Zoltán fotókiállításának megnyitója. Megnyitja S. Faragó Gyöngyi fotómûvész. Megtekinthetô november
30-ig.
n GYEREKEKNEK: NOVEMBER 7., 17.00: Magyar táncház gyermekeknek. Kéthetente
péntekenként magyar táncok, népi játékok,
énekek, mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és Nyíri László. Részvételi díj gyerekeknek és kísérôiknek egyaránt:
500 Ft. NOVEMBER 8., 15.00: Csiribiri — családi délután. A talizmán. Majoros Ágnes Bábszínháza. Habók János bûvész mûsora és játszóháza, kézmûves játszóház. NOVEMBER
14., péntek 10.00: Nagy akarok lenni — a Fabula Bábszínház elôadása. Jegyár: 600 Ft. NOVEMBER 16., 13.00: Diafilmek délutánja. Folyamatos vetítés két teremben. Újra leperegnek a klasszikus mesék, népmesék és a régi tévés sorozatok képei. Emellett kalandregények
feldolgozásai, indiántörténetek és egyéb kedvelt diafilmek is láthatók. Várjuk azokat, akik
ezeken a diákon nôttek fel, és azokat a gyerekeket is, akik még csak most ismerkednek
meg a diafilmes mesék varázsával. Diafilmek
kedvezményes áron vásárolhatók. A belépés
ingyenes.
n TUDÁSTÁR: NOVEMBER 6., 18.00: Könyvbemutató — Bányai Tamás: Mire minden jóra fordul. A mû márciusban elsô díjat nyert a
KDNP és a Barankovics István Alapítvány által
meghirdetett irodalmi pályázaton. Októberben jelent meg a Magyar Napló kiadásában.
NOVEMBER 7., 19.00: Az ismeretlen Kárpátalja — vetítés. Kovács Sándor kárpátaljai térképszerkesztô, szakíró és ismeretterjesztô vetítéssel és fényképkiállítással egybekötött elôadást tart a titokzatos Kárpátaljáról. Az est házigazdája: dr. Burián László. A belépés díjtalan.
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BUDAI POLGÁR

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n MICVE KLUB: Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. A foglalkozásokat Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet tagjai számára ingyenes). Csütörtökönként 18 órától
Frankel Baráti Kör. Vasárnaponként 10.00–11.30-ig Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek. Információ:
(06 30) 491-8140. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: NOVEMBER 11-én: Libalakoma Visegrádon a reneszánsz étteremben. NOVEMBER 13.: Egészségmegôrzés, betegségmegelôzés jógával (klubnap). NOVEMBER
18.: Bajmóc várkastélya és a Felföldi Betlehem — autóbuszos kirándulás, ára 3500 Ft. NOVEMBER 20.:
Dél-Kelet-Ázsia gyöngyszemei (vetítés és elôadás). NOVEMBER 27.: Nepál kultúrája (vetítés és elôadás). Adventi elôzetes: DECEMBER 2-án: Bécs, 4000 Ft. DECEMBER 12–14.: Drezda, Prága, Pozsony.
Tel.: 216-9812, (20) 42-42-180, fonixke@t-online.hu, 1024 Margit krt. 64/b.
n Baba-mama-klub: Minden szerdán 10–12-ig. Az otthon lévô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket várják. Szeretnék, ha a klub olyan hely lenne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthoANIMÁCIÓS FILMKLUB. 2008 ôszétôl új klubbal bôvül a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ kínálata. Az Animarczi Filmklubban az animációs film különleges hangulatával,
üzeneteivel, technikai hátterével szeretnék megismertetni a nézôket. Elsôsorban a hazai
animációs mûhelyek munkáit mutatják be, a régebbi filmektôl a legújabb darabokig. A hazai elôadókon kívül a szakma legnevesebb külföldi alkotóit is igyekeznek megismertetni a
közönséggel.
A filmklub megnyitója október 28-án, az animáció világnapján volt. További programok:
NOVEMBER 5., 19.30: Bill Plymton retrospektív, bevezetés az amerikai animációs film
világába. Vetítés: 1985. Drawing lesson; 1987. Your Face; 1989. 25 Ways to quit smoking;
1990. Plytons; 1993. Draw; 1994. Nousehair; 2003. Parking. NOVEMBER 19., 19.30: Bevezetés a magyar ipar- és képzômûvészek aktuális munkáiba. DECEMBER 3., 19.30: Kecskeméti Filmstúdió. Válogatás az eddigi munkáikból. DECEMBER 17., 19.30: Kovásznai
György munkássága. Vetítés: Habfürdô.
A tervezett meghívott vendégek: Szirtes János, Kubiszyn Viktor és Varró Attila. Belépô
500 Ft. A filmek egyszeri vetítése oktatási céllal történik.

PRESSER GÁBOR ISMÉT A KULTÚRKÚRIÁBAN. A mûvész 1 KONCERT címû elôadásának
próbáját NOVEMBER 25-ÉN 19 órától láthatja
a közönség. Presser Gábor nem elôször lép fel
a pesthidegkúti mûvelôdési központban. Tavaly augusztusban nagysikerû koncertet adott
az LGT együttes:
— Sokkal intimebb a légkör egy kis helyen,
ezért még a világ legnagyobbjai is szívesen játszanak ilyen körülmények között. A megmérettetés soha nem azon múlik, hogy mekkora színpadon vagy mekkora közönség elôtt lép fel
egy zenész, hanem hogy mit nyújt aznap este.
Ehhez persze a csillagok szerencsés együttállása is szükséges.

ELKÉSNI SZÉPEN KELL. Az igényes
könnyûzene hívei igazán elégedettek lehetnek, hiszen Moór Bernadett lemeze kuriózum a hazai lemezpiacon. Mûfaja dzsessz,
de bárkinek ajánlható, aki szereti a szép dallamokat, a spontán, tiszta hangokat. A 13
dal mindegyike külön remekmû, együtt pedig üdítô és szórakoztató élményt nyújtanak, újra hallgatni e dalokat az unalomig
nem lehet. A szövegek egy nô világába vezetnek be szellemesen, könnyedén mesélve
el azokat a hétköznapi, apró-cseprô dolgokat, amelyekbôl összeáll az a változatos és
színes világ, amit élni érdemes. A lemez zenei világa szving, mégpedig annak a nagyzenekari változatát választotta a lemez alkotó kollektívája, ami a bemutató koncerten ugyancsak hatásosnak bizonyult. A program fináléjában Charlie diszkrét belépôje egy sikersorozat kezdô epizódja is lehet, amelyrôl bárki meggyôzôdhet a Szving karácsony címû közös
Mecséri István
programjukon. További információk a www.moorbernadett.hu honlapon.
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nosan éreznék magukat. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô: 500 Ft/fô + 1 gyümölcs. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)

TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Alkotóház: selyemfestô, kézimunka, kosárfonó, nemezelô, agyagos, kerámia, tûzzománc tanfolyamok. Információ és jelentkezés:
Vadászy Eszter, (06 30) 272-7022. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10
éves korig. Minden kedden 16–17.30 óráig. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter, (06 30) 2727022. Moldvai és gyimesi népzene- és néptánckurzusok. Hangszer-, tánc- és énekoktatás, szövôkurzus, gyerekjátékok és gyerektáncházi módszerek. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és néptánc
iránt mélyebben érdeklôdôk számára hirdetjük meg. Az egész napos oktatás minden hónap 2. szombatján folyik, ezt a Guzsalyas táncház követi. Következô alkalom: NOVEMBER 8. Információ: Szeleczki
Petra, 212-2820, (06 70) 335-6284. Filozófiai, önismereti kurzus csütörtökönként 18.30–20.30. Novemberi témák: Tibet, Buddhista filozófia, Távol-Kelet, Egyiptom. Iinformáció: Szeleczki Petra, 2122820, (06 70) 335-6284.
A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR NOVEMBERBEN. A
honlapon: Kerületünkben éltek. Havonta egy, a II. kerületben élt író (novemberben Szabó Magda) rövid életrajza, a könyvtárban megtalálható mûvei. Színházajánló:
Heltai Jenô: A Tündérlaki lányok. Vígszínház. Gyerekek
ajánlják: Gyerekregények gyerekek által írt ajánlója. Bullard: Kocog. A hónap találós kérdése: A legtöbb helyes
megfejtést beküldött gyerekek között ajándékokat sorsolunk ki Mikuláskor. Segítséggel az interneten. Az internet használatát segítô egyéni foglalkozás minden csütörtökön 14–15 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Hol keressem, hogy keressem? A FSZEK ingyenes adatbázisainak használata (Budapesti képarchívum,
e-folyóiratok, NAVA) minden csütörtökön 13–14 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Mit, hogy
az interneten? Közhasznú oldalak bemutatása 5 órás ingyenes internettanfolyam keretén belül. Jelentkezés a könyvtárosoknál. A könyvtár november elsején zárva tart. Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek 12–19; kedd, csütörtök 10–16;
szombat 10–14 óráig. (1023 Budapest, Török u. 7–9., telefon: 212-1103, e-mail:
fszek0204@ fszek.hu).

FEJÉR ANNA ALKOTÁSA A NYÚL UTCÁT ÁBRÁZOLJA

KEDVENC HELYEM A KERÜLETBEN. A II. kerületi, általános és középiskolák között meghirdetett óriásplakát-tervezô verseny díjnyertes pályamûveinek kiállítása nyílik NOVEMBER
5-én az M Galériában (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, színházi elôtér).

A pályamûvek az idei Kerület Napja rendezvénysorozatra készültek, és szakértô zsûri bírálta el ôket. A zsûri elnöke Jankovics Marcell Kossuth-díjas ªlmrendezô, kerületünk díszpolgára volt.
— Több mint háromszáz rajz érkezett a pályázatra a kerület iskoláitól — mondta el a
döntéshozatal után. A legtöbb munka a 7–10 évesektôl érkezett, alig pályáztak viszont a
14, és annál idôsebb tanulók. Nagyon szép munkák születtek, bár nem minden iskola indult a versenyen.

n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok minden szombaton 10–13 óráig. NOVEMBER 8.:
Makám délelôtt. Kézmûves ráhangolódás a
Csipesz alkotómûhely tagjaival. 11 órától Kimegyek holnap az állatkertbe címmel interaktív gyerek- és családi mûsor a Makám együttes közremûködésével. NOVEMBER 15.: Márton-napi játszóház. Körjátékok, dalok-mondókák, kézmûves foglalkozás: Márton napi lámpás készítése, libatollfaragás, vesszôkészítés.
n KÔKETÁNC GYERMEKTÁNCHÁZ moldvai
és gyimesi muzsikával: dalok, táncok, énekes
játékok, kézmûvesség, mese, ünnepi szokások
1–7 éves gyermekeknek. Minden vasárnap
10–tôl 12-ig. Felhívás: Várjuk a gyermektáncház elmúlt 20 évében készült fotókat, gyerekrajzokat, táncházas ereklyéket, videÓfelvételeket egy februárban nyíló jubileumi kiállításra!
Beküldési határidô: december 15. Cím: 1022
Bp. Marczibányi tér 5/a, „Kôketánc ” jeligére.
Információ: Szeleczki Petra, (06 70) 3356284, szeleczki.petra@marczi.hu
n SZÍNHÁZ: NOVEMBER 4., 18.30: Kex és
tea. Az elmúlásról — Irodalmi emlékezés. Az
estek házigazdája a Momentán Társulat,
akik jókedvvel, tehetséggel, „fogyasztható stílusban” (mint a keksz és a tea) közvetítik a
kortárs magyar irodalmat. NOVEMBER 8.,
10.00–14.00: Páholy — budapesti drámamûhely. Drámapedagógusok baráti köre,
szakmai fóruma. „A képzelet grammatikája”
— fantáziafejlesztô játékok G. Rodari és más
szerzôk nyomán Török László drámatanár, rendezô tréningje. NOVEMBER 14–15.: Színházdráma-nevelés. Drámapedagógiai hétvége.
A teljes program megtalálható a www.drama.hu-n és a www.marczi.hu-n.
n ZENE: NOVEMBER 3., 19.00: A Calcutta
Trió indiai zeneklubja. Az elôadásokon a trió
betekintést nyújt az indiai klasszikus zene
rendszerébe, történetébe, szigorúan követve
indiai mestereiket. NOVEMBER 7., 20.00: Triginta-koncert. A 2006-ban megújult ütôs
együttes klasszikus indiai, kortárs, indonéz,
közel-keleti és az etno zenét ötvözô kompozíciókat szólaltat meg. Közremûködik Tóth Gabriella, az indiai Kúcsipúdi táncmûvészet egyetlen hazai képviselôje. NOVEMBER 8., 20.00:
Guzsalyas táncház. A 20 éves Guzsalyas nyitó táncháza. Az ünnepi évadban közös gyimesi, moldvai táncház a Szigony, a Somos és a
Fanfara Complexa zenekarokkal. Tánctanítók:
Papp Eszter, Zoltán Eszter, Fülöp Attila.
n KAMASZOKNAK: Denevér Varázslóiskola.
NOVEMBER 8.: Kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozás a Ludwig Múzeumban a
Keith Haring kiállításhoz kapcsolódva.Találkozó 14.30-kor a Mûvészetek Palotája fôbejáratánál. Információ: Vörös Zsuzsa, (06 70) 3824706.
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Zene és irodalom
a Millenárison
November 7-én 19 órai kezdettel a Litera
hatodik születésnapi partijára invitálják a
közönséget, ahol nemcsak megszólalnak,
de életre is kelnek a dalok. Régi sanzonokra, kuplékra és operettslágerekre írtak történeteket a szerzôk. Novellák szereplôivé
lettek tréfás, ám olykor szomorkás, édesbús dámák és urak, dandyk és dizôzök.

Fellépnek: Rutkai Bori (Specko Jedno),
Kollár-Klemecz László (Kistehén) és Keleti András (Color Star). A dalokhoz a történeteket írták — többek között: Bereményi
Géza, Fullajtár Andrea, Nádasdy Ádám, Németh Gábor, Parti Nagy Lajos és Vallai Péter. Konferanszié: Vajdai Vilmos. Jegyár:
1500 Ft.
November 11-én 20 órától Kakasülô
címmel színházi kabarét láthatnak a Millenáris nézôi, amely Egressy Zoltán, Gádor
Béla, Heltai Jenô, Karinthy Frigyes, Kornis

Mihály, László Miklós, Molnár Ferenc,
Szép Ernô, valamint S³awomir Mro¿ek szövegeinek felhasználásával készült. Játsszák:
Balogh Anikó, Kovács Martina, Kéri Kitty,
Málnai Zsuzsa, Sallai Nóra, Tóth Judit, Cs.
Németh Lajos, Dunai Tamás, Katona Kornél, Kiss Gábor, Lengyel Tamás, Oberfrank
Pál, Stubnya Béla. Rendezte: Cserje Zsuzsa.
Jegyár: 1200 Ft.
KALOCSAI RICHÁRD FOTÓKIÁLLÍTÁSA
a Hattyúházban (1015 Hattyú u. 14.) november 7-én 18 órakor nyílik meg. A fiatal
fotósnak ez a második önálló kiállítása. Kedvenc témái: arcok, emberek, épületek, a táj,
város — ahogyan ô látja. Képeinek nagy része fekete-fehér. Állandó kiállítása nincs; kiállított fényképeit november végéig tekinthetik meg az érdeklôdôk. További információk: www.saberi.hu.
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Klebelsberg Napok a Kultúrkúriában
A Klebelsberg Kuno Emléktársaság és a Pesthidegkút Alapítvány a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központtal
együttmûködve közösen szervezi az eseménysorozatot Pesthidegkút egykori lakója,
a néhai vallás- és közoktatásügyi miniszter
emlékére.
n NOVEMBER 13.: 133 évvel ezelôtt ezen
a napon született gróf Klebelsberg Kuno.
9.00: Koszorúzás a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium mellett a Villányi úton.
n 11.00: Koszorúzás a pesthidegkúti ófalui
templomnál. Beszédet mond Csere István, a
Pesthidegkút—Máriaremetei Ökumenikus Iskola igazgatója.
n 14.30: Hédervári Péter amatôr csillagász emléktáblájának felavatása a Göncöl
Alapítvány szervezésében (1023 Árpád fejedelem útja 40–41.) Bôvebben a 15. oldalon.
n 17.00: Klebelsberg-emléktúra. A Klebelsberg alapította Svábhegyi Csillagvizsgáló megtekintése.
n 19.00: Magyar mesterek — Kassai István zongoraestje. Hegedûn közremûködik
Csévi Flóra. Jegyár: 500 Ft, kaphatók a helyszínen. Online jegyvásárlás: www.jegy.hu.
n NOVEMBER 14., 17.30: A Klebelsberg
folyóirat-olvasó és archívum-könyvtár
megnyitása.
n 18.00: A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Klebelsberg-díjának ünnepélyes átadása. Találkozás a Klebelsberg Akadémián a Magyar Örökség-díjas Kodály Zoltán férªkórussal. Közremûködik: Papp Gyula (zongora), Kriszta Kinga, Fülep Máté, Ujvári Gergely, Ormándy József, Hlaváts Attila, Kiss Gábor, Pálinkás László (ének). Vezényel: Pálinkás Péter.
n NOVEMBER 15., 9.30: Reform-konzervativizmus és önismeret — Felelôsség és
gyávaság címmel beszélgetés Gyurgyák János Ezzé lett magyar hazátok címmel megjelent könyve kapcsán. A vitaindító elôadás
nélküli nyitott beszélgetésen mindenki szabadon kifejtheti álláspontját a témáról.
n 11.30: A Klebelsberg-kastély arborétumszerû parkjának mintájára a Klebelsbergemlékliget elsô fáinak elültetése.
n 18.00: Jótékonysági bál Klebelsberg Kuno mellszobra bronzba öntésének támogatására az emléktársaság, a Mûvészetbarát
Egyesület és a Kultúrkúria rendezésében. Fôvédnök: Hámori József akadémikus. Védnökök: Jókai Anna író, Láng Zsolt polgármester, Buza Barna szobrász, Jeszenszkovitsné

Witkovszky Hedvig, a Klebelsberg család leszármazottja, Balsai István országgyûlési
képviselô, Nagy István, Magyarpécska volt
alpolgármestere.

Tiszteletbeli vendégek: Bánffy György színmûvész, Cseke Péter színházigazgató, Iglódi
István színházigazgató, Gulyás Dénes operaénekes, Kondor Katalin újságíró, valamint
Esterházy László, Fodor Viktor és Kovács
Gergely lelkipásztorok. Fellép Nagy Pál János (tárogató), a Thomastik Trió és az Állami Népi Együttes zenészei. Mûsorvezetô:
Mohai Gábor. Belépô, amely tartalmazza a
vacsora árát is, 4000 Ft. Információ: Magyarª Marica, (06 20) 440-9266.
n NOVEMBER 16., 15.30: P. Bak János
és A. Bak Péter festômûvész kiállításának
zárónapján emlékkoncert és mûhelybeszélgetés. A koncerten fellép Nikolaos Ormanlidis (hegedû) és Bánó Veronika (zongora). A koncert után Emlékezés a nagy elôdökre címmel mûhelybeszélgetés és a Rudnay Társaság újjászervezése. (A kiállítás november 4-én 19 órakor nyílik. Megnyitja
Kollman J. György).
n 16.45: Emlékkoncert a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában. Közremûködik:
Nikolaos Ormanlidis hegedûn, Bánó Veronika és Erdôsi-Boda Katinka orgonán.
n 18.00: Istentisztelet Klebelsberg Kuno
lelki üdvéért a Bazilikában.
A jótékonysági bál kivételével a belépés
díjtalan. Információ: Erdôsi Károly, 3768907 és Laskovics Katalin, 392-0871.
Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom u. 2–10.
Tel.: 392-0860, www.kulturkuria.hu

Szabó Magda emlékére
Az egy éve elhunyt író elôtt tiszteleg a II. kerület november 19-én 14 órakor, amikor
a családdal és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumával közösen emléktáblát állít egykori lakóhelyén, a Júlia utca 3. alatti ház falán. A rendezvényen Korsós Bálint, a Debreceni Református Gimnázium igazgatója és Láng Zsolt polgármester emlékezik az egy éve elhunyt íróra, kerületünk és a cívisváros díszpolgárára. A barátok és az írótársak nevében Lator László költô, mûfordító idézi fel Szabó Magda
alakját. Az avatóra a szervezôk minden érdeklôdôt szeretettel várnak.
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A Holdon krátert neveztek el róla
November 13-tól tábla ôrzi Hédervári Péter emlékét

Hédervári Péter 1931. április 29-én Budapesten született. Gyermekéveiben egy svábhegyi táborozás alkalmával az ottani csillagvizsgáló olyan nagy hatást gyakorolt rá,
hogy szüleitôl ezután csak csillagászattal
kapcsolatos könyveket kért. A család támogatta érdeklôdését, így már ªatalon megszállottként végezhette munkáját — szinte
éjjel-nappal dolgozott. Példaképének Albert Einsteint tekintette, akinek portréja
késôbbi csillagvizsgálójának polcán is mindig ott állt.
Már egészen ªatalon elkezdett novellákat és verseket írni, s még húszéves sem
volt, amikor végérvényesen elhatározta,
hogy újság- és könyvírással is fog foglalkozni. Elsô cikkei a Pajtás címû gyermeklapban jelentek meg, 1968-tól pedig már az
Élet és Tudomány belsô munkatársa, majd
rovatvezetôje lett. 1969-ben elvégezte az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karának földrajz szakát, egy
évvel késôbb megvédte doktori disszertációját is.
Hédervári Péter aktívan részt vett egyes
társadalmi és civil szervezetek munkájában is, így már tizenhét évesen tagja volt a
Magyar Csillagászati Egyesületnek, melyet
késôbb a diktatúra beolvasztott a TIT-be.
Irodalmi munkássága rendkívül szerteágazó volt: több száz tudománynépszerûsítô újságcikke és kéttucatnyi ismeretterjesztô
könyve jelent meg, emellett részt vett a televízió Öveges professzor címû mûsorában
is. Hangjátékot is írt, amelyet a Magyar Rá-

dió mûsorára is tûzött. Az 1980-as évek elejétôl egészen haláláig a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány címû folyóiratának rovatvezetôjeként is munkálkodott. Kortársai szerint visszahúzódó, nehéz
természetû ember volt. Ezzel is magyarázható, hogy a hazai szakmai körökben nem
mindig fogadták el, ám külföldön több rangos csillagászszervezet fogadta tagjai soraiba, így például a Nemzetközi Holdszövetségnek 1964-tôl alelnöke, majd 1969-tôl
elnöke lett.
Életének legaktívabb korszakát kerületünkben, az Árpád fejedelem útja 40–41.
alatt töltötte, ahol 1978-ban felépítette említett csillagvizsgálóját, melynek ajtaja
nemcsak barátai, hanem a környéken lakók elôtt is nyitva állt. Lakótársai visszaemlékezése szerint a ház faliújságára szívesen
kitûzte ismeretterjesztô írásait, melyek közül néhányban beszámolt a csillagdájából
megªgyelt égi jelenségekrôl is.
A csillagvizsgálót hûséges felesége és segítôtársa, Györgyi emlékére Georgiana Obszervatóriumnak nevezte el, ehhez felsô
megªgyelôhely is tartozott, ez lényegében
Hédervári negyedik emeleti lakásának Dunára nézô terasza volt. Innen elsôsorban a

ISMERETTERJESZTÔ MÛVEI: A Hold fizikája (Gondolat, 1962); A Hold — és meghódítása (Gondolat, 1970); Amirôl a Föld mesél (1967); Amirôl a Hold mesél (Minerva, 1969); A görög Pompei (Gondolat, 1972); Hédervári Péter—Marik Miklós—Pécsi
Tibor: A Vénusz és a Mars ostroma (Gondolat, 1976); Csillagunk: a Nap (Magvetô,
1980); Mi újság a Földön (1980); Üstököskutatás az ûrkorszakban (Magvetô, 1983);
Képes csillagvilág (Móra, 1984, 35 000 példány); Ismeretlen? Naprendszerünk (Kossuth, 1986).

Holdat ªgyelte meg. Észleléseit magyar
nyelven kívül angolul is közkinccsé tette az
általa saját pénzen kiadott Communications of the Georgiana Observatory elnevezésû kiadványban, melyet rangos külföldi tudományos intézményekhez, szervezetekhez is eljuttatott.
Az 1960-as évektôl nem vállalt szerepet
társadalmi mozgalmakban, egészen addig,
míg 1982-ben el nem fogadta a Göncöl Csillagászati és Planetológiai Társaság elnöki
posztját. A szervezet operatív mûködését
Kiszel Vilmos irányította, s az egyesület a
csillagászat, a bolygó- és ûrkutatás, valamint az ezekhez kapcsolódó más természettudományi területek népszerûsítését tûzte
ki célul. Jogutódja ma is létezik: a Göncöl
Alapítvány adja ki többek között a Süni és a
Vadon címû természettudományi magazinokat is.
A Nemzetközi Csillagászati Unió közgyûlésén, még életében, 1960-ban ajánlotta
egy francia kutató, hogy kiemelkedô munkásságának elismeréseként a Holdon az
egyik gyûrûs hegységet róla, Hédervári Péter magyar holdkutatóról nevezzék el. Mivel ezzel egyidôben másokat is javasoltak,
nem rá esett a választás. Csak halálának tizedik évfordulóján, 1994-ben neveztek el
róla egy 69 km átmérôjû, a Hold déli pólusa közelében található krátert. Derült idôben, ha jól fölszerelt obszervatóriumban járunk, mi is megªgyelhetjük a Hold innensô és túlsó féltekéje határán lévô Hédervári-krátert.
dr. Tóth Zsigmond

KÉP: LADÁNYI TAMÁS

Ki gondolná, hogy kerületünk
csillagvizsgálóval is büszkélkedhet?
Pedig immár harminc éve áll az Árpád
fejedelem útján egy három méter
átmérôjû forgókupolás építmény.
Alkotója egy olyan ember, akinek
könyveit százezrek olvasták,
generációk nônek fel rajtuk, ennek
ellenére ôt magát vajmi kevéssé
ismerjük. Hédervári Péternek, a XX.
század kiemelkedô magyar amatôr
csillagászának, természettudományi
ismeretterjesztô írójának életmûve
csak az utóbbi években, Rezsabek
Nándor fáradhatatlan kutatómunkája
nyomán tárult föl.

Hédervári Péter emléktábláját november 13-án 14.30-kor leplezi le Láng
Zsolt polgármester az Árpád fejedelem út 40–41. alatt. Beszédet mondanak Hédervári Péter osztálytársai, barátai, munkatársai, az eseményt szervezô Göncöl Alapítvány képviselôi.
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A Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség
A magyarországi evangélikusság 264 egyházközséget alkot. Az egyházközségeket a
lelkész, a gyülekezeti felügyelô és a gyülekezet presbitériuma vezeti. A pesthidegkúti
egyházközség az Északi Evangélikus Egyházkerülethez, azon belül a Budai Egyházmegyéhez tartozik. Mûködési területe: Pesthidegkút, Ófalu, Máriaremete, Remetekertváros, Gercse, Erzsébetliget, Erzsébettelek,
Hársakalja, Hûvösvölgy, Széphalom, Budaliget, Adyliget, Remeteszôlôs, valamint
Nagykovácsi és Solymár.
Az egyházközség rövid története,
a templomépítés

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

A Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség
további élete a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület megalakulásához kapcsolódik. Az egyesület fôvárosi anyaház építése
céljából 1929-ben megvásárolta Pesthidegkúton a Bátory László utcai ingatlant. A telken lévô vendéglô nagytermében istentiszteleti helyet képeztek ki, ahol 1929-tôl havi
egy, majd 1935-tôl havi két istentiszteletet
tartottak. Szakítva Óbudával, egyre több
környékbeli kezdett ide járni istentiszteletre. 1938-ban a Fébé Egyesület a pesthidegkúti evangélikusokkal együtt közös templom építését határozza el. A terveket Sándy
Gyula építészmérnök egyetemi tanár készítette. Az elsô istentisztelet az alagsorban
(mai szeretetotthoni ebédlô) 1944 húsvétján volt. A II. világháború megállította az
építkezést. Csak a templom falai álltak, a födém vázszerkezetével, rajta a tetôvel.

Fodor Viktor a Fasori Evangélikus Egyházközségben nôtt föl, nagyapja tanított a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. A teológia elvégzése után a zuglói gyülekezetben, majd a Fasori gyülekezetben segédlelkészként szolgált öt
évig. Tíz éven át kórházlelkészként
szolgált az Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézetben és az Országos Onkológiai Intézetben. Feleségével, Tódor Melindával egy leánygyermeket nevelnek. Együttmûködik a Sarepta Evangélikus Szeretetotthon igazgató lelkészével, Sztojanovics Andrással, és évek óta ô szervezi a helyi ökumenikus együttléteket is.

1951-ben az Állami Egyházügyi Hivatal
megszüntette a diakonissza anyaházakat, a
diakonisszáknak november 30-ig el kellett
hagyniuk házaikat. Az egyházi vezetôk a Bátory utcai anyaházba a Lelkésznevelô Intézetet költöztették. A hatóság válasza erre a
lépésre a terület államosítása volt, ezért a
Lelkésznevelô Intézetnek is menni kellett,
de az egyházi vezetôk gyors intézkedéssel a
teológusok helyére fogyatékos gyerekeket
költöztettek. Ezek után már békén hagyták
a Sztehló Gábor lelkész által vezetett és
1951-ben létrehozott Budai Szeretetotthont. (Ma Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon.) 1951. október 19-én Dezséry
László püspök a Budahegyvidéki gyülekezethez csatolta fíliaként a Pesthidegkúti
Evangélikus Egyházközséget és a szeretetotthont is.
1954 októberében, csaknem tíz év szünet
után folytatódott a templom építése. A befejezést országos egyházi gyûjtés és a Budahegyvidéki anyagyülekezet meghiúsult
templomépítésébôl megmaradt pénzének
átadása tette lehetôvé. A templom oltárát a
hatalmas kereszttel, valamint az ólomüveg
ablakot még a világháború elôtt Radvánszky
Albert ajándékozta a Fébének. A templomot 1955 júniusában szentelték fel, 1991ben az épület hiányzó szárnyát a Sarepta Szeretetotthon építtette meg. Egyúttal egy kétkarú lépcsô is készült, hogy a templomot ne
csak az otthonon keresztül lehessen megközelíteni. 1995-ben készült el a harangláb,
amelynek ácsolata a szeretetotthonbeli építkezések miatt az udvaron kivágott tölgyfából készült. A harang az ózdi evangélikus
egyházközséghez tartozó elnéptelenedett
kis falu, Somsály lebontott protestáns
templomából került Pesthidegkútra.
Az 1998 végén vásárolt ingatlanon 1999–
2000-ig jelentôs önkormányzati segítséggel lelkészlakást és új gyülekezeti termet
hozott létre a gyülekezet nagy részben kalákában.
A gyülekezet élete ma
1996 májusában a gyülekezet közgyûlése
püspöki kívánságra kimondta önállósulási
szándékát, rá másfél évvel az egyházmegyei

közgyûlés, majd 1999 decemberében az
egyházkerület is elfogadta az önállósulást.
2000. december 12-én Fodor Viktor lett az
önállósult egyházközség elsô paróchus lelkésze.
A gyülekezeti felügyelô: Békés Tamás. A
gyülekezet létszáma 160 fô körüli, a hivatalos választási lista 54 fôt számlál. Minden
korosztály képviselve van, 91 évestôl az újszülöttig, foglalkozás szerint is tarka a gyülekezet. Idén hét fô konªrmált.
2007 januárjában újra megalakult a gyülekezet énekkara, amely az éneklést, Isten
dicséretét szolgálatként felfogó lelkes gyülekezeti tagokból áll. Jelenlegi létszám 13
fô. Rendszeresen szolgálnak az istentiszteleteken és egyéb gyülekezeti alkalmakon,
ökumenikus zenés áhitatokon a kitûnô
akusztikájú gercsei Árpád-kori templomban. A kórust Illés Adél vezeti, aki Nógrád
megyei kántorság mellett szolgál a gyülekezetben. 2008-ban részt vettek a kerületi
egyházi kórusok találkozóján is. A gyülekezet kántora 1986 óta Békés Tamásné. Évente
böjt végén gyülekezeti kirándulást szerveznek, meglátogatnak más gyülekezeteket,
erôsítve egymás nagyheti felkészülését
(Debrecen, Pécs, Gyôr, Szentendre). Tavaszonként piliscsabai csendes hétvégén
vesznek részt, ôsszel presbiteri csendesnapot tartanak.
Negyedévenként van presbiteri ülés,
minden hónap elsô szerdáján pedig gyülekezeti fórum. Lelkészi kezdeményezésre a
programot már fél évvel elôre igyekeznek
kiosztani a gyülekezetnek, negyedévenként körlevelet adnak közzé. A vasárnapi istentiszteletet általában 60–70 fô látogatja.
A tanítási idôvel szinkronban minden
hó elsô vasárnapján családi istentiszteletet
tartanak, hogy az aprógyermekesek is részt
tudjanak venni istentiszteletükön. Utána
gyülekezeti napot tartanak a Zsíroshegyi
úton érdekes, elsôsorban hitébresztô elôadásokkal.
A gyülekezet tagjai a világi életben is jó,
baráti kapcsolatban állnak egymással, családias a hangulat, az összes munkát kalákában, díjazás nélkül Isten iránti szeretetbôl
végzi mindenki. Amikor önálló gyülekezetként elsô lelkészének, Fodor Viktornak készült a lelkészlakás, a gyülekezet aprajanagyja segített és végezte a munkát a vízvezeték-szereléstôl a glettelésen át a festésig.
Minden hónap második vasárnapján
Sztojanovics András, a Sarepta Szeretetotthon igazgató lelkésze szolgál a templomban a szokásos vasárnapi istentiszteleten.
Fodor Viktor lelkész és Békés Tamás felügyelô részt vesz a szeretetotthon igazgatótanácsi munkájában.
A gyülekezet címe: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 47. A templom címe: 1029 Budapest, Ördögárok utca 8. Az istentiszteletek vasárnaponként fél 10 órakor kezdôdnek. Üzenetrögzítôs telefon: 397-5403.
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Ünnepek
SZENT IMRE HERCEG ÜNNEPE van november 5-én.
Szent István király és Boldog Gizella fia 1007 körül született. Elsô nevelôi szülei voltak, hitre és hitben nevelték,
majd 1015-tôl a Pannónia területére érkezett bencés
szerzetes, Gellért lett Imre herceg nevelôje. Gellért hét
éven keresztül tanította Imrét latinra, elvégeztette vele a
kor legmagasabb iskolai fokozatait. A herceg egy velencei krónika szerint „tudós és szent” volt, azaz a világi tudományokban is jeleskedett, és igyekezett az életszentség útján járni. Amikor tizenöt éves lett, édesapja személyesen folytatta a nevelését huszonhárom éves koráig.
Mellette elsajátította az államirányítás és a hadvezetés
tudományát. Veszprémben, a Szent György-kápolnában
— szentéletû mestere hatására — örök szüzességi fogadalmat tett. Atyja kívánságára ugyan feleségül vette II.
Mesko lengyel király lányát, de kölcsönös megegyezéssel, testvérként éltek. Szent István országát fiának szánta
örökségül, ezért megígértette a magyar fôurakkal, hogy halála után Imre lesz a király. Fiának pedig erkölcsi intelmek címen leírta a keresztény uralkodó kötelességeit: a hit és az egyház védelmét, az igazságosságot és mértékletességet, a kegyességet, és az idegenek megbecsülését. 1031-ben, 24 éves korában egy vadkan halálra sebezte a bihari Igfon-erdôben,
az országnagyok kedvelt vadászterületén. Itt épült fel a XI–XII. század fordulóján a Szent
Imre-apátság épülete. Holttestét az akkor még épülô fehérvári bazilikában helyezték el. VII.
Gergely pápa 1083. november 4-én Istvánnal és Gellért püspökkel együtt szentté avatta.
SZENT MÁRTON ÜNNEPE november 11-én van. A Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathely területén született 316-ban. Családja jómódú, apja katonatisztként szolgált, jutalomból Itáliában kapott birtokot, a család így telepedett le Itáliában. 15
évesen apja akaratára belépett a hadseregbe, a feljegyzések megemlítik segítôkészségét, jóindulatát. Egy este nélkülözô koldussal találkozott. Köpenyét kardjával kettévágta, egyik felét a koldus vállára borította. Álmában Jézus jelent meg a koldusnak adott köpenydarabban. 339-ben, 22 évesen megkeresztelkedett. 341-ben kilépett a seregbôl, és Poitiers-be
ment. 355-ben visszatért Pannóniába, és téríteni kezdett. A IV. században megerôsödött az
eretnek ariánus mozgalom. Mártont elûzték Savariából. Ismét Itáliába távozott, Milánóba
ment, azonban az ariánusok innen is elûzték. 360-ban megszûnt a veszély, és visszatért Galliába. Itt a falvak lakóinak térítésével foglalkozott. 371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg. (Tiltakozott megválasztása ellen, és a legenda szerint egy libaólban próbált
elrejtôzni, de a ludak elárulták gágogásukkal.) Fontos hittérítô munkát végzett, a pogány
falvak nagy részét megtérítette. Életét csodák, gyógyulások kísérték. 397. november 8-án
elhunyt, november 11-én Tours-ban temették el, sírja felett kápolnát emeltek.

Mindszent-cipó
„Közel a tél, tudd meg, ember, kórót zörget a
november!” — jegyezték meg dédapáink a
sürgetô ôszi munkák közben. A gazdasági
évet záró mindenszentek (november 1.) és
halottak napján (november 2.) az élôk
számadása kiterjedt az elhunytakra is. Miként emberemlékezet óta, napjainkban
szintén a temetôkbe költöznek kertünk krizantémjai, ôszirózsái: halottainkra emlékezünk csendben, kegyelettel. Amikor az elmúláson töprengô elôdeink hazatértek a virágos-gyertyafényes temetôkbôl, torral emlékeztek elment szeretteikre. Ennivalót
hagytak az asztalon a hazajáró lelkeknek;
úgy hitték, a holtak mindenszentek éjjelén
meglátogatják családjukat. A terítéken maradt étket másnap a koldusok kapták, hogy
imát mondjanak halottaikért. Akadtak,
akik a temetôkapuban kéregetô szegényeknek adtak mindszent-cipót, kalácsot. A kegyeleti hangulatot a Károlyok (november
4.), Imrék (november 5.) vidám névünnepe fordította vissza az e világi élet zajos forgatagába.

„A bornak Márton a bírája” — vélekedtek
az öregek a Szent Mártonra (november 11.)
kiforrt újbor kóstolgatásakor. Ha havazott,
beletörôdtek: „Márton fehér lovon jön”.
Tours püspöke Savariában (Szombathelyen) született 316 körül. Legendája szerint
találkozott egy didergô koldussal — Krisztussal —, megsajnálta, és ráterítette katonaköpenye felét. Szerény lévén, nem akart
püspök lenni: libák közé bújt, ám azok elárulták zajongásukkal, és kénytelen volt betölteni a méltóságot. Katonák, lovasok, koldusok, fegyverkovácsok, kádárok választották védôszentjüknek. Emléknapján a pásztorok frissen vágott zöld ágat vittek a gazdáknak, hogy a szent megóvja jószágukat a
járványoktól. „Elhoztuk Szent Márton püspök
vesszeit. Állatai úgy szaporodjanak, mint ennek ahány ága-boga van!” — köszöntek be a
házakhoz, ahol süteményt, bort, rétespénzt
adtak a jókívánságért. Dédanyáink rétest
sütöttek, hogy Márton kinyújtsa köpönyegét, ne szenvedjenek hiányt, és segíthessePintér Csilla
nek másokon is.
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A REMETEKERTVÁROSI SZENTLÉLEK TEMPLOMBAN november 1jén, Mindenszentek ünnepén az esti
18 órai szentmise a templomban lesz,
utána az altemplomban mondják a halottakról megemlékezô imát. November 2-án, halottak napján vasárnapi
miserend lesz. Az elektronikus beléptetôrendszerre való átállás miatt a plébánia kéri azokat, akiknek az altemplomban hozzátartozójuk nyugszik, figyeljék a tájékoztató kiírásokat, illetve
keressék a plébániát fogadóidôben,
kedden és pénteken 15–17 óra között; tel.: 397-4558 (szerda kivételével
10–12-ig vagy 15–17.30-ig).
A SARLÓS BOLDOGASSZONY
TEMPLOMBAN november 1-jén a 18
órakor kezdôdô szentmisén a templom Sarlós Boldogasszony-kórusa Canniciari: Missa in La minore miséjét
énekli. A szentmisét követôen a halottakért végzett szertartáson többek között elhangzik Mosonyi: Libera me Domine címû mûve. Vezényel: Tóth Miklós Zsolt. Halottak napján este 17.30
órakor a hívekkel közösen végezik a
halottak napi Vesperást.
A TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS
TEMPLOMBAN október 31-én 18
órakor reformációi emlékünnepély
lesz. Megemlékeznek a bibliafordító
Károli Gáspárról, a Palló Imre-kórus és
a gyermekek szolgálatával.
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS
TEMPLOM várja azokat a fiatal házaspárokat, akik szívesen vennének részt
a havonta megrendezendô beszélgetéseken, katekézisen.
A GÖRÖG GÖDÖRBEN (a Fillér utca
és a Pengô köz sarkán lévô pincehelyiségben) a Görög esték sorozat következô elôadója Szigeti Erzsébet ikonfestô lesz, aki fôként Andrej Rubljov ikonográfiájáról és az orosz ikonfestô-iskoláról beszél majd. Érdeklôdni lehet
hétfôn és szerdán 10–12 óra között
vagy hétfôtôl péntekig 16.30–17.30
óra között a 201-9294 számon.
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN november 1-jén a 18 órás
szentmisében a szentek közbenjárását
kérik a plébánia élô tagjaiért, november 2-án, halottak napján az esti 6
órás szentmise után közös megemlékezô imádság lesz az elhunytakért. November 16-án 16 órakor Horváth Melinda orgonakoncertje lesz.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN
tartja november 15-én ez évi egyházi
kórustalálkozóját az Országos Magyar
Cecilia Egyesület (O.M.C.E.). A kórustalálkozó egyúttal megemlékezés lesz
Werner Alajos halálának 30. évfordulójáról. A találkozó 14 órakor kezdôdik,
16.30-kor fôpapi szentmisét mond
Beer Miklós váci megyéspüspök.
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Árnyas úton
Csizmadia Éva szerint a hosszú élet egyetlen ajándéka az emlék
Ötvennyolc éve, hogy Csizmadia Éva
családjával beköltözött a Nagyajtai
utcai volt japán nagykövetség egyik
lakásába. Máig ott él, igaz, már
egyedül: lánya, Pinczési Judit költô
fiatalon elhunyt, és második férjét is
elveszítette. A Kútvölgyi Kórház
titkárnôjeként ment nyugdíjba. Mint
író, az elmúlt öt esztendôben kilenc
könyvet publikált.

Évente legalább két kötete jelenik
meg, mégis mindenki csak úgy ismeri:
Pinczési Judit édesanyja.
Persze, mert lányom halála óta mást sem
csinálok, mint az emlékét ápolom. Kiadtam hátrahagyott verseit, igyekeztem rádiómûsorokban beszélni róla, színdarabját, a
Kócgerzsont pedig bemutatta a debreceni
Csokonai Színház. És Hidász utcai lakását
is fenntartom, érintetlenül hagyva.
Tavaly nyáron emléktáblát helyezett el
lánya emlékére a Nagyajtai utcai bérház
falán. Miért ott?

Mert itt élte le egész gyermekkorát, itt írta verseit, ezt tartotta otthonának, és mire
saját lakása lett, már nem jutott ideje rá,
hogy belakja.
Nem olyan ez, mintha lánya rövidre szabott életét élné tovább?
De igen. Amikor ô 1982-ben késôn diagnosztizált agydaganata miatt elment, minden kétségbeesésem ellenére tudtam, hogy
valamit folytatni kell, szinte éreztem, hogy
átszáll belém, hogy feltöltôdöm a lelkével,
és ez adott erôt a küldetésemhez.

Vagyis arra késztette, hogy viszonylag
idôs korában elkezdjen írni?
Nem egészen. Igaz, Judit életrajzát kiadtam A tiszavirág dala címmel, de már korábban is írtam korrajzokat, amelyeket pihentetni kellett, mert sértette volna az akkori nómenklatúra büszkeségét. Ezen
kívül mindig is érdekelt, hogy az ember
mit hoz magával otthonról, az édesanyjától. És rájöttem: bármilyen megpróbáltatásokat is megszenvedtem a háborúban
vagy az ötvenes években, már születésünk
napján eldôl a sorsunk, és azt végig kell
csinálni. A hosszú élet egyetlen ajándéka
az emlék.
Az emlékezés része a babagyûjtés is?
Judit halála után ugyanúgy vittem születésnapjára egy babát, azután a Kócgerzson
bábuit vettem meg, vagy magam készítettem el. Minden verséhez tartozik egy ªgura, ezeket gyûjtöm, csinálom. Most épp ennek a csaknem kétezer babának és meseªgurának keresek otthont, egy intézményt, múzeumot, ami befogadná a gyûjteményt.

„Elmennék én este guzsalyasba”
Éppen húsz évvel ezelôtt fogadta be a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
az akkor még teljesen ismeretlen
Tatros együttest, és ezzel otthont
adott az elsô kizárólag a gyimesi és
moldvai csángó kultúrával foglalkozó
táncháznak. Sándor Ildikó
néprajzkutatóval, a Hagyományok
Háza Népmûvészeti Módszertani
Mûhely Folklór Osztályának
vezetôjével, a táncház egyik
megálmodójával az elmúlt két évtized
eseményeirôl beszélgettünk.

— Régóta foglalkozom néptánccal és népzenével, és bár sok terület kultúrája megragadott, a moldvai csángó egészen elemi erôvel hatott rám. Ezt az érzést csak megerôsítették a személyes találkozások. Hasonló útja volt Kerényi Róbertnek is, aki elsôsorban
a zene kapcsán jutott el a moldvaiakhoz.
Amikor mi összetalálkoztunk — népzenét
tanultunk együtt a zeneiskolában —, ez az
elkötelezettség már mindkettônkben megfogalmazódott.
Hogyan született ebbôl a Guzsalyas
táncház és a Kôketánc?
Már amikor helyet kerestünk a megalakítandó táncházunkhoz, tudtuk, hogy csak a
gyimesi és moldvai táncokat akarjuk tanítani. Ez akkoriban egyedülálló volt, mert bár
számos színvonalas táncház mûködött, re-

pertoárjuk nem korlátozódott egyetlen területre. Ezzel az ötlettel állítottunk be a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központba,
amelynek akkori igazgatóját, Szakall Juditot
és a jelenlegit, Németh Katalint is régebbrôl ismertem. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy bizalmat szavaztak nekünk,
a különösebb tapasztalatokkal még nem
rendelkezô frissen alakult Tatros együttesnek. Az ô kérésükre született a Kôketánc, a
Guzsalyas táncház gyermekváltozata. A
gyermekekkel való foglalkozás nem állt
messze tôlünk, így hát belevágtunk. Az
évek során a Kôketáncban más táncházakétól eltérô, egyedi szemléletmódot és módszertant sikerült kialakítanunk.
Mennyiben más a Kôketánc?
A táncház minden héten vasárnap két
órán keresztül zajlik, és az éppen aktuális
évszakhoz, illetve jeles napokhoz igazítjuk
a tematikáját. Ilyenkor, ôsszel három, négy
alkalommal a szüret köré épülnek a foglalkozások. A téli idôszakban az adventi készülôdés áll a középpontban.
Jeles napokat más táncházakban is tartanak, mi azonban a néphagyomány több területét is felhasználjuk. A tánc mellett nagyon hangsúlyosan megjelenik az éppen aktuális tematikának megfelelô játék és kézmûves foglalkozás. A kukoricás hetek alatt
a kukorica más-más részébôl készíthetnek
tárgyakat a gyerekek, tornyot építhetnek
kukoricacsutkából, és kukoricás ételekkel

is kínáljuk ôket. Igyekszünk minden érzékszervükre hatni, hogy ettôl még élménygazdagabbá váljon a táncház. Nem sok a két
óra, a gyerekeket nem terheli meg, mert a
kézmûves és táncos foglalkozások párhuzamosan zajlanak.
A Kôketáncból kinövô gyerekek pedig
folytathatják a táncot a Guzsalyasban.
Az egészen kicsiket, a totyogótól a kisiskolásig hozzák hozzánk a szülôk, azután,
akiben komolyabb az érdeklôdés, az mûvészeti iskolában vagy néptánccsoportnál
folytatja, de ôket mi már nem tudjuk nyomon követni.
A Guzsalyas táncház idén újdonságokat
is kínál látogatóinak.
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Mezei futóverseny a Nagyréten
nak igazgatója, Harmati Balázs, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal sportreferense és
Mikéné Ivanics Andrea, a Remetekertvárosi
Általános Iskola igazgatóhelyettese.
Ideális körülmények között, nagyszerû
versenyeket láthattunk. A versenyzôkkel,
felkészítô tanárokkal, szülô- és diákkísérôkkel, rendezôkkel és szurkolókkal együtt
több mint fél ezer résztvevô volt jelen. 12 általános és középiskola nevezett, a 6–18
éves diákok nemenként 6–6 korcsoportban teljesítették az életkoruknak megfelelô távot (600–2000 m).
Minden futam egyéni és csapat 1–3. heA rendezvényt Szegi Antalné Röder Katalin lyezettje érmet és oklevelet kapott. A teljes
nyitotta meg, aki a Vasas SC színeiben ver- eredménylista és fotódokumentáció megtesenyezve kilencszeres felnôtt nôi magyar kinthetô a Remetekertvárosi Általános Isbajnoka e sportágnak, és aki 47 évig a Re- kola honlapján: www.remete.ini.hu
Míg a megnyitón a példaképet ünnepelmetekertvárosi Általános Iskola pedagógusa volt. Mezei futásban az elsô egyéni és ték, a díjak átadásával a bajnok ünnepelte
Október 9-én délután a több mint két
évtizedes hagyományoknak
megfelelôen a Hûvösvölgyi Nagyréten
rendezték meg a II. kerületi Mezei
Futóbajnokságot. A verseny
rendezôinek, a II. kerületi
Polgármesteri Hivatalnak, a
Mûvelôdési Irodának, valamint a
Remetekertvárosi Általános Iskolának
az volt a célja, hogy a mezei futás is
része legyen a budai diákok
mozgáskultúrájának.

Tizedik kötete októberben jelent meg.
Elárulja, mirôl szól?
A címe: Emlékkövek az Árnyas úton. Ez szülôvárosom, Debrecen egy hangulatos utcája. Iskoláimról, szerelemrôl szól, mert az
ember addig nem halhat meg, amíg nem
volt szerelmes.
Verrasztó Gábor

Be kell vallanom, hogy az egyik szemem
sír, a másik meg nevet. Az elmúlt évtizedek
mûhelymunkája kinevelt egy vagy inkább
két ªatalabb népzenész és néptáncos nemzedéket. A budapesti ªatalok körében divatba jött a moldvai zene és tánc, és számos új táncház is megalakult. Ennek nagyon örülök, de ezzel együtt jár, hogy a mi
közönségünk most már több táncházból is
választhat. A Guzsalyas szeptembertôl havonta egyszer szombaton látogatható, de újdonságként az itteni zenészek, a szakma
nagy öregjei a táncházat megelôzôen hangszer-, népzene- és néptánckurzusokat tartanak. Emellett igyekszünk valami olyasmit is nyújtani, ami páratlan a város közmûvelôdési kínálatában: az elsô alkalommal pedagógusoknak tanítottunk népi játékokat, de szövôtanfolyamot is tervezünk.
Hogyan ünneplik a kettôs kerek évfordulót?
Az év végén csángó bál keretében ünnepeljük a Guzsalyas születésnapját, amelyen
a színpadi produkciók mellett természetesen táncház is lesz. Mindez sok vendéggel,
meglepetéssel, amit egyelôre még nem árulok el. A Kôketánc születésnapi buliját csak
a jövô év elejére tervezzük hatalmas tortával és játékokkal és egy olyan kiállítással,
amelyen a régi fotók mellett gyerekek rajzolják le a Kôketánchoz kapcsolódó élményeiket és érzéseiket.
Péter Zs.

csapatbajnoki címét pontosan 55 évvel ezelôtt, 1953-ban szerezte. 1953–1957-ig szerepelt országos bajnokcsapatban, emellett
három egymást követô évben, 1956-ban,
1957-ben és 1958-ban szerzett még egyéni
bajnoki címet. A kerek évforduló alkalmából köszöntötte ôt és a versenyzôket Jenkei
András, a Vasas SC atlétikai szakosztályá-

az ifjú gyôzteseket. Mindez nem jött volna
létre a Remetekertvárosi Általános Iskola
tantestülete és technikai dolgozói, valamint Papp Istvánné testnevelô szervezô
munkája nélkül, akik úgy vélik, hogy a fent
leírt hagyományok a jövôben is köteleznek
a kerületi mezei futóbajnokság megrendezésére.

Köszönet
A Máriaremete Cserkészcsapatért Alapítvány (1029 Hímes u. 3.) hálás köszönetet mond
mindazoknak, akik a 2006. és 2007. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát (75 259
Ft, illetve 18 012 Ft) az alapítványnak felajánlották. A fenti összegeket a nyári táborok költségeinek részbeni fedezetére és egyéb közösségi programok során használtuk fel.

Budai Liberális Klub
Legközelebbi rendezvénye november 10-én 19 órakor kezdôdik (1024 Margit krt. 48., I.
em.). Téma: Ki veri be a fejét a költségvetési plafonba? Vendégek: Csillag István közgazdász, volt gazdasági miniszter és Kóka János országgyûlési képviselô, volt gazdasági miniszter. A rendezvényt a Szabó Miklós Alapítvány is támogatja.

Almanapok a Törökvész iskolában
November 13–16. között, csütörtöktôl vasárnapig 9-tôl 17 óráig a Törökvész iskola (1025
Törökvész út 67–69.) elôtt friss szabolcsi alma kapható 5 kilogrammos csomagolásban. Jonatán 95, Golden delicious 110, Starking 110, Jonagold 105, Mutsu 105, Gála 110, Granny
Smith 125 forintos kilogrammonkénti áron vásárolható a törökvészi almanapokon.
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Módosul Buda
villamosforgalma
A különféle építkezések miatt az év végéig
többször megváltozik Buda villamosközlekedése. Várhatóan november 5-tôl majdnem fél évre lezárják a Várkert rakpartot a
szennyvízfôgyûjtô építése miatt. Ettôl kezdve a 41-es és a 41A jelzésû villamosok a
dél-budai végállomásaiktól a Moszkva térig járnak, míg a 19-es villamos forgalma
teljesen szünetel egészen jövô tavaszig. November közepétôl azonban körülbelül december 7-ig tart a Móricz Zsigmond körtéren az újabb, villamosforgalmat korlátozó
munka, amely a Fehérvári úti vágányok végleges helyükre való átépítését foglalja magában. Ekkor a 18-as, 41-es és az 56-os villamosok dél-budai végállomásaiktól csak a
Bocskai útig járnak, míg a Hûvösvölgybôl a
Kelenföldi pályaudvarig az összevont 18–
56-os villamos közlekedik majd. A Moszkva térre ekkor nem jár se a 41-es, se a 41/a
villamos.
Decemberben (várhatóan 7. és 20. között) átadják a Szabadság híd villamosforgalmát. Dél-Budán — igaz, rövidebb szerelvényekkel — visszaáll a 47-es és a 49-es villamos eredeti útvonala. A 18-as marad a Savoya park—Hûvösvölgy között, az 56-os a
Móricz Zsigmond körtér—Villányi út—Hûvösvölgy útvonalra kerül át, és a 41-es a
Moszkva tér és a Kamaraerdô között közlekedik majd. Ekkor már nem lesz 41/a járat,
mert a Fehérvári úton újból lesz 47-es villamos.
Kertész István

Fa állta útját
A Pasaréti útra riasztották október 15-én
nem sokkal dél elôtt a közterület-felügyelet munkatársait, akik a Pénzügyôr pályánál egy veszteglô teherautóval és feltorlódott kocsisorral szembesültek.
— A teherautó sofôrje ªttyet hányva a kerületre vonatkozó súlykorlátozásra, behajtott az övezetbe, a jármû azonban nagyobbnak bizonyult, mint a Pasaréti út fái — tájékoztatott Takács István közterület-felügyelô. A Városrendészet munkatársa elmondta, hogy egy benyúló faág leszakította a gépkocsi felépítményét, ami ráborult egy szembe jövô autóra. A baleset miatt több órára
megbénult a környék forgalma.
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A Fôvinform jelenti
n November 1-jén 6 órától 2-án 24 óráig
megállási tilalmat rendelnek el a Farkasréti
temetô környékén. November 1-jén és 2-án
8–18 óráig a sûrûbben közlekedô és a rendkívüli temetôi járatok Budán: az 53-as villamos a Fehérvári út, a Farkasrét, a Mindszenty tér között 5 percenként jár. Az 59-es
villamos a Szent János Kórház és Márton
Áron tér között 3–4 percenként, a 160-as
és a 260-as busz közösen Batthyány tér és
Békásmegyer között 10 percenként, a 160A
járat a Batthyány tér és Óbudai MÁV-állomás között 10 percenként, a 218-as és a
218A közösen Óbuda, Szentlélek tér és Solymár vonalon 10 percenként közlekedik.
n A Hûvösvölgyi úton a Nyéki útnál folytatódik a vízvezeték-építés: irányonként csak
egy szûk sáv járható.
n A Nyéki út zsákutca lett a Völgy utca felôl, a terelôút a Vadaskerti utca. Buszsávot
is kialakítottak a Nagykovácsi út és a Nyéki
út között, így ott is irányonként csak egy
sávban haladhatnak, valamint továbbra is
tart a munka a Furulya és a Fekete István utcánál. Jövô héten a Nyéki út közelében az
útpálya közepén folytatják a munkálatokat.
n A budai alsó rakpartot a fôgyûjtôcsatorna építése miatt végig lezárták, leszûkül az
útpálya a Margit híd le- és felhajtóágának

vonalában. A Lipthay utca nem járható a
Bem József tér és a Bodrog utca között. A
Bem József téren a Fô utcába átvezetô sávokban is dolgoznak, ezért a teret körbejárva, vagy a kétirányúsított Bem rakparton
kell kerülôt tenni. A Bem rakpartról balra, a
tér felé nem lehet bekanyarodni, ez az irány
a Csalogány utca—Horvát utca útvonalon
érhetô el.
n A 19-es és a 41-es villamosok helyett a
Batthyány tér és a Lánchíd között a 86-os
busszal, illetve a pótlóbusszal lehet utazni,
de a Móricz Zsigmond körtéren is építik a
vágányokat, ezért a 19-es villamosok itt
sem járnak, helyettük a Kelenföldi pályaudvar és a körtér között a 47–49-es villamospótlóval utazhatnak.
n Az Árpád hídon az Óbudai-sziget pillére
felett a dilatációs szerkezet cseréjét végzik,
emiatt éjszakánként 22–6 óráig dolgoznak
egyszerre két sávot lezárva. Napközben sebességkorlátozásra számítsanak!
n A Nyugati téren véglegesen megváltoztatták a forgalmi rendet, ugyanis megszüntették a Bajcsy-Zsilinszky útról a Szent
István körútra balra kanyarodás lehetôségét
a villamosok szabad elhaladása érdekében.
Javasolt útvonal az Alkotmány utca—SzemeRosta Mariann
re utca vonala.

Új név, megszokott szolgáltatás
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs
Központja (MEREK) nevet viseli október
1-jétôl a Marczibányi téri Mozgássérültek
Állami Intézete. Az intézmény új neve magában foglalja a mozgássérült emberek számukra kedvezôbben hangzó megnevezését,
valamint jobban kifejezi a szolgáltató intézmény tevékenységét — tájékoztatta lapunkat Kogon Mihály, a MEREK igazgatója. —
Úgy gondoljuk, hogy hosszú távú elképzeléseink megvalósítása nem lehetséges szervezeti átalakulások nélkül, és ezt a szemléletváltást jól kifejezi az intézet nevének megváltoztatása.
A névváltoztatással a társadalom és benne a fogyatékos emberek számára érzékeltetni szeretnék, hogy életük nem korlátozódhat a zárt intézetek falai közötti létre,
mert önállóságuk megalapozásához a nyi-

tott rehabilitációs központok szolgáltatásai
nyújtják a legnagyobb segítséget. Ilyen intézmény a Marczibányi téren mûködô Holnap Háza Nappali Rehabilitációs Központ
is, amely elsôként nyújt az országban komplex, nappali rehabilitációs szolgáltatásokat
a mozgássérült embereknek, és biztosítják
az önállóságuk megteremtéséhez szükséges szolgáltatásokat.
Az igazgató elmondta, hogy a MEREK lehetôségeihez mérten igyekeznek felújítani
a lakószobákat, befejezôdött az ebédlô teljes rekonstrukciója, és folyamatosan javítják az intézményben dolgozók munkakörülményeit. Kisebb pályázatokból táborokat,
szabadidôs rendezvényeket szerveznek, és
nemzetközi ifjúságcseréken vesznek rész.
(1022 Marczibányi tér 3., www.merek.hu,
e-mail: merek@merek.hu)

Tárt kapukkal várják a véradókat
Az Országos Vérellátó Szolgálat szeptember 1-jétôl hosszabb nyitva tartással, hétköznaponként 7–19-ig, szombaton 8 és 12 óra között várja a véradókat az Országos Vérellátó Szolgálatnál, a 1113 Budapest, Karolina út 19–21. szám alatt.
Az új nyitvatartási rend remélhetôleg még több egészséges, segítô szándékú embert ösztönöz véradásra. Percenként egy ember élete menthetô meg véradással! Ha
Ön 18 és 60 év közötti, egészséges felnôtt, várjuk véradásra! Kérjük, TAJ-kártyáját,
személyi igazolványát, lakcímkártyáját feltétlenül hozza magával! Bôvebb információ: www.ovsz.hu.
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Tíz év sikerének tíz legfontosabb követelménye
Nem egyszer olvashattunk a napilapok
hasábjain tönkrement, ki nem használt
bevásárlóközpontokról, melyekbôl mind
a vásárlók, szórakozni vágyók, mind a
bérlôk menekülnek. Vajon mi lehet a titka a Mammut évtizedes sikerének? Mi
különbözteti meg versenytársaitól, ami
miatt máig a legkedveltebb üzletházak
egyike? Cikkünkben összegyûjtöttük a sikerhez vezetô út tíz legfontosabb követelményét.
1. Illeszkedés a városképbe
A Mammut Buda központjának legforgalmasabb csomópontjánál található, melyen
naponta több tízezer jármû és több mint
félmillió ember halad át, sôt, szinte nincs

is budapesti lakos, aki idôrôl idôre meg ne
fordulna a környéken. Már a tervezésnél kiemelt szempont volt, hogy az épületegyüttes szervesen illeszkedjen a városrész építészeti kultúrájába.
2. A belsô tér kialakítása
Van, aki nagy és összefüggô folyosórendszert használ, ami már szinte egy labirintus átláthatatlanságával vetekszik, melyben

tesen követhessék nyomon a divatvilág változásait. Ennek érdekében rendezi meg a
Mammut a hatalmas érdeklôdés kísérte tava3. Egyedi arculat
szi és ôszi divatbemutaMár maga az elnevezés is a biztos talajon ál- tóit.
ló üzletház képét hivatott képviselni, ahol a
8. A kultúra
múlt értékeinek tisztelete mellett megjelemegjelenése
nik a jövôbe vetett hit is. Az arculat színei,
a motívumok hangolása dinamizmust, Egyes plázatulajdonosok szerint a kultúra
ugyanakkor melegséget üzennek. Minden- és a vásárlás nem él meg egymás mellett.
nek sikerét jelzi, hogy Budapesten minden Mi sem bizonyítja jobban ennek ellenkezôlakos hallott már a Mammutról, az üzletház jét, mint a 7. éve nagy sikerrel mûködô nyári színház, illetve az idén debütált M’art kulismertsége 100 százalékos.
turális programsorozat, melynek rendezvé4. A termékek minôsége
nyeire mindig számos érdeklôdô vált jeMár az indulásnál nagy ªgyelmet fordítot- gyet. A gyerekek babzsákos elôadásokon,
tak a tulajdonosok arra, hogy az üzletház- míg a mélyebb tartalom iránt érdeklôdôk
ban csak és kizárólag olyan cégek kaphassa- irodalmi esteken, könnyû- és komolyzenei
nak helyet, melyek termékeikkel a hazai és elôadásokon, a legizgalmasabb témák köré
a nemzetközi élvonalba tartoznak. Ezek so- rendezett kerekasztal-beszélgetéseken verában olyan neves márkák találhatóak, hetnek részt. A fotókiállítások, virágkiállímint a Mango, a Springªeld, a Mexx, a Pro- tás és -vásár, makettkiállítás szintén az üzmod, a Benetton, a Marks&Spencer, a Tatu- letközpont kulturális életét színesítik.
um, a Hervis, a Calzedonia, a Bershka, az
9. Népszerû események
Intimissimi, a Bijou Brigitte, a Tally Weijl,
a Tezenis, az Olsen vagy az Esprit. Az üzlet- A Mammut már 2003 óta lelkes támogatója
portfolió kialakítása a vásárlók szerint sike- a magyar raliversenyzésnek, így a látogatók
res volt, hiszen 87 százalékuk a Mammut- idôrôl idôre megcsodálhatják a legnagyobban található vásárlási lehetôségeket ki- bak gépcsodáit az üzletházban, de a vezetôség nyitott minden értékes ötletre. Amikor
emelkedôként jellemezte.
a Föld Napja kapcsán megfogalmazódott
5. A szolgáltatások minôsége
egy lakossági kezdeményezés, mely a LövôAz épületegyüttesben összesen 13 légkondi- ház utca „felvirágoztatását” tûzte ki célul,
cionált, a legmodernebb technikával felsze- az azonnal támogatóra lelt a Mammutban.
relt moziterem várja a ªlmek szerelmeseit, Az akció keretében 220 egynyári, 100 évelô
a sportolási és pihenési lehetôségekrôl 24 virágot, 15 cserjét és három fát ültettek a
bowlingpálya, ªtness-, wellness-, vala- résztvevôk. Hasonló sikerû esemény volt
mint a legmodernebb egészségközpont négylábú kedvenceink megjelenése a bevágondoskodik. Az éjszakai kikapcsolódásra sárlóközpontban: a gazdik sokasága nagy
vágyók négy szórakozóhelyet vehetnek örömmel hozta el kutyusát.
igénybe, melyek népszerûségét jelzi a ªata10. A látogatók igényei érvényesüljelok naponta megújuló tömege. A gasztronónek a fejlesztések alkalmával
mia hívei a legjobb minôségû alapanyagokból, nemzetközileg elismert séfekkel dolgo- A Mammut rendszeresen megkérdezi látozó éttermekben és kávézókban tölthetik el gatóit arról, hogy elégedettek-e a szolgáltatásokkal, milyen új üzletek megnyitására
kellemesen idejüket.
lyozni. A belsô tér kialakításakor a keleti
Feng Shui elveit vették alapul a tervezôk annak érdekében, hogy az arányok és terek
együttes hangulata melegséget, családi hangulatot árasszon.

6. A szolgáltatások sokszínûsége
Az áruházban található az ország legnagyobb Bio Centruma, Magyarország legmodernebb postahivatala, a hatalmas Saturn
üzlet és egy kellemes hangulatú gyógyszertár is. E szolgáltatások mellett a bevásárlóközpont Wi-ª pihenôhelyet mûködtet. Az
üzletházban a vásárlók kényelmének biztosítása érdekében az ország legnagyobb hitelintézetei mûködtetnek ªókot: a Raiffeisen Bank, a Magyar Külkereskedelmi
még az útjelzô táblák sem oszlatják el az el- Bank, az UniCredit Bank és az Erste Bank.
veszettség érzését. A Mammutban ezzel
7. A divatvilág trendjeinek követése
szemben sikerült a megszokott bevásárlóközpontok monumentális méreteit és a ha- A sikerhez nem elég márkás ruhadarabotalmas árutömegek riasztó hatását ellensú- kat árulni. Fontos, hogy a látogatók élveze-

lenne igényük. Az elmúlt tíz év alatt megvalósult fejlesztéseket egytôl egyig a látogatók fogalmazták meg a megkérdezések alkalmával. A Mammut megközelítésének
eredményeként elmondható, hogy a látogatók mára már magukénak érzik az üzletházat.
(x)
www.mammut.hu
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A kulináris élvezetek Mekkája
Mennyei helyre bukkantunk Budán. A
város zajától távol, a Cascade étterem
nyitott ajtaja csábította a napsütéses
ôszi délelôttön az arra sétálókat.

Minden túlzás nélkül állíthatom, aki egyszer oda betéved, nemigen akar onnan elmenni. Az is biztos, hogy vissza-visszatér a
jó falatok kedvéért. Az étterem elegáns, modern, ám visszafogott, nem hivalkodó, nélkülöz minden csicsát. Leülve az asztalhoz
otthonos érzésünk támad, s akkor még nem
szóltam az ételekrôl, amelyeket az étlap kínál. Minden, ami szem-szájnak ingere.
Esküszöm, az étkek kihozzák a vendégbôl még a költôt is. Azzal a fajta udvarias kiszolgálással találkozott baráti kompániánk,
amikor békén hagyják a vendéget, ám a kellô pillanatban mégis ott terem a pincér.
Az ásványvíz kellôen hideg, ahogy a bor
is kellô hôfokon kerül az asztalunkra. Ódákat lehetne zengeni a sütôtöklevesükrôl.
Pedig nem elôször került ilyen a tányérunkba. Mondhatnám, fenséges volt! Ahogy az
étteremben elkészített libamáj — félre az állatvédôkkel — mellett sem lehet szó nélkül
elmenni. Kiderül, hogy a tányérra került libamáj csoda; a séf, Anderlik Zsolt specialitása. A séf kedvence pedig, rántott csirke petrezselymes burgonyával és ubisalival, csillagos ötöst érdemel.
Körbenézve az étteremben, az asztaloknál átszellemült arcokat látni, élvezik a kulináris élményeket. Azért mondtam: a Cascade otthonos, talán attól is, hogy idôrôl
idôre, amikor a munkája megengedi, a séf
elhagyja ôrhelyét, a konyhát, és beszédbe
elegyedik a vendégekkel.

Anderlik Zsolt elárulta: a konyhájában
nincsenek elrejtett trükkök, a gulyáslevese
pont olyan, mint annak idején a nagymamájáé volt, azonban a mai fôzési technikával készíti. Az úgynevezett fúziós konyhát
nem kedveli, az nem helyénvaló, amikor
sok-sok íz keveredik. A magyaros konyhát
viszont nagy szeretettel részesíti elônyben,
a régi, elfejtett étkek is felkerülnek a Cascade étlapjára. A séf nem titkolja, hogy a
ªnom ételek egyik titka a jó alapanyag,
amellyel soha nem spórol. Anderlik úgy
tud beszélni a fôztjérôl, hogy a jóllakott
vendég még szívesen csipegetne valamelyikbôl.
Az is kiderült számunkra, hogy novemberben Márton-nap környékén ismét a

Cascade-ban a helyünk, libanapok lesznek. A séf azt ígérte, hogy a libaragulevestôl kezdve ludaskásás libapörköltön keresztül minden ªnomság az asztalra kerül.
Ahogy az egész liba almás lilakáposztával is
az étlapon lesz.
A beszélgetés végén mosolyogva ajánlja,
kóstoljuk meg a rántott almagombócot nyakon öntve csokiszósszal, diófagyival, amely
saját kreációja. Szólni nem bírunk az elsô
falat után, ugyanis gasztro-orgazmust okozott!
Koroknai
Cascade étterem
1125 Szarvas Gábor út 8/d
Nyitva mindennap 8.30-tól
Asztalfoglalás: 392-0007
www.cascade.hu
(x)

Rántott almagombóc diófagylalttal,
rumos csokoládészósszal

MIT KELL TUDNI A SÉFRÔL?
Anderlik Zsolt Magyarországon kezdte pályafutását, majd Ausztria különbözô éttermeiben, szállodáiban tíz
évet töltött el. Itthon 9 évig a Vadrózsa étterem séfje volt, most pedig a
Cascade fényét emeli.

n 1,5 kg alma n 20 dkg darált dió n 10
dkg zsemlemorzsa n 2 tojás n 1 dl calvados vagy fehérbor n 2 citrom leve és reszelt héja n csipet só, ôrölt fahéj
Az almát meghámozzuk, tökreszelôn
lereszeljük. Meglocsoljuk a calvadossal
vagy a fehérborral, a két citrom levével,
megszórjuk ízlés szerint az ôrölt fahéjjal,
a két citrom reszelt héjával, egy csipet sóval. Összedolgozzuk és 20 percig állni
hagyjuk, majd a leve felét kinyomkodjuk
és összekeverjük a darált dióval. Gombócokat formálunk belôle úgy, hogy a közepébe egy kockacukor nagyságú étcsokoládét
teszünk. A tojásokat felverjük. A gombócokat megforgatjuk a tojásban, majd diós
zsemlemorzsában, és forró olajban barnára sütjük. Tálaláskor három darab gombócot helyezünk a tányérra, majd a gömbök tetejére egy gombóc diófagyit teszünk. Vékonyan meglocsoljuk a rumos csokoládéöntettel.

Csokoládéöntet
n 10 dkg fôzô étcsokoládé n 1,5 dl víz n 5 cl rum n 5 dkg kakaópor n 5 cl étolaj
A hozzávalókat habüstben vízgôz felett összekeverjük és kb. 20 percig állni hagyjuk.
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Gyógyulhat és fiatalodhat az Alfa-Med Klinikán
Családias hangulat, exkluzív környezet és tapasztalt szakorvosi gárda várja betegeit, vendégeit novembertôl.
Az Alfa-Med Klinika széles körû tevékenységi körével (bôrgyógyászat-kozmetológia, gyermek- és felnôttortopédia, proctológia, fül-orr-gégészet és allergológia) arra törekszik, hogy a régió
magas színvonalú egészségügyi ellátásának aktív szereplôje legyen.

Korszerû lézer- és orvosi mûszerparkja biztosítja a legmodernebb diagnosztikai és kezelési eljárások alkalmazását. Anyajegy
és bôrdaganat videó-detektált komputeres szûrése mellett lehetôség van az elváltozások helyben történô mûtéti megoldásaira is.
Allergológiai és hagyományos fül -orr-gégészeti ellátást, valamint az orrmelléküreg-problémák endoszkópos kivizsgálását,
horkolás és „borvirágos orr” (rhinophyma) lézeres gyógyítását
vehetik igénybe. Az érproblémák kezelésében a tágult visszerek
injekciós kezelésére és az érkapillárisok lézeres eltávolítására
van lehetôség a klinikán.

Úttörônek számító tevékenység, hogy a klinika felvállalja a különbözô körömbetegségek kezelését is, a benôtt köröm lézeres
mûtétjét, a gombás köröm gyógyítását és a deformált körmök orvosi szabályozását.
Az esztétikai bôrgyógyászat számos megoldással szolgál a ªatalodni, szépülni vágyó hölgyek és férªak számára: lézeres és kémiai hámlasztás, ráncfeltöltés, mikrodermabrázió, tûs és tû nélküli
mezoterápia, kézfej- és dekoltázsªatalítás. A tetoválás és a pigmentfoltok eltávolítását Q-YAG lézerrel és IPL-lel végzik.
Az aranyér és a végbéltájék betegségeink diagnosztikája mellett
a hagyományos és a legkorszerûbb lézeres kezelésre is lehetôség
van.
A gyermek-ortopédiai szûréstôl az ízületi rendszer fájdalmas
elváltozásainak kezeléséig számos problémával fordulhatnak a klinika szakorvosaihoz.
Az Alfa-Med orvoscsapatának egyediségét jellemzi, hogy a mûszeres és a gyógyszeres kezelések mellett a homeopátiás megoldásokat sem vetik el a sikeres gyógyítás érdekében.
Az Alfa-Med szakorvosai garantálják a kezelési protokollok
egyénre szabását és a kapott információk diszkrét kezelését.

1026 Budapest,
Páfrány u. 11.
www.alfa-med.hu
Bejelentkezés:
200-1181 és
(06 30) 472-2340

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 Kölcsey szavait rejtettük el. A 2008/
20. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A függetlenség minden másnál édesebb.”. A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap: Bolgár Gábor, Resmann Ágnes és Tóth Dezsôné. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a
könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár
rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2008. november 14-ig.
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DentalKópé Nyílt Nap!
…mert miért ne lehetne a fogászati
szûrôvizsgálat móka és kacagás…?
A már hagyományosan évenként megrendezésre kerülô DentalKópé nyílt
nap ismét megnyitja kapuit, a sok kiskópé örömére november 8-án 10–16
óra között.
A DentalCoop fogászati központ és lelkes csapata ismételten várja rendelôjébe az érdeklôdô gyerekeket egy díjmentes állapotfelmérésre, ahol garantált a jókedv, hiszen bûvészünk vidám hangulatot varázsol, miközben Ricsi bohóc asszisztál és szórakoztat. A kedves doktor nénik ilyen mókás
hangulatban végzik el a vizsgálatot, amelynek végén nem maradhat el a bátor kiskópék megjutalmazása sem. Rendezvényünkön minden résztvevô gyermeknek fogápolási ajándékcsomaggal és egy „NEM félek a fogorvostól”
feliratú pólóval kedveskedünk, hogy minél nagyobb örömüket leljék a gyerekek a fogápolásban.
Megkérdeztük dr. Suszták Adrienn gyermekfogorvost, hogy mi a DentalKópé elsôdleges célja?
„Szeretnénk felhívni a gyermekek figyelmét a fogápolás fontosságára, s
megtanítani ôket a helyes fogmosási technikára úgy, hogy közben élvezzék
ezt. Fontos számunkra, hogy a gyerekek kellemes élményekkel feltöltôdve távozzanak, s hogy a jövôben félelem nélkül gondoljanak a fogorvosra, s nyugodt szívvel ülhessenek a fogorvosi székbe.”
Szeretettel várjuk azokat a kiskópékat, akik már ellátogattak hozzánk, illetve azokat a gyerekeket, akik szívesen részt vennének egy vidám rendezvényen, ahol megtanulhatják az egészséges fogacskák megôrzésének a titkát, s
közben részt vehetnek az izgalmas programjainkon.
A nagy érdeklôdésre való tekintettel a DentalKópé nyílt napon való részvételhez minden érdeklôdô kiskópénak idôpontot kell egyeztetnie, ezt a szülôk az alábbi elérhetôségeken tudják megtenni:
DentalCoop Fogászati Központ
1121 Budapest, Zugligeti út 60.
Tel.: (06 1) 398-1028, (0630) 228-3199
E-mail: info@dentalcoop.hu

Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (17-es csengô)
(Hotel Budapest, Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, (06 30) 933-7858
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
Független pénzpiac-közvetítô cég keres
érettségizett munkatársakat elemzôi munkakörbe fô- vagy mellékállásban jó munkafeltételekkel és anyagi lehetôségekkel.
Tel.: (20) 249-5621
Máriaremetén nagy családi házba alapos, rend- és tisztaságszeretô, energikus takarítónôt keresünk hosszú távra, heti 1–2 alkalomra a környékrôl.
Tel.: (30) 921-4114
NYUGDÍJAS ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT ALKALMAZNÉK TERVEZÉS ELÔTTI FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE. TEL.: (20) 9418633
Megbízható pótnagymama gyermekfelügyeletet és otthoni segítséget vállal 4
éves gyakorlattal. Tel.: (30) 503-1644
Gyermekfelügyeletet vállal szeretettel, gondoskodással, hozzáértéssel fiatal pótnagymama. Tel.: (20) 326-6952

OKTATÁS
Rajzolni szeretô gyerekek oktatását-felügyeletét vállaja külföldön végzett diplomás grafikusnô a Moszkva tér környékén.
Házhoz is megyek. Tel.: 784-1649 esténként, (20) 962-7241
FEJLESZTÔPEDAGÓGUS vállal iskolára
való felkészítést, részképességek fejlesztését, diszlexiaprevenciót 4–8 éves korig.
Tel.: (20) 911-3353
Kisiskolások fejlesztését, korrepetálását
vállalja fejlesztôpedagógus. Tel.: (20) 3634514
Alsótagozatos tanuló délutáni felügyeletét, tanulásának segítését vállalja nyugdíjas tanítónô. Tel.: (20)
512-1201, 333-9664, este.
Zongoratanítást vállal 30 éves tapasztalattal rendelkezô magántanár 6
éves kortól a II., Fillér u. környékén.
Tel.: (30) 250-3777
Diplomás lány HEGEDÛOKTATÁST vállal
kezdô és haladó szinten is. Tel.: (30) 4090118
TUDOR DÉLUTÁN. Napközi játszóház
Zugligetben, angol, német fejlesztô foglalkozások, leckeírás, tanulás, kézmûveskedés, mozgás. Tel.: (20) 974-7030, www.tudordu.hu, info@tudordu.hu
KUNG-FU MAGÁNOKTATÁS. Hatékony
önvédelem, harcmûvészet, egészségmegôrzés (csikung), közelharcoktatás
minden korosztálynak. Tel.: (20) 9203624
RING AUTÓSISKOLA 20 éve a Rózsadombon. Miért mennél messzebb, mi itt vagyunk helyben. www.budairing.hu. Tel.:
2020-521, 14–18 óra között.
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû
nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/
3000 Ft. Tel.: (30) 302-7760
ANGOL, FRANCIA MAGÁNÓRÁK A
MOSZKVA TÉRNÉL. TEL.: (30) 4325012
ANGOLTANÁR KÖZÉP- ÉS FELSÔ SZINTÛ VIZSGÁKRA EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT. TEL.: (30)
34-38-351
Profi, diplomás ANGOL NYELVTANÁR
felkészítést VÁLLAL nyelvvizsgára, egyetemi/fôiskolai felvételire, angol nyelvû állásinterjúra. Beszéd- és íráskészség fejlesztése. Tel.: (30) 516-3311
Matematikatanítás közép-, általános iskolásoknak gyakorlott szaktanárnál. Tel.:
200-7764, (30) 480-0605

MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-, KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai tanár házhoz megy. Tel.: (20) 9467553
MATEMATIKA-, FIZIKA(VIZSGA)-FELKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOSTÓL EGYETEMI SZINTIG,
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 250-2003, (20)
934-4456
Matematika-, fizikatanítás. Középszintû és emelt szintû érettségire, fôiskolára, egyetemre felkészítés. Több
mint húsz éves gyakorlat. Tel.: 2137747, (20) 518-2808
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 2645648

INGATLAN
Garázs kiadó a II., Pasaréti út 61. alati teremgarázsban. Érdeklôdni: (20) 983-4486,
(20) 916-1021
Garázs hosszú távra az Áldás utcában
kiadó, ajtószélesség 170 cm. Tel.: (20)
952-1420
Hûvösvölgyben hosszú távra nagy garázs
(tárolásra is) kiadó. Tel.: (20) 339-8595
Garázs kiadó a II., Sarolta utcában. Tel.:
(30) 661-8828
A Verseghy Ferenc utcában társasházban teremgarázs-férôhely eladó. Tel.:
(20) 251-0582
Kiadó lakás az Apostol utcában. Nappali
+ hálószoba, cirkó, erkély, bútorozottan.
80 ezer + rezsi. Tel.: (20) 332-5605
KIADÓ a Júlia utcában kétszobás cirkós,
erkélyes lakás bútorral vagy bútorozatlanul. 90 ezer + rezsi. Tel.: (20) 332-5605
Tárogató úti kétszobás bútorozatlan garázsos lakás kiadó, 85 E Ft/hó. Tel.: (30)
385-0116
Pasaréten az 56-os villamos vonalán alagsori, bútorozatlan 25 m²-es lakás novembertôl 20 000 + rezsiért kiadó. Tel.: (30)
436-2602
FODRÁSZAT KIADÓ A KOLOSY ÜZLETHÁZBAN, 27 m²-ES, 4 MUNKAHELYES, TELJES
WELLA BERENDEZÉSSEL. BÉRLETI DÍJ 100
000 FT/HÓ. TEL.: (20) 942-6883
Magánszemély felújítandó 1,5 szobás lakást keres Budán egyedi fûtéssel, téglaházban, csendes, zöld környezetben. Tel.:
(20) 473-8009
BEÉPÍTHETÔ TETÔTEREKET KERESÜNK
FELÚJÍTÁS ELLENÉBEN. REFERENCIA:
www.diszkoszkft.hu, TEL.: (20) 4610307
ÉPÍTÉSI TELKET KERESÜNK VÉTELRE.
TEL.: (20) 461-0307
Tágas, 87 m²-es 2 + félszobás duplakomfortos magasföldszinti lakás az Autóklubnál eladó, vagy kisebb erkélyesre-garázsosra cserélhetô a Rózsadombon. Kerekesszékes közlekedésre alkalmas. Tel.:
(30) 533-3844
Eladó a II., Hûvösvölgyben egy teljeskörûen felújított 54 m²-es napfényes, zöldre nézô lakás: 2 szoba, tömörfa konyha, sarokkádas fürdô, pince. Jó közlekedés. Irányár:
27,5 M Ft. Tel.: (20) 344-8222
A II., Vihorlát utcában háromszintes,
nettó 203 m²-es ikerház, 2 nappali +
5 hálós, 3 fürdôszobás lakás télikerttel, 540 m²-es kertben eladó. Ára 109
M Ft. Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
II., Retek utcai II. emeleti 84 m²-es,
nappali + 2 hálószobás felújított lakás gépkocsibeállóval eladó. Ára 39,5
M Ft. Tel.: (30) 960-8862, 316-9408

A II., Cseppkô utcában 150 m²-es, 1
nappali + 5 hálós sorházi lakás garázzsal eladó. Irányár: 74,5 M Ft. Tel.:
(20) 932-5005, 316-9408
Pasaréti 80 m²-es kertes, napfényes, csendes, erkélyes társasházi lakás garázzsal eladó. Tel.: (30) 585-2184
II., Nyúl utcai 67 m²-es kétszobás magasföldszinti lakás kertkapcsolatos terasszal,
pincével eladó. 26 M Ft. Tel.: (30) 9925990
TULAJDONOSTÓL eladó a Szeréna úton
egy csendes, napos 1 + 3 félszobás II.
emeleti lakás. Tel.: (20) 316-9631
Rózsadombon a Cimbalom utcában ház eladó a Vérhalom térnél, tulajdonostól.
Tel.: (70) 221-0911, de. 10–13-ig, rozsadombihaz@gmail.com
II., pasaréti villalakás! 80 m²-es, igényesen felújított 2 hálószobás, teraszos, kertkapcsolatos, cirkós, gépkocsibeállóval eladó. Irányár: 45 M Ft. Tel.: (30) 964-3500
A II., Nagybányai úton 2661 m²-es
megosztható, panorámás telek eladó
280 m²-es családi házzal 249 M Ft-ért.
Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A II., Kavics utcában 250 m²-es, nappali + 2 hálós ikerházrész 117 négyszögöles kertben eladó 142 M Ft-ért. Tel.:
(30) 960-8862, 316-9408
A VÉRHALOM TÉRNÉL 50 m²-ES 1,5
SZOBÁS FELÚJÍTOTT, AMERIKAI KONYHÁS, ALACSONY REZSIJÛ LAKÁS ELADÓ ERKÉLLYEL, SAJÁT TÁROLÓVAL,
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETÔSÉGGEL.
24 M FT. ÉRDEKLÔDNI: (20) 395-2236
A LAUDER ISKOLÁNÁL NAPPALI + 2
HÁLÓS KÖRPANORÁMÁS 70 m²-ES NAPOS LAKÁS TORONYHÁZBAN 23 990
000 FT. TEL.: (70) 523-1969, www.budaihegyek.hu
Jöjjön ki a Rómaira! A III., Római parton eladó igényes kivitelezésû 10
éves, 310 m²-es ikerházrész 500 m²-es
intim kerttel. 2 nappali, 5 hálószoba,
3 fürdôszoba, 2 garázs. Irányár: 95 M
Ft. www.startingatlan.hu, tel.: 3169408, (20) 935-0018
XI. kerületi, sasadi kétszobás, 49 m²es napfényes, erkélyes, hatlakásos társasházi öröklakás garázzsal, tárolóval
eladó. Irányár: 22,9 M Ft. Tel.: (30)
604-1011, (30) 559-3624
BICSKEI 116 m²-ES CSALÁDI HÁZRÉSZ ELADÓ (VAGY CSERE). ÖSSZKÖZMÛVES,
500 NÖLES TELKEN, NAGY MELLÉKÉPÜLETTEL. A HÁZ 25 ÉVE ÉPÜLT. IRÁNYÁR
16,5 M FT. TEL.: (20) 777-6478

A Velencei tónál, Gárdonyban 796 m²es saroktelken lévô 2 és fél szoba
összkomfortos kertes családi ház eladó (2 kocsibeálló, garázs, pince).
Irányár: 17,8 M Ft. Tel.: (30) 250-4557
Mûteremlakás kialakítására alkalmas patakparti 940 m²-es belterületi építési telek
200 m²-es felújítandó épülettel, építési engedéllyel Sopronban eladó. Ára 18,9 M Ft.
Tel.: (20) 933-3440
A BALATON ÉSZAKI PARTJÁN, ÁBRAHÁMHEGYEN KÖZVETLEN VÍZPARTI
KÉTGENERÁCIÓS 170 m²-ES, LAKÓHÁZZÁ ÁTMINÔSÍTETT ÖSSZKÖZMÛVES
KÖRPANORÁMÁS NYARALÓ ELADÓ.
DUPLA GARÁZS. TELEK: 604 m². VITORLÁSKIKÖTÉSI LEHETÔSÉG. TEL.: (20)
938-2579
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat pontos szolgáltatással, korrekt jutalékkal.Tel.. 215-7336
KERESÜNK-kínálunk ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, telkeket. 14 éve
Önökért, folyamatos, gyors, korrekt
ügyintézés. www.amadex.hu, tel.:
315-0031, amadex@t-online.hu, (30)
944-0088.
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei
részére keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat, villákat, telkeket és
irodákat. Tel.: 315-1020, www.budag o l d . h u , w w w. b u d a i v i l l a k . c o m ,
www.irodainfo.com
FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK
CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT.
MUNKATÁRSUNK, DOROTHÉE MORLOT VÁRJA A HÍVÁSUKAT. TEL.: 2740174, info@bestbuda.hu, www.bestbudaingatlan.hu
A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔKÉPES BELFÖLDI ÜGYFELEI RÉSZÉRE
VÉTELRE KERES II. KERÜLETI ELADÓ
CSALÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT ÉS
ÉPÍTÉSI TELKEKET. TEL.: 274-0174,
(30) 396-5579, info@bestbuda.hu,
www.bestbudaingatlan.hu
Befektetés! Biztonság! Garancia! Sopron
közeli gyógyfürdônél Hegykôn hosszú távú hasznosítás lehetôségével termál apartmanok eladók 8,4 M Ft-tól. Nem üdülési
jog! Tel.: (20) 933-3440, www.naturavita.hu
A Lôrincz Péter Ingatlaniroda keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat,
telkeket, irodákat, üzlethelyiségeket
a kerületben! Tel.: 351-9578, (70)
383-5004, www.lorinczpeter.hu

Apróhirdetés, lakossági:
10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként +168 Ft;
Apróhirdetés, közületi: 4400 Ft + 20% áfa;
Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel;
Lakosságszolgálati Csoport,
1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5624, ..25, ..27;
Keretes hirdetés: fekete-fehér: 1/1 old. = 205 000 Ft, 1/2 = 110 000 Ft,
1/ = 70 000 Ft, 1/ = 45 000 Ft, 1/ = 16 500 Ft;
4
8
16
színes: 1/1 old. = 255 000 Ft, 1/2 = 135 000 Ft,
1/ = 85 000 Ft, 1/ = 55 000 Ft, 1/ = 20 000 Ft;
4
8
16
árainkat további 20%-os áfa terheli.
Hat megjelenéstôl 15%, 11-tôl 20% kedvezmény.
Új hirdetôink elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény.
Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.

26. OLDAL

HIRDETÉS

Fájdalommentes ALLERGIA- ÉS CANDIDAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS TERÁPIÁVAL allergia, candida KIOLTÁSA,
bôrbetegségek, szenvedélybetegségek,
légúti, nôgyógyászati, érrendszeri betegségek, emésztési, mozgásszervi problémák,
fejfájás kezelése, stresszoldás a Vivien talA RENOVO INGATLANIRODA VÁLLAL- pai Gyógycentrumban, 1024 Bp., Fillér u.
JA BUDAI (VÍZIVÁROS, HEGYVIDÉK, 10. Tel.: 316-2596, www.vivientalpai.hu
VÁRNEGYED) ÉS BELVÁROSI (V., VI.
KER.) INGATLANOK ELADÁSÁT, BÉRBE- Aranyeresség kezelése lézerrel, fájdalomADÁSÁT. TEL.: 224-2090, (20) 449- mentes módszerekkel. LÉZER PROCTOLÓGIA Ambulancia. Aranyeresség, végbélbe6900, e-mail: info.renovo@chello.hu
tegségek vizsgálata, kezelése. Rákszûrés.
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK Magánklinika a Pasaréti tér mellett. BejeA KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTA- lentkezés: (30) 263-0919
LATTAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT
Pikkelysömör tünetmentesítése UVB fényPÉTER, www.budaihegyek.hu
kabinban. Tel.: (20) 370-6378
Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk KIADNI,
ELADNI ingatlanát. Multinacionális
cég részére KERESÜNK bérbeadó luxus házat. START INGATLAN, tel.: 3169408.

EGÉSZSÉGÜGY

VÍZ—GÁZ—VILLANY

SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrôvizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer az érelmeszesedés kimutatására, korhatár nélkül, azonnali kardiológus orvosi
kiértékeléssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (06 30) 954-0886

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

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.

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

VÉRZIK AZ ÍNYE? A FOGÍNYSORVADÁS
(EMIATT ELVESZTHETI FOGAIT) GYÓGYÍTHATÓ, JÓL KEZELHETÔ. VÁRJUK RENDELÔNKBEN A NYUGATINÁL. TEL.: 3323782

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

Villanyszereléssel és lakatosmunkákkal (kovácsoltvas) kapcsolatos hibák
gyors, szakszerû szerelése, elhárítása, elosztótáblák felújítása, cseréje. Villanybojlerek karbantartása, javítása, cseréje. Hôtárolós kályhák. Tel.: 284-6143, (20) 3743768
VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁSOK
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu
Villanyszerelés, fürdôszobák, wc-k javítása, víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzésel. Tel.: (30) 447-3603
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.: 3104018, (20) 915-2678

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A
KERÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍTÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 4215959, (30) 942-2946
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 35
éves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül.
Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOMATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA
4 ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 4215959, (30) 942-2946
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE
BUDÁN. Javítás, vízkôtelenítés, csere,
értékesítés (pl. 80 l: 23 900 Ft-tól)
még AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu

CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT!
Lefolyók, csatornák gépi tisztítása
azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórend- ELEKTRONIKA
szerek, csatornák építése, javítása,
ANTENNASZERVIZ: mûholdas, hagyomáFogsorok, hidak, javítása soron kívül. cseréje. Tel.: 228-6193, (30) 921-0948 nyos antennák szerelése, javítása M2-FölFogszabályozó, fogfehérítô. Mozgás- VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS di digitális átállás garanciával. Tel.: (20)
korlátozottakhoz házhoz megyünk! GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. Mindenne- 934-4360
Egészségügyiseknek és tanároknak mû javítások, szerelések még AZNAP.
TV, LCD, PLAZMA, KAMERA, HIFI, MOkedvezmény! Fogászati háttér biztosí- Tel.: 2-150-250, www.vizszereles.hu
NITOR, MIKROSÜTÔ GYORSSZERVIZ.
tott. Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Krisztina krt. 51., VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE TEL.: (70) 246-5049, MINDENNAP.
fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30) 222- teljes körû ügyintézéssel. MindenneLAKÁS—SZERVIZ
3016
mû vízszerelési munkák rövid határidôvel, garanciával. Tel.: 455-0912, LAKÁSÁBAN kisebb javítási munkákat válPszichiátriai és pszichoterápiás magán- www.vizszereles.hu
lal megbízható, szépen dolgozó szakemrendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás A-Z- ber. Tel.: (20) 333-2323
ig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628
Építôipari munkák (kômûves-, burkoScodnik Anikó, tel. (30) 213-8052
ló-, festô- és mázolómunkák). Tel.:
Vízszerelés,
fürdôszobák
javítása,
felCsontkovács-akupresszôr rendel a Hû(30) 429-4516
újítása.
Tel.:
(30)
447-3603
vösvölgyi út 54. alatt, a Videoton
székházban csütörtökönként 14–18 Víz-, fûtésszerelés, burkolás, teljes fel- Kômûves-, burkolómunkákat, teljes körû
óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blok- újítás, ázások megszüntetése. Készülé- lakásfelújítást, átépítést referenciákkal,
kok, porckorongsérvek, nyaki eredetû kek javítása, cseréje garanciával. Ba- garanciával, rövid határidôre vállal építôszédülések megszüntetése. Fülaku- lázs János épületgépész technikus. ipari cég. Tel.: (30) 280-7257
FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS teljes körû gapunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter Tel./fax: 362-4050, (20) 917-0697
ranciával, garantált áron. Gépészet, szátermészetgyógyász. Tel.: (30) 945GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. razépítések, kômûvesmunkák. Tel.: (20)
8477
Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgála- 990-9309, Kókai Dénes.
VÉGRE VAN MEGOLDÁS ROSACEA, ta. Tamási József gázszerelô. II., LoSEPRÛVÉNA MEGSZÜNTETÉSÉRE! MIK- rántffy Zsuzsanna út 5. Tel.: 214-1606, Bádogos és vízvezetékszerelés, javítások, fürdôszoba-felújítások, tetôjavítáROHULLÁMOS TERÁPIA EGYEDÜLÁL- (20) 926-5362
sok. Tel.: (20) 391-5982, 291-9239
LÓAN HATÉKONY MÓD, VÉRZÉS, KÖTÖZÉS, MELLÉKHATÁS NÉLKÜL! TEL.: (30) FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördög- Bádogos és tetôfedések, magas és lapostetôk javítása 1986 óta. Farkasréti kis960-0933, II., CSATÁRKA ÚT 65., árok utca 20. Tel.: 397-2031
www.naturklinika.hu
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE iparos. Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
Svéd, alakformáló, gyógy- és talp- BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK, Festés, mázolás, tapétázás. Teljes lamasszázs kellemes környezetben. Tel.: CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, kásfelújítás, fürdôszobák, víz-, gáz-, fû(20) 317-5110, www.harmonia-mas- CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. tésszerelés. Tel.: (30) 458-5001
TEL.: 2-150-250, www.lakasszerviz.hu SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS
sazs.hu
FÉG SZERVIZ. CIRKÓK, GÁZBOJLEREK, TAVALYI ÁRAKKAL, MINÔSÉGI KIVITELTALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉ- KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ- BEN, GARANCIÁVAL. INGYENES FELRÉS), TALPMASSZÁZS, THAI LÁB- LEREK vízkôtelenítése, csapok, WC-k javí- MÉRÉS. TEL.: (30) 272-3909
MASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓD- tása azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
Tapétázást, festést, mázolást, lakásfelSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉ- (30) 924-8010
újítást vállalok. Lakástakarítással is.
PES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT KÉSZÍTÉSE, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAG- Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, tel- Szép, pontos munka. Tel.: (30) 447-3603
NOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS. jes körû kivitelezés. Gázmûveknél va- FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, BURKO„VIVIEN TALPAI” ORVOS-, TERMÉSZET- ló engedélyeztetés. Készülékek javítá- LÁS MINÔSÉGBEN, GARANCIÁVAL. TISZGYÓGYÁSZ RENDELÔ, II., FILLÉR U. 10. sa, cseréje. Nagy László épületgépész. TASÁGI FESTÉS 500 FT/m²-TÔL. TEL.: (30)
867-7790
Tel.: (30) 944-6513
www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596

BUDAI POLGÁR
Székek, bútorok nádazását (Thonet)
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 2758875
ASZTALOSSZERVIZ: BÚTOROK, AJTÓK,
ABLAKOK, KAPUK JAVÍTÁSA. ZÁRSZERELÉS, POLCSZERELÉS, EGYÉB. 1026
SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 29. TEL.:
(20) 546-6304
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.hu,
Urbanek. Tel./fax: 214-7442, (20) 9787429
NONSTOP ZÁRSZERVIZ. Zárcsere, javítás, hevederzár. Tel.: (30) 863-7680,
(70) 294-9611
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔRÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU,
EGYÉB SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZ Á S, T E TÔT É R , V Á L A S Z FA L , Á LMENNYEZET. TEL.: (30) 292-3247
VIDEÓMEGFIGYELÔ RENDSZEREK, RÁDIÓS ÉS VEZETÉKES RIASZTÓRENDSZEREK, KAPUTELEFONOK KIÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK
ELVÉGZÉSE. AUNDA KFT. TEL.: (30)
245-2020, (20) 419-7309
LAKATOS, VÍZ-, GÁZ-, VILLANYSZERELÉS, VALAMINT BÚTOR, NYÍLÁSZÁRÓK
(ABLAK, AJTÓ) JAVÍTÁSA, SZERELÉSE.
II., SZILÁGYI E. FASOR 29. Tel.: (20)
546-6304
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel; asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285,
(20) 433-6289, www.riederkarpitos.hu
Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával. Lakásfelújítás. A
felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, (70)
550-0269

KERT
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymászótechnikával, szállítással 1983 óta.
Gond Ferenc. Tel.: (30) 977-1745
KERTGONDOZÁS, ÔSZI KERTTAKARÍTÁS, METSZÉS, FAKIVÁGÁS, TELEKGONDOZÁS, KERTÉPÍTÉS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 5617063
KERT- ÉS PARKÉPÍTÉS, ÖNTÖZÔRENDSZEREK, KERÍTÉSEK LÉTESÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KÜLÖNFÉLE JAVÍTÁSOK. AUNDA
KFT. TEL.: (30) 245-2020, (20) 8051859
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍTÉS, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu/

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

FUVAR
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS, 3,5 x 2
x 2 M-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70) 3161533, SZIRÁKI.

REDÔNY
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellenzô, szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. Tel.: 356-4840, (30)
954-4894
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Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE,
REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, (20) 934-5728

SZOLGÁLTATÁS
RUHASZERVIZ. Nadrágfelhajtás, cipzárcsere, kisebb alakítások, lakástextilek varrása. Medve u. 19. Tel.: (20) 331-4130
SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELÉSEIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. TEL.: (30) 858-9499. J.
WIENNA BT., 1027 VARSÁNYI IRÉN U.
17.
Bejárta már a várost nadrágért? Megoldás: Farmer Divat nadrágszaküzlet, Margit krt. 69. Nyitva tartás hétköznap 10–
19-ig, szombaton 10–14-ig. Tel.: 2124163
dressME Minôségi Ruhaigazítás: I., Batthyány u. 10., a Mammut és a Batthyány
tér között. Könnyû parkolás. Hosszú nyitva tartás, kedves kiszolgálás, minôségi garancia. H-P: 8.30–19 óráig, szombat: 10–
14 óráig. Tel.: 787-0079, (30) 681-7764
FOTÓ! AZONNAL! Vállalunk fotózást, helyszíni fotóelôhívást profi felszereléssel,
egyedi fotókeret-tervezéssel. Családi, társasági eseményeken, bulikon, esküvôkön.
Korábbi fotókeretek megtekinthetôek:
www.02media.hu, tel.: (30) 979-9100

HIRDETÉS

Gyûjtô vásárolna bármelyik korból kitünte- 10-ig és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail.
téseket, jelvényeket, plakettet, érméket, hu
KÖNYVELÔIRODÁNK KFT-K, BT-K, ezen kívül képeslapokat és régi iratokat.
Rózsadomb Contact Elit Társközvetítô.
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE KÖNY- Hívjon bizalommal! Tel.: (20) 431-0551
Alapítva 1990-ben. Társközvetítés felsôfoVELÉST ÉS ADÓTANÁCSADÁST VÁLArany és ezüst felvásárlása! 1024 Buda- kon. Értékrendünk a megbízhatóság. Tel.:
LAL. TÖRÖK U. 7. TEL.: (30) 419-2445
pest, Margit krt.51–53., tel.: 316-3651. Te- 316-0338, II., Fillér u. 4., V/39., www.rokintse meg az interneten a Google keresô- zsadombcontact.hu
VÉTEL, ELADÁS
ben a Louis Galéria honlapján. lakatos@
EGYÉB
4/4-es, két háború közötti, cseh gyártmá- mconet.hu
nyú, frissen felújított hegedû vonóval
Családokhoz közvetítünk leinformálható
TÁRSKERESÉS
együtt eladó! Édeklôdni a (20) 342-6044bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezees telefonszámon lehet.
Egyedül telt a nyár? Gondoljon a szilvesz- tôket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 205KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte- terre! KÁNYA KATA TÁRSKÖZVETÍTÔ 8700, (20) 359-5918
ményem kiegészítésére magas áron IRODA. Tel.: 214-9441, www.kanyakaTramontána kötôszalon: szoknyák, ponvásárolok. Tel.: 325-6753
ta.hu
csók, babahordó poncsók. Egyedi kézi köKÖLTÖZKÖDÉS MIATT elegáns antik csil- 18 év tapasztalatával várom önt, tött ruhadarabok, lakástextília rendelésre,
lár, könyvszekrény nagyon olcsón eladó. amennyiben társra vár. Az emberi sorsok nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is.
Tel.: (30) 305-9596
segítése, a társkeresés számomra hivatás. Modelldarabok eladása. János kórház kö-

KÖNYVELÉS

MÛGYÛJTÉS
A TALLÉR ANTIKVITÁS KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL FESTMÉNYEKET, RÉGI PÉNZEKET,
KITÜNTETÉSEKET, PORCELÁN- ÉS EZÜSTTÁRGYAKAT, BÚTOROKAT, KÖNYVEKET,
TELJES HAGYATÉKOT. II., FRANKEL LEÓ ÚT
12. TEL.: 316-6461, (20) 391-5543, GYULAI TAMÁS.
TANÁRI DIPLOMÁVAL RENDELKEZÔ
RÉGISÉGKERESKEDÔ VÁSÁROL BOLTJÁBA (I., ATTILA ÚT 79.) BÚTOROKAT,
FESTMÉNYEKET ÉS MINDENFÉLE
HASZNÁLATI TÁRGYAT, AKÁR TELJES
HAGYATÉKOT IS. LOMTALANÍTÁST ÉS
RESTAURÁLÁST VÁLLALUNK. TEL.: (20)
924-4123, (30) 545-1508

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, álló fali díszTÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET órákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papírvállalunk tízéves szakmai gyakorlat- régiségeket, ezüsttárgyakat, bronztal. 24 órás gyorsszolgálat, jogi hát- szobrokat, perzsaszônyegeket stb. Teltér. Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, fax: jes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.:
281-3926, (30) 462-8883
392-0101, wamag@mail.datanet.hu

TÁRSASHÁZAK
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Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsé- zelében, idôegyeztetéssel: 356-6009,
geim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8– www.kotode.hu

Értesítjük kedves pácienseinket:
a felújított, bôvített fogászati
rendelônkben az esztétikai
fogászat, garanciális
fogpótlások, szájsebészet
mellett amerikai módszerrel
prizmás fogfehérítés,
nagynyomású fogtisztítás,
ultrahangos fogkôeltávolítás,
fogszabályozás.

Szombaton kedvezménnyel!
15 éve mûködô Fogas-Dentál
Szilágyi E. fasor 45/b
213-5735, (06 20) 971-7140

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

BUDAI POLGÁR

MÛVÉSZELLÁTÓK

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

Pesthidegkúton:
1028 Vörösmarty u. 30.
H-P: 10–17.
Tel.: 397-5353
www. muveszkatalogus.hu
bolt@muveszekboltja.hu

Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
Mobil Értékesítési Fôosztálya
megbízási szerzôdéses jogviszonnyal

MOBIL LAKOSSÁGI és
kisvállalati ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELÔKET
keres.
Feladatok:
— A bank lakossági és
vállalati termékeinek értékesítése,
— Új ügyfelek felkutatása, ajánlatok kidolgozása,
magas színvonalú kiszolgálás.
Elvárások:
— Minimum középfokú végzettség,
alapvetô pénzügyi ismeretek,
— Pénzügyi termékek és szolgáltatások
értékesítésében szerzett tapasztalat.
Amennyiben Ön a fenti követelményeknek megfelel,
kérjük, hogy szakmai önéletrajzát juttassa el hozzánk,
hogy a kölcsönös ismerkedést megkezdhessük.
Címünk: UniCredit Bank Hungary Zrt.,
1054 Budapest, Szabadság tér 56., Humánpolitika,
vagy adrienn.kiss@unicreditgroup.hu
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Pesthidegkút-Ófaluban
a közel tíz éve mûködô 80 férôhelyes emelt szintû
Idôsek Otthonában önálló és társas lakrészek igényelhetôk
tartós bentlakás, átmeneti egészségügyi rehabilitáció céljára.
Fokozottabb egészségügyi felügyeletet
igénylô gondozottak részére is biztosítjuk az

–
–
–
–
–

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

BUDAI POLGÁR

A ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.
bérleti hasznosításra felajánlja
a pesthidegkúti zöldövezetben lévô
– 260 m² összterületû, különálló (14 helyiségbôl álló)
irodaépületét. Az irodaépület a Patakhegyi út mellett
helyezkedik el, közvetlen utcai bejárattal és
gépkocsibehajtással, zárt udvarban, parkolóval.
– Épületrészeket (70–300 m²-ig ) tárolási és raktározási célra.

Érdeklôdni: Rozmaring Szövetkezeti Kft.,
1028 Patakhegyi út 83–85. Telefon: 397-6682, 376-5722.
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BUDAI POLGÁR

Rozmaring virágcsarnok
és

Székely Udvar Díszfaiskola
megújult formában nagy választékkal
(cserepes szobanövények, örökzöldek,
díszfák, évelôk, kaspók, kerámiák, egyéb
kiegészítôk, kellékek) várja minden
vásárlóját.

Nyitva tartás:
H–P: 8–18 óráig
Szo: 8–16, V: 8–14 óráig

NÁNÁSI
KERTÉSZET
1028 Budapest
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 376-5358
Fax: 230-6390
E-mail:
nanasi.kerteszet@chello.hu

Ôszi krizantémvásár!

