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Új körforgalom a biztonságos közlekedésért

A kerület egyik legveszélyesebb csomópontját körforgalommá épít-
tette át a II. kerületi önkormányzat. A 120 millió forintból megvalósu-
ló beruházás mellett biztonsági okok szóltak: a balesetek megelôzése
és a gyalogosátkelés védelme. Az Alsó Törökvész, a Törökvész út, a
Vérhalom utca és az Eszter utca találkozásánál lévô csomópont rend-
kívül balesetveszélyes volt: az erre közlekedôk ugyanis nem mindig

tudták kellô idôben megítélni, hogy a másik autós a fôútvonalról — a
Törökvész, illetve az Alsó Törökvész út felôl — mely irányba: az Eszter
vagy a Vérhalom utcába kíván kanyarodni. Gyakran alakult ki konºik-
tushelyzet, és nem volt ritka a koccanás, de elôfordultak súlyosabb
balesetek is.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Kerületi kezdeményezés: parkolási díjfizetés fél 9-tôl
Láng Zsolt polgármester levélben kérte Buda-
pest vezetôjétôl, Demszky Gábortól, hogy kez-
deményezze a fôvárosi parkolási rendelet mó-
dosítását.

A változtatás elsôsorban a gyermeküket
bölcsôdébe, óvodába és iskolába szállító szü-
lôket segítené, mert, ha a fôvárosi közgyûlés
elfogadja a javaslatot, akkor az eddigiektôl el-
térôen parkolási díjat csak fél 9-tôl kellene
ªzetni. Elôzetes számítások szerint e kis mér-
tékû módosítás nem okozna nagy bevétel-
kiesést a parkolási rendszert mûködtetô tár-
saságoknak.

(Részletek a 4. oldalon)

BÚCSÚ LOSSONCZY TAMÁSTÓL. Életének
106. évében, november 3-án elhunyt Losson-
czy Tamás Kossuth-díjas festômûvész, a II. ke-
rület díszpolgára. Lossonczy Tamás utolsó kiál-
lítása 105. születésnapján nyílt meg a Nemzeti
Galériában. Csodálatra méltó alkotóerejének
mementójaként a százéves kora után született
mûvekbôl válogatott a tárlat. 6. OLDAL

A KERÜLET TÁMOGATJA A FONÓDÓ BE-
RUHÁZÁST. A II. kerületi önkormányzat veze-
tése másfél éve ült le elôször a fôváros illetéke-
seivel az úgynevezett budai fonódó villamos-
hálózat terveivel kapcsolatos kérdések tisztá-
zására. A fejlesztés a budai városrészek közül
kerületünket érintené a legnagyobb mérték-
ben. 3. OLDAL

HA NEM DURUZSOL A KÁLYHA. Telente ke-
rületünkben is elôfordul, hogy fûtés hiányá-
ban takarók alatt fáznak emberek; a lakásuk-
ban már évek óta nincs se áram, se gáz. Hogy
a szegénységben élôk ne jussanak ennyire ri-
asztó helyzetbe, igyekszik a II. kerületi Család-
segítô és Gyermekjóléti Központ tôle telhetô
módon segíteni. 10. OLDAL

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

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

az óránkénti idôpontra
elôjegyzett ügyfelek
a sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek

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

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678
* hétfôn délelôtt és pénteken,

valamint gépjármûügyekben
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

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

Városrendészet

Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
(06 80) 204-965

Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

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

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

Ü G Y E L E T E K :

Gyermekorvosi ügyelet 1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 301-6969, 104, 212-5979

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet

Felnôttorvosi ügyelet 1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370 mindennap: 24 órás ügyelet

Adventi vasárnapok
a Mechwart ligetben

December 6-án
15.15: Mikuláshívogató — Tilinkó zenekar
15.30: Krampuszmese, krampusztánc — Bojtár együttes
15.45: Puttonycsodák (bûvészmutatványok) — Mollini
16.00: Babszem Janka (zenés mesejáték) — Trambulin Színház
16.50: Krampuszvarázs — Mollini
17.00: Mikulásváró körtánc — Bojtár együttes, Tilinkó zenekar és a

közönség
17.15: Mesefogaton érkezik a Mikulás, aki csokit hoz a gyerekek-

nek
17.40: Adventi gyertyagyújtás, tûzvarázs

December 13-án
15.30: Luca-napi boszorkánytánc — Tilinkó zenekar, Gulyás Laci

és a közönség
15.45: Bûbájos hangok — a Kiss Zenede Luca-napi ajándéka
16.00: „Luca Luca kitty-kotty” (Lucázás, varázslás) — Berbencés

vándorszín
16.30: Luca-esti boszorkányság — Tér Színház
17.00: Luca táncai — Tilinkó zenekar, Berbencés vándorszín
17.30: Adventi gyertyagyújtás, tûzcsodák

December 20-án
15.30: „Kis karácsony, nagy karácsony” — Flórián zenekar
15.45: Melengetô pásztortáncok — Tilinkó zenekar és a Bojtár

együttes
16.00: „Régimódi karácsony” (mesejáték) Aranyszamár Bábszínház
16.45: Egy kis bûvészkedés — Mollini
17.10: Betlehem, Betlehem — a Bojtár együttes betlehemes játéka
17.25: Adventi gyertyagyújtás
17.30: „Mennybôl az angyal” — karácsonyi énekek — Flórián zenekar

Mindhárom vasárnap délután 3-tól este 6-ig mesefo-
gattal utazhatnak a gyerekek.
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A kerület támogatja a fonódó fejlesztését
A II. kerületi önkormányzat vezetése
másfél éve ült le elôször a fôváros
illetékeseivel az úgynevezett budai
fonódó villamoshálózat-fejlesztéssel
kapcsolatos kérdések tisztázására. A
fejlesztés a budai városrészek közül
kerületünket érintené a legnagyobb
mértékben: a Margit híd budai
hídfôjénél és annak környékén a
közlekedési rendszer alapvetôen
alakulna át.

Láng Zsolt polgármester november 9-én saj-
tótájékoztatón jelentette be: a II. kerületi ön-
kormányzat támogatja Budapest tömegközle-
kedésének fejlesztését, de nem szeretné hoz-
zájárulását adni egy olyan sokadik fôvárosi
fejlesztéshez, ahol meggondolatlan terveket
valósítanak meg, pazarolva az amúgy is szû-
kös forrásokat. A polgármester szavaiból ki-
derült, hogy a sajtótájékoztatót megelôzôen a
kerület vezetése és a fôpolgármester által
megbízott Tiba Zsolt fôjegyzôvel folytatott
egyeztetô tárgyalást, ahol jelen volt az eddigi
felelôs is, Horváth Csaba fôpolgármester-he-
lyettes.

Láng Zsolt elmondta: a fôváros fejetlensé-
gét jól példázza az ügyben, hogy immár a har-
madik — Demszky Gábor fôpolgármester által
kijelölt — felelôssel folytatott egyeztetést a
tervezett villamoshálózat-bôvítés érdeké-
ben.

A II. kerület vezetése — ahogyan azt már ko-
rábban számos fórumon jelezte — több szem-
pontból aggályosnak tartja a budai fonódó vil-
lamoshálózat fejlesztésének jelenlegi terveit.
Egyfelôl kezelhetetlen forgalmi helyzet ala-
kulna ki az Árpád fejedelem útja környékén,
másfelôl azért, mert vezet olcsóbb, egysze-
rûbb és gyorsabban megvalósítható út is a fô-
város által kitûzött célok eléréséhez. A mai
megbeszélésen a polgármester Tiba Zsoltnak
és Horváth Csabának bemutatta azt az elkép-
zelést, amely úgy teremtené meg Óbuda és
Kelenföld egyetlen villamosvonallal történô

összekötését, illetve alakítana ki Com-
bino- és metrókapcsolatot a vonalon
közlekedôk számára, hogy csak keve-
sebb, mint 100 méter új vágánysza-
kaszt kellene kiépíteni a tervezett
több mint egy kilométer helyett.

— Amennyiben a fôváros mégis ra-
gaszkodik értelmetlen és pazarló el-
képzeléseihez, az azt is jelenti, hogy
6,5 milliárd forintnyi közpénzt kíván-
nak oly módon elkölteni, hogy köz-
ben sem P+R parkolók, sem pedig a
szükséges útburkolati és vágányjavítások
nem kerülnének bele a beruházási program-
ba. Ugyanakkor a tervezôk azzal sem számol-
tak, hogy a meglévô balesetveszélyes gócpon-
tokat (például Ürömi utcai csomópont, Zsig-
mond tér) biztonságossá tegyék — hangsúlyoz-
ta Láng Zsolt, aki szerint ez azért is érthetet-
len, mert a pályázathoz szükséges egymilliárd
forintnyi önrészt annak a BKV-nak kell elôte-
remtenie, amely évek óta a csôd szélén áll.

A sajtótájékoztatón a polgármester remé-
nyét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy javasla-
tukat a fôvárosi vezetés elfogadja, és a pályá-
zatról folyó közbeszéd végre elmozdul az egy-
szerûbb, olcsóbb és kivitelezhetôbb megol-
dás irányába, elkerülve ezzel a 4-es metró-
hoz és a Margit híd felújításához hasonló bot-
rányos helyzeteket. Láng Zsolt mindezekhez
hozzátette: a kerület szándéka a tárgyalások
folytatása, valamint a fôváros támogatása ab-
ban, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget
a két önkormányzat közösen keresse meg a
tervek módosítása ügyében.

*
Horváth Csaba fôpolgármester-helyettes a
november 9-i tárgyalásokról szóló, lapunk-
hoz eljuttatott közleményében a közös állás-
pont kialakítását hangsúlyozta: „ A demokrá-
cia szabályai arra köteleznek bennünket,
hogy tiszteletben tartsuk a kerület érveit, és
a második kerületi polgároknak is elfogadha-
tó megoldást találjunk a budai fonódó villa-
moshálózat megteremtésére” — áll Horváth
Csaba sajtóközleményében.

A fôváros jelenleg támogatott fonódó tervei a II. kerületben élôket több szempont-
ból hátrányosan érintenék:
n A Vízivárosban 200 parkolóhely szûnne meg;
n Az Árpád fejedelem útján a Margit híd elôtt a mostani két forgalmi sáv egyre szûkül-

ne;
n Az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál megszûnt a balra kanyarodás lehetôsé-

ge, így az ORFI és a Lukács fürdô sok idôs és mozgásában korlátozott beteg számára
sokkal nehezebben lenne megközelíthetô.

n A Rózsadombon és a Látóhegyen élôk számára nehezen lenne megközelíthetô az új fo-
nódó rendszer, ráadásul a Szépvölgyi út környékén nincs parkolásra alkalmas nagyobb
terület, amellyel az autósokat arra lehetne ösztönözni, hogy tegyék le jármûvüket, és
villamossal közelítsék meg céljukat.

n A 17-es villamos jelenlegi pályáján a járat 30 km/órás, illetve bizonyos szakaszokon 15
km/órás sebességgel halad, így lassúsága miatt a fonódó rendszerbe való bekapcsolá-
sa esetén nem töltené be a neki szánt szerepet.

n A fôváros a Frankel Leó utat a Komjádi és a Kavics utca között Óbuda felé egyirányúsí-
taná. Ezzel az Árpád fejedelem útjának forgalomkapacitása az Üstökös utcai kereszte-
zôdés után dél felé mintegy harmadával nône.

Gyorsabb és
egyszerûbb az átkelés

(Folytatás az elsô oldalról)

— Az önkormányzat vezetése nem vár-
va az amúgy a két fôútvonalért felelôs
fôváros támogatására, a maga erejébôl
építtette meg a körforgalmat — mond-
ta Láng Zsolt polgármester, aki úgy véli:
az új csomópont nem csak közlekedés-
technikai szempontból fontos beruhá-
zás. — Egy rosszul átlátható, zavaros te-
rületet váltott fel a kellemes látványt
nyújtó új, közepén parkosított körforga-
lom. — A polgármester azonban úgy vé-
li, a környék akkor lesz véglegesen ren-
dezett, amikor a rendkívül rossz állapo-
tú fôútvonalakat is rendbe hozatja az ér-
tük felelôs fôvárosi önkormányzat.

Az elkészült körforgalom nem csak az
autósok számára nyújt nagyobb bizton-
ságot. A gyalogosforgalmat szigetekkel
tették védettebbé. A 11-es és 111-es au-
tóbusz mindkét irányú megállója bizton-
ságosan megközelíthetô helyre került.

A különleges terepviszonyok miatt —
mintegy másfél méteres szintkülönbség-
gel épült az új körforgalom — az össz-
költség közel negyven százalékát tette
ki a közmûkiváltás. Kicserélték a csator-
nahálózatot, több elektromos és távköz-
lési vezetéket kellett áthelyezni. A kör-
forgalom mentén a közvilágítást is felújí-
tották, így például késô este és éjjel a
gyalogosok is biztonságosabban halad-
hatnak át a keresztezôdésen.

Ti.
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Elkészült
a Zöldlomb utca

A Zöldlomb utca felújításával és a burkolati
jelek felfestésével november elejére elké-
szült a kivitelezô. Az útfelújítást követôen job-
ban kell ªgyelni a Szépvölgyi út és a Pitypang
utca közötti szakaszon, mert a korábbihoz ké-
pest megváltozott a forgalmi rend, ugyanis új
burkolati jeleket festettek fel a kerékpárosok
számára. A sárga sávval jelzett bicikliút mind-
két forgalmi sávban az úttest szélén kialakí-
tott parkolók és a forgalmi sáv között halad.

…hogy a kerület kezdeményezi:
csak fél 9-tôl kelljen parkolási díjat fizetni?

KOLTAI ADRIENN: Támo-
gatandó a kerületi elképze-
lés, és szükség lehet rá.
Könnyebbséget jelentene a
családoknak a reggeli roha-
násban. Nagyobbik gyerme-
kem négy és fél, kisebbik
kétéves, és csak autóval tu-
dom megoldani a szállításu-
kat. Mi gyakran reggel
nyolc-fél kilenc körül érünk
az ovihoz, vagy addigra
végzünk, és elôfordul, hogy
nem érünk vissza az autó-
hoz 8-ig.

FELSZEGHY MIKLÓSNÉ:
Jó ötletnek tartom, hiszen
nagymamaként magam is
gyakran hozom a gyereke-
ket autóval az oviba. Sok-
szor nincs kéznél apró,
vagy megbüntetik az em-
bert, ha egy picit késve vé-
gez. Reméljük, hogy hallgat-
nak a kerületi kezdeménye-
zésre. Sokak számára nem
csak anyagi segítséget je-
lenthet, ha 8 óra helyett
csak fél kilenctôl kellene
parkolási díjat fizetni.

SCHULTHEISZ RÉKA: Az
autót gyakran kell használ-
nom, és a gyerekeket is sok-
szor szállítom gépkocsival.
Ezért úgy vélem, jó megol-
dás lehet a kerületi kezde-
ményezés. A fizetô zónán
belül több óvoda és iskola
is van. Azoknak, akik nyolc
körül érnek az intézmény-
hez és bekísérik a gyereket,
nem kellene attól félniük,
hogy mire kilépnek az isko-
lából, már meg is büntették
ôket.

MIT SZÓL HOZZÁ…

Láng Zsolt polgármester az alábbi levelet juttatta el Demszky Gábornak
2009. november 2-án:

Tisztelt Fôpolgármester Úr!
A fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjét Budapest Fôváros
Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete szabályozza. A rende-
let megalkotásának egyik deklarált célja volt a budapesti közterületeken történô
várakozás racionális és méltányos szabályozása. E cél ªgyelembevételével, ké-
rem, hogy gondolja át alábbi javaslatomat.

Az elmúlt idôszakban egyre több kerületünkben élô szülô juttatta el önkor-
mányzatunkhoz azon panaszát, amelyben jelezték, hogy gyermekük bölcsôdéje,
óvodája, illetve iskolája várakozási övezetben található, így gyakran elôfordul,
hogy munkanapokon 8 óra után parkolási díjat kénytelenek ªzetni.

A közállapotok és a gyermekek biztonsága a reggeli órákban megkövete-
li a szülôi felügyeletet, ezért a szülôk többnyire munkába menet viszik cseme-
téiket a fenti intézményekbe. A bekísérésbôl adódó 5–10 perces várakozás min-
den nap azonban aránytalanul magas költséget jelent, amely tovább terheli az
egyre szûkösebb családi kasszát.

Véleményem szerint a fenti probléma megoldása lehet a vonatkozó parkolási
rendelet olyan irányú változtatása, amely munkanapokon a díjªzetés idô-
szakának kezdetét a jelenlegi 8 óráról 8.30 órára módosítja. E kismértékû
változtatás nem okoz nagy bevételkiesést a parkolási rendszert mûködtetô társa-
ságoknak, viszont nagy könnyebbséget jelentene az érintett szülôknek, akik így
a rendelkezésükre álló fél órában díjªzetési kötelezettség nélkül várakozhatnak,
és gyermekeiket biztonságban bekísérhetik az épületekbe.

A fentiek ªgyelembevételével kérem, hogy fontolja meg javaslatomat, és azt a
Fôváros Közgyûlése elé terjeszteni szíveskedjék!

Dr. Láng Zsolt polgármester

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

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szer-
vez a Fidesz második kerületi szervezete
szerdánként 16–18-ig (1024 Keleti Károly u.
13/b). A részt venni szándékozók az aktuá-
lis hét keddjéig kérjenek idôpontot a 212-
5030-as számon.

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

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA (1022
Bimbó út 63.) kedden és csütörtökön 16–
19 óra között tart nyitva.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes tanács-
adást szervez (1022 Bimbó út 63.) csütörtö-
könként 16–18-ig. Idôpont-egyeztetés mun-
kanapokon 11–14 óra között: (20) 941-5116.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas u. 19–23.) hétfôtôl csütörtö-
kig 12–18-ig, pénteken 10–16-ig tart nyit-
va. Tel.: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

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

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap 10–18-ig tart
nyitva. Tel.: 785-7808, (70) 379-9705;
www.jobbik02. hu, info@jobbik02.hu.

JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁS: minden hónap elsô hétfôjén (1027
Fô utca 63–65., III/3.) 18–20-ig. Idôpont-
egyeztetés: 785-7808, (06 70) 379-9705.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024 Ke-
leti K. u. 8.) szerdánként 17–18-ig tart nyitva.

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlé-
si képviselô (2. vk.) november 19-én 18 órá-
tól a Pesthidegkúti Közösségi Házban (1028
Máriaremetei út 37.) tart fogadóórát.



2009/23 — november 13. ÖNKORMÁNYZAT 5. OLDAL

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként
17 órától ingyenes jogi tanácsadás társashá-
zi képviselôknek (1024 Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 minden hó-
nap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
tel.: 315-1366, jover. gyorgy@masodikkeru-
let.hu.

FOGYASZTÓVÉDELEM. Díjmentes ta-
nácsadás minden csütörtökön 14–16 óráig
az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Mar-
git körút 47–49.).

Mondja el véleményét
a készülô kulturális

koncepcióról!
November 9-étôl olvasható a www.masodik-
kerulet.hu oldalon a II. kerület kulturális kon-
cepciójának tervezete. Véleményüket novem-
ber 23-ig írhatják meg a szentgaly.viola@ma-
sodikkerulet.hu címre.

Közzéteszik a terveket
A Fôépítészi Iroda ezúton tájékoztatja
az érintett lakosságot, hogy a Budapest
II. Kerületi Városrendezési és Építési Sza-
bályzatról szóló 2/2007. (I. 18.) rendelet-
nek a Bolyai utca—Borbolya utca—Vér-
halom utca—Szemlôhegy utca által ha-
tárolt területre vonatkozó módosításá-
ról szóló rendelettervezetet elfogadás
elôtt 2009. november 10-tôl 30 napra
közzéteszik a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Központjának (1024 Mar-
git krt. 47–49.) földszinti hirdetôtáblá-
ján. A tervvel kapcsolatos észrevételeket
2009. december 10-ig lehet eljuttatni
az önkormányzat fôépítészi irodájára
(1024 Mechwart liget 1.).

*
A Fôépítészi Iroda tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a Budapest II. kerület Vadas-
kerti utca—Völgy utca—Nyéki út—Ör-
dögárok által határolt területre (10,2
ha) vonatkozó kerületi szabályozási ter-
vet elfogadása elôtt közzéteszik 2009.
november 6-tól december 6-ig az Ügy-
félszolgálati Központ (1024 Margit kör-
út 47–49.) földszinti hirdetôtábláján. A
tervvel kapcsolatos észrevételeket de-
cember 6-ig lehet eljuttatni a Fôépíté-
szi Irodára (1024 Mechwart liget 1.).

Decemberre megújul a Kis Rókus utca
Kerületünk egyik legrosszabb állapotú,
de rendkívül forgalmas utcájának
felújítása kezdôdött el a napokban. A
Kis Rókus utca rekonstrukciójának ideje
alatt forgalomkorlátozásra,
elterelésekre kell számítani.

A Kis Rókus utca rekonstrukciója a bel-bu-
dai városrészközpont megújulásához illeszke-
dik, amelyre a funkcióbôvítô rehabilitációra
kiírt uniós pályázat (KMOP-2007-5.2.2/B
„Funkcióbôvítô rehabilitáció”, Budapesti integ-
rált városfejlesztési program — Budapesti kerüle-
ti központok fejlesztése) elsô fordulóján önkor-
mányzatunknak 930 millió forintos támoga-
tást ítéltek meg. A II. kerületi önkormányzat
idén június 29-én a második fordulóra is be-
nyújtotta a pályázati anyagot.

A teljes beruházás a Kis Rókus utca 140
millió forintos út- és járdafelújításával, vala-
mint közvilágításának korszerûsítésével kez-
dôdött meg a múlt héten.

A Kis Rókus utca felújítását három ütem-
ben végzi el a kivitelezéssel megbízott Zöld
Korona 2000 Kft. és a Penta Kft. A novem-
ber 5-én elkezdett elsô munkálati szakasz-
ban az Ezredes utcától a Millenáris mélygará-

zsának bejáratáig tartó részt újítják fel teljes
egészében: az úttest és a járda is új burkola-
tot, szegélyt kap. November végén vagy de-
cember legelején hétvégére ütemezve végzik
majd az említett szakasz végsô aszfaltozását a
Margit körút és a Fény utca közé esô résszel
együtt.

A felújítás második ütemé-
ben december elsô napjaira
esik a Millenáris mélygará-
zsának bejárata és a Fény ut-
cai rész teljes úttest- és járda-
felújítása. A közvilágítás is
megújul a területen, új kan-
deláberek és lámpafejek ke-
rülnek a régiek helyére.

A felújítás teljes ideje alatt
számítani kell forgalomkorlá-
tozásra, útlezárásra és eltere-
lésekre. A Városrendészet
közterület-felügyelôi a követ-
kezô idôszakban fokozottan
ellenôrzik a területet; a kivi-
telezôkkel együtt biztosítják
az ott lakók közlekedését.

A környéken élôk, dolgozók számára nem
lesz könnyû az elkövetkezô néhány hét, hi-
szen az utca valamelyik része el lesz zárva a
forgalom elôl, de ezekrôl a korlátozásokról fo-
lyamatosan tájékozódhatnak lapunk hasábja-
in, a www.masodikkerulet.hu oldalon és a Fôv-
inform híradásaiban.

A felújítás után alig változik az utca közleke-
dési rendje: az egyetlen jelentôs módosulás,
hogy a buszok nem parkolhatnak majd a
Fény utca és az Ezredes utca közötti szaka-
szon. A jellemzôen a Millenárisba vendége-
ket hozó jármûvekrôl december 15-e után a
Fény és Kis Rókus utca sarkán található par-
kolóban szállhatnak le utasaik.

Tóth Ildikó

November 16-tól üzemel az új parkolási övezet
Az új, II. kerületi ªzetôzóna november 16-tól mûködik, az automatákat addig letakarják.
A Szilágyi Erzsébet fasor—Gábor Áron utca—Pasaréti út—Radna utca—Herman Ottó
út—Lorántffy Zsuzsanna út—Fillér utca—Lévay utca—Alvinci út—Bimbó út—Alsó Török-
vész út—Eszter utca—Áldás utca—Szemlôhegy utca—Ady Endre utca—Bimbó út—Ribá-
ry utca—Marczibányi tér—Garas utca—Trombitás út által határolt zónával bôvült a Ró-
zsadombi korlátozott várakozási övezet.

A bevont területhez tartoznak a határoló utak és terek, ugyanakkor a Szemlôhegy ut-
ca, az Ady Endre utca, a Bimbó út, a Ribáry utca, a Garas utca és a Trombitás út az eddig
üzemelô zónához tartozik. Az üzemelés megkezdésének elhúzódásához hozzájárult,
hogy még módosítani kellett a fôvárosi rendeletet, amely eddig lehetôvé tette a kettôs
szankcionálást, valamint a forgalomtechnikai engedélyeztetés elhúzódása is a vártnál
hosszabb ideig tartott.

A változtatást követôen a parkolási társaság csak a kijelölt várakozóhelyeken pótdíjaz-
hat, a KRESZ szerint szabálytalan helyen (például utcasarkon) parkolókat már nem. A kép-
viselô-testület várhatóan novemberi ülésén tárgyalja a kerületi rendeletet, amelyben rög-
zítik, hogy a fôvárosi rendelet szerint lehetséges kedvezmények közül a kerület melyiket
lépteti életbe és melyiket nem, illetve kijelölik az övezeten belüli kisebb zónákat.
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November 4.: a gyász napja
Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc áldozataira emléke-
zô ünnepséget tartott az önkor-
mányzat november 4-én a
Mansfeld Péter-emlékmûnél.
A megemlékezésen Láng Zsolt
polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket, és beszédet
mondott Mohi Csaba, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem
tanára, Mansfeld Péter gyer-
mekkori barátja.

Az eseményt megtisztelte je-
lenlétével Mansfeld László, az
1959-ben kivégzett ªatal forra-
dalmár testvére, valamint Nagy
Gábor Tamás országgyûlési kép-
viselô, a Várnegyed polgármes-
tere.

— Az önkormányzat minden
év november 4-én megemlékezést tart a szo-
morú, de a nemzet számára fontos napon,
mert azt gondoljuk, hogy 1956 a II. kerület
életében is fontos szerepet töltött be — emel-
te ki beszédében Láng Zsolt. A polgármester
hangsúlyozta: kötelességünk végiggondolni:
mit adott számunkra október 23., és mit je-
lent november 4. Reményének adott hangot,
amikor arról szólt, hogy az ország valóban

büszke lesz nemzetére, és megtanulhatjuk,
miként kell közösen, egységesen gondolkod-
ni a hazáról.

— Ma az a feladatunk, hogy megismerjük
múltunkat, megfogalmazzuk érdekeinket, po-
litikánkat pedig a nemzeti érdekek szolgálatá-
ba kell állítani — összegezte 1956. november
4. tanulságát Mohi Csaba, a Pázmány Péter

Katolikus Egyetem tanára, aki
a ªatalon kivégzett Mansfeld
Péter iskolatársa volt.

— Hazugság azt állítani,
hogy a mai ªatalságnak nincs
szüksége a hazaszeretet érzésé-
re — ªgyelmeztetett Mohi Csa-
ba, majd arra emlékeztetett: a
Kádár-rendszer félelmét legin-
kább az jellemezte, hogy évek-
kel a forradalom után is szüksé-
gét érezte egy védtelen kamasz
felakasztásának.

Az ünnepséget követôen
Mansfeld Péter, valamint a for-
radalomban elesett hôsök tisz-
teletére helyeztek el koszorú-
kat, virágokat és mécseseket az
emlékezôk.

*
Láng Zsolt polgármester és Ernyey László

frakcióvezetô november 4-én az önkormány-
zat nevében koszorút helyezett el Szabó Já-
nos emléktáblájánál. Szabó bácsi — aki a Lö-
vôház és Fény utca sarkán álló házban lakott
— az 1956-os forradalom alatt a Széna tériek
legendás parancsnoka volt, aki a szabadság-
harcot követô megtorlások egyik elsô áldoza-
ta volt, 1957. január 19-én végezték ki. Sz. G.

Búcsú Lossonczy Tamástól
„ars longa vita brevis”

Életének 106. évében, november 3-án el-
hunyt Lossonczy Tamás Kossuth-díjas fes-
tômûvész, a II. kerület díszpolgára. Losson-
czy Tamás utolsó kiállítása 105. születés-
napján nyílt meg a Nemzeti Galériában.
Csodálatra méltó alkotóerejének mementó-
jaként a százéves kora után született mûvek-
bôl válogatott a tárlat.

Lossonczy Tamás hivatalnok-katona-jo-
gász családba született 1904. augusztus 12-
én, de az alma messze esett a fájától. Hiába
iratkozott be a jogi egyetemre, egy év után
a család is belátta, ez nem megy a mindig
is festônek készült Tamásnak.

1923–26 között járt a Képzômûvészeti Fô-
iskolára, ahol Vaszary János tanítványa
volt. 1926-ban az úgynevezett ªlléres vona-
tok egyikével utazott elôször Párizsba a
poggyásztartóban, de már ekkor megtanul-
ta: a mûvészet óriási lemondással is jár.

Párizs Lossonczy Tamás szerint olyan sze-
retetteljes bölcsôje volt a mûvészeknek,
hogy ott mindenki otthon érezte magát
Chagalltól Picassóig. Életét és munkássá-
gát meghatározta az, amit ott talált a húszas
évek közepén. Pedig járt 1929-ben Bodon
Sándor építész vendégeként Hollandiában
majd New Yorkban is.

Elsô önálló kiállítását Kállai Ernô rendez-
te 1943-ban az Alkotás Mûvelôdési Ház-
ban, majd 1946-ban és '47-ben szerepelt
az elvont mûvészet elsô magyar csoportos
kiállításán. 1947-ben Párizsban is volt kiál-
lítása, majd ezeket számos tárlat követte,
2001-ben a Mûvészek a II. kerületben soro-
zat keretében a Vízivárosi Galériában állí-
tott ki, és jelenleg is van állandó kiállítása

a Szilágyi Erzsébet fasori Párizsi Kék Sza-
lonban.

1957–68-ig egy szakmunkásképzô inté-
zetben szerkezettant tanított, és alapító tag-
ja az 1992-ben alakult Széchenyi Irodalmi
és Mûvészeti Akadémiának. 1997-ben avat-
ták fel 2x14 méteres mozaikját a római met-
ró, a Metropolitana egyik állomásán.

A Kossuth-díjas, érdemes mûvész Los-
sonczy Tamás vallotta: „ars longa vita bre-
vis”, vagyis az élet rövid, a mûvészet örök.
A mûvészet — minden látszat ellenére —
maga a megtestesült rend. Nem a levegô-
ben élünk és dolgozunk, hanem azt akar-
juk, hogy szebb legyen ez a világ.

Lossonczy Tamás 2004 augusztusában
töltötte be századik életévét, és hatvan évig
élt és alkotott Ady Endre utcai lakásában.
A mûvészt 2004-ben választották a II. kerü-
let díszpolgárává.

Az idén, 105. születésnapján a Nemzeti
Galériában a százéves kora után született al-
kotásaiból nyílt kiállításán köszönthették
ôt utoljára tanítványai és tisztelôi. Szinte
élete utolsó pillanatáig vele volt alkotóked-
ve és -képessége. Szép, hosszú és teljes
élet ért véget 2009-ben egy borús novem-
beri napon.
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Bemutatkoznak a kerületi óvodák: Községház Utcai Óvoda

A természet közelségében: szabad tér, levegô, mozgás
A lehetô legnagyobb mértékben
igyekszünk kihasználni az óvodánk
fekvésébôl adódó elônyöket, ennek
megfelelôen a gyermekek rengeteg idôt
töltenek a szabad levegôn — mondja
beszélgetésünk kezdetén Vasadi Ágnes,
a Községház Utcai Óvoda vezetôje.

Körben az erdôs, dimbes-dombos hidegkúti
lankák, jó levegô, az ôsz színeiben pompázó,
nagy kert — itt tényleg van lehetôség a szabad-
téri mozgásra, játékra. Az épület és a kert csa-
ládias, a gyermekek kint játszanak, és mégis,
körös-körül nyugalom van, mindez bizton-
ságérzetet sugároz. A családias, derûs hangu-
lat alapvetôen fontos — folytatja az óvoda veze-
tôje —, mivel ez alapozza meg, hogy a kicsik
beszoktatása zökkenômentes legyen, és ké-
sôbb is jól érezzék magukat a csoportokban.

Mire helyezik a hangsúlyt az óvodai neve-
lésben?

A természettudatos nevelés áll progra-
munk elôterében. Tevékenységeinket az év-
szakok köré csoportosítjuk,
egész évben sokat kirándulunk.
Most, ôsz lévén, például dió se-
gítségével számolnak a kicsik, a
gyûjtött termésekbôl, lehullott
levelekbôl pedig képeket készíte-
nek. Télen a közelben lehet szán-
kózni. Kedvelt nagyon az immár
hagyományosnak számító évszak-
búcsúztató összejövetel. Ilyen-
kor mindhárom csoport együtt
van, természetesen a szülôk is.
Közös a mûsor, ének, tánc. Erre
nagy szükség is van, mivel tapasz-
talatom szerint, sajnos, a szülôk
manapság egyre kevesebb idôt
tudnak csemetéikkel tölteni.

Milyen problémák adódnak
ebbôl?

A gyerekek kommunikációs
készsége, beszédfejlôdése terén
egyre több a fejleszteni való. A sok tévéné-
zés, számítógépezés elvonja a gyerekek ªgyel-
mét a hagyományos mesehallgatástól. Az élô-
szót pedig semmi sem pótolhatja. A kerületi
statisztika is azt mutatja, hogy a beszédhibás
gyermekek száma folyamatosan nô. Sajnos,
újabban már nem ritka, hogy súlyosabb be-
szédfogyatékossággal is érkeznek kicsik az
óvodába. Logopédus dolgozik nálunk és a
hozzánk tartozó másik óvoda épületében is,
munkaidejüket ennek megfelelôen teljes telí-
tettség jellemzi. A beszédfejlôdés elôsegítése
érdekében, úgy hiszem, a szülôktôl nagyobb
aktivitásra lenne szükség.

A mesélésen túl mit tehet még a szülô a
kommunikációs készég fejlesztése érdeké-
ben?

Bizonyára nem ismeretlen a tény, hogy a
gyermekek szabad mozgásra ösztönzése há-

roméves korig milyen fontos. Jó, ha enged-
jük ôket szabadon kúszni, mászni, „négykéz-
lábalni”, a saját ritmusukban fejlôdni. Ext-

rém példát említve, ha a gyerek már három-
éves, lehetôség szerint ne használjunk baba-
kocsit. Minél többet sétáljon, fusson-szalad-

jon a saját lábán. Ezek a szabadon végzett
mozgások a beszédfejlôdésen kívül az írás-
készség, olvasáskészség kialakulásában is sze-
repet játszanak.

Milyen lehetôséget nyújt az óvoda a sza-
bad mozgásra?

Mint már említettem, sokat kirándulunk,
a kert is szerencsére adva van. Saját tornater-
münk ugyan nincs, de heti rendszerességgel
átjárunk az Ökumenikus Általános Iskola tor-
natermébe. Ezen kívül a középsô és nagycso-
portosok igény szerint járnak úszni, van nép-
táncoktatás Tímár Mihály vezetésével. De
nemcsak testi, hanem a lelki fejlôdést is elô-
segítendô, ökomenikus jelleggel hitoktatást
is szerveztünk. A középsô és nagycsoporto-
sok körében ez a foglalkozás is nagyon nép-
szerû. A lehetôségeinket nyilván szélesítené,
ha lenne alapítványunk.

Milyen kapcsolatban áll az óvoda a körze-
ti iskolákkal?

Szerencsére nagyon jó a kommunikáció kö-
zöttünk. A gyerekek túlnyomó többsége a
nagycsoport „elvégzése” után alkalmassá vá-

lik az iskola elkezdésére, itt
megy tovább elsô osztályba.
Utóbbi idôben azért nálunk is
megnôtt azoknak a száma, aki-
ket nem az óvoda, hanem a szü-
lô tartott vissza az iskola elkez-
désétôl. A legjellemzôbb ok —
mint utóbb rendre kiderül —,
hogy a kiszemelt tanító nénire
várva marad a csemete még
egy évig az óvodában. Ez nem
feltétlenül kedvezô a gyermek
számára, aki már bizony kinô
az óvodai keretekbôl, és
elôbb-utóbb unalmas lesz szá-
mára az ottlét. A leendô osztály-
társainál idôsebb gyermek
ªgyelmét pedig késôbb nehe-
zebb lekötnie a tanítónak, taní-
tó néninek is. Valószínûleg
mindenkinek jobb lenne, ha a

gyermek valóban akkor kerülne az iskolába,
amikor megérett rá.

Szilágyi Enikô

KÖZSÉGHÁZ UTCAI ÓVODA. Korosz-
tály szerint homogén összetételû cso-
portokban nevelik a gyermekeket. Veze-
tô: Vasadi Ágnes. Cím: 1028 Községház
utca 4. Tagóvoda: 1028 Hidegkúti út
220. Telefon: 376-5478.

KÖLCSÖNÖZHETÔ TEREPBABAKOCSI.
A szép idô és a kirándulás okozta jókedv
hamar elszáll, amikor a fôleg városi sétákra
tervezett babakocsikat szeretnék a papák
és mamák végigtolni a Vadaspark köves
emelkedôjén. Ezen igyekeznek segíteni a
park munkatársai új szolgáltatásukkal. A ki-
rándulni vágyó családok saját babakocsiju-
kat lecserélhetik egy díjmentesen kölcsö-
nözhetô „jármûre”. Az óvodás, kisiskolás
korú gyerekeket a szülôk kiskocsiban húz-
hatják végig a Vadasparkon, amelynek köl-
csönzése szintén díjmentes.
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A tanítványaim a gyermekeim
A kilencvenedik születésnapját most
üneplô Margit néni, dr. Erdélyszky
Zsigmondné éppen hetven évvel
ezelôtt, 1939-ben vehette át tanítói
diplomáját. Azóta pedagógus teljes
szívvel-lélekkel a mai napig, hiszen
tanítványai most is részesei életének:
rendszeresen látogatják, vásárolnak
neki. Ez tartja frissen testi és szellemi
értelemben egyaránt ezt a sok
szeretettel, kedvességgel és jó humorral
megáldott örökifjú tanító nénit.

— Édesapám pedagógus volt, és nagyon sze-
rette volna, ha egyszem kislánya is ezt a gyö-
nyörû pályát választja. Az Angolkisasszonyok-
hoz írattak be, amiért én a mai napig hálás va-
gyok. Nemcsak a szakmát tanultuk ott meg,
de kiváló nevelést kaptunk, ami tartást
adott, és amibôl a mai napig erôt merítek. Itt
ôrzöm egykori igazgatóm és osztályfônököm,
tisztelendô Mater Richter fényképét, és ha va-
lami baj van, ôt kérem, hogy szóljon egy szót
érdekemben „odafenn”. Csodálatos pedagó-
gus volt, nagy tekintélyû, nagy tudású.

Hol kezdte a tanítói munkát?
Akkoriban a ªatal tanítókat falura küldték

dolgozni. Apám közbenjárására csak ötven ki-
lométerre kerültem a fôvárostól és a szüleim-
tôl, az örkény-váradi telepre. Szeretettel fo-
gadtak az ottaniak. Az általános iskola egyike
volt a Klebelsberg Kuno által építtetett isko-
láknak, amely egy tanterembôl és egy tanítói
lakásból állt. Négy osztályt tanítottam egy-
szerre. Eleinte sok nehézségem volt, de a gye-
rekeket nagyon megszerettem. Ott éreztem
elôször az anyaság összes örömét és bánatát.
Nekem nem született saját gyerekem, nekem
a tanítványaim a gyerekeim. Elmondhatatla-
nul szép éveket töltöttem ott. A gyerekek ked-
vesek, aranyosak és nagyon szegények vol-
tak. Egy nap nagyon hideg volt, már a hó is le-
esett. Egy kis tanítványom elkésett, én pedig
összeszidtam. Akkor megláttam a kivörösö-
dött, vékony kis mezítelen lábát, nagyon el-
szégyelltem magam, és eszembe jutott az a
vers, amellyel a diploma átvételekor útnak in-
dítottak bennünket: „Mikor
elôször lépsz az iskolába, legyen
arcodon Jézus nyájassága. Szó-
lítsd köréd a kisgyermekeket, és
simogasd meg kezecskéjüket. S
ha látsz közöttük rútat, rongyo-
sat, gyermeki arccal búbánato-
sat, ismerd meg benn’ a korán
szenvedôt, öleld magadhoz, és
csókold meg ôt!” (Gárdonyi Gé-
za: A kezdô tanítónak). Az
ilyen esetek tettek engem iga-
zán tanítóvá. Nemcsak az isko-
lában tevékenykedtem. Szer-
veztem egy férªkórust, ma-
gyar nótákat és népdalokat
énekeltünk, este pedig a ªata-
lokkal készültünk színi elôadá-

sokra. Ez volt a nap fénypontja. Összegyûlt a
falu apraja, nagyja az iskolában, beültek a hát-
só padokba, és nézték a próbát — ahogy ma a
tévét szoktuk. A színdarabokat azután bemu-
tattuk a szomszéd községekben is, és a bevé-
telbôl iskolai felszereléseket vásároltunk.

A háborút is ott vészelte át?
Idôközben férjhez mentem, és a férjem,

aki Pesten volt, és csak hetente egyszer láto-
gatott el hozzám, most maga mellett akart
tudni. A legrosszabb helyre kerültünk, a Szé-
na térre, ahol a legnagyobb harcok folytak.
Barátaink laktak ott, adtak nekünk is egy szo-
bát. Karácsonykor le kellett mennünk a pin-
cébe, márciusban jöhettünk fel. Szörnyû idô-
szak volt, rengeteget fáztunk, éheztünk.

A háború után visszatért az iskolába?
Visszamentem, de semmink nem maradt.

Mindent elölrôl kezdett kezdeni. Ennek elle-
nére, a gyerekek kedvéért ott maradtam
1948-ig, akkor kerültem vissza, a fôvárosba.
Rövid ideig Lôrincen tanítottam, azután a
XIII. kerületben, a Tanítóképzô Huba utcai
gyakorlóiskolájában. Gyönyörû munka gya-
korlóiskolában dolgozni, hiszen a legkiseb-
bek mellett a legnagyobbakkal, a tanítónak
készülô ªatalokkal is foglalkozhat az ember.
Egy év után az iskola megszûnt, és engem át-
helyeztek a Szent Orsolya rendi iskola épüle-

tében akkor induló Zirzen Janka Tanítóképzô
gyakorlóiskolájába. Az iskola tanári karának
lelkes munkája nyomán sok száz ªatal peda-
gógus került az ország minden tájára, elisme-
rést és megbecsülést szerezve anyaiskolájuk-
nak. Növendékeink mind nagymamakorúak
már, de ma is megállják a helyüket az élet-
ben. Sokukról tudok, néhányukkal ma is na-
pi kapcsolatban állok, barátaim, segítôim. A
tanítóképzô megszûnte után az utódintéz-
ményben, az Ady Endre Utcai Általános Isko-
lában megmaradt a tanári kar és a tanítás
színvonala.

Margit néni huszonhét éven át hûséges ma-
radt az iskolához, innen ment nyugdíjba
1977-ben. A rózsadombi épületben eltöltött
évek felelevenítéséhez a falat borító tablók-
hoz vezet minket, amelyekrôl sok osztály kis-
diákjai mosolyognak. Akkoriban két évet töl-
töttek a gyerekek egy tanítóval, harmadikban
új osztályfônököt kaptak. Margit néni min-
dig a legkisebbekkel dolgozott.

— A gyerekeim — mutat a képekre a tanító
néni, és csak úgy dôl belôle a sok kedves és
vidám történet, amelynek mind a gyerekek a
fôszereplôi, akárcsak az ô életének. Például a
képen is látható kis fekete ªúból kamionos
lett, aki egy angliai útjára vitte magával az ak-
kor nyolcvanéves Margit nénit — természete-
sen kamionon.

Margit néni régi kis tanítványai között mu-
tatja Bánffy György Kossuth-díjas színmûvész
lányát és ªát, aki az elsô nap végén „bepana-
szolta” tanítóját szüleinél, mert még nem ta-
nította meg ôt se írni, se olvasni. Ott moso-
lyog a Végvári Tamás—Gyôri Franciska színész-
házaspár szôke Borcsija, mellette az az Elek
Dóra, aki ma a Baltazár Színház vezetôje, ren-
dezôje. Büszkén mutatja Tóth Jóskát, hazánk
jelenlegi görögországi nagykövetét, két nép-
szerû színésznôt, Tallós Ritát és Rátonyi Haj-
nalt, valamint az Operaház hegedûmûvészét,
Tóth Kiss Hannát. Törvényszéki elmeszakértô
lett abból a Juhász Krisztinából, aki éppen elô-
zô nap vitte orvoshoz egykori tanító nénijét,
Papp Zoltán, aki segítôkész hozzászólásaival
érdemelte ki a megtisztelô „Papp tanár úr” cí-
met, állandó segítôje Margit néninek, csak-

úgy, mint egykori osztálytár-
sa, Cserkuti László. Se vége, se
hossza a történeteknek, ame-
lyekben nemcsak a kiválókat,
de a kevésbé sikeres és tehet-
séges tanítványokat is egyfor-
ma szeretettel emlegeti.

Margit néni férje halála óta,
huszonhárom éve él egyedül,
de nem magányosan.

— Csodálatos férjem volt,
aki megértette, és soha nem
vette zokon, hogy egészen az
iskolának élek. Pedagógus-
ként megkaptam mindent. A
gyerekek szeretete mindenért
kárpótolt, és ez éltet ma is.

Péter Zsuzsa

Margit néni az 1967-ben
másodikos osztály
Ady-iskolások gyûrûjében
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Színes diploma kerületi pedagógusoknak
Családias ünnepségre invitálta az ön-
kormányzat az ezelôtt ötven, hatvan,
hatvanöt, illetve hetven évvel diplomát
kapott kerületünkben élô vagy egykor
a kerületünkben dolgozó pedagóguso-
kat. A Budai Táncklubban rendezett
eseményen Láng Zsolt polgármester kö-
szöntötte a „történelmi idôket meg-
élt”, már nyugállományba vonult taná-
rokat és tanítókat, és nyújtotta át ne-
kik a színes diplomákat.

— Amikor Önök ezt a gyönyörû pá-
lyát választották, még volt tisztelete az
iskolának és az ott folyó munkának —
fordult a polgármester vendégeihez. —
Bár a hivatástudat ma is ott él a pedagógusok-
ban, hiányzik a társadalmi megbecsülés, és a
mostani pályatársak anyagi helyzete is egyre

rosszabb. Mégis helyt állnak nap mint nap,
amihez erôt az Önök hagyományaiból és ta-
pasztalataiból merítenek.

Az oklevelek kiosztása után Csernus
Katalin, Kiss Bea és Baráth András, a Jár-
dányi Pál Zeneiskola ªatal tanárai ad-
tak hangversenyt az idôsebb kollegák
tiszteletére, majd Olescher Tamás, a
szomszédos Vízivárosi Galéria vezetôje
mutatta be az aznap nyílt Távolságaink
címû tárlatot az érdeklôdôknek.

Aranydiplomát idén Rózsa Tiborné,
Máté Lászlóné, Eschbach Tiborné, Stark
Ferencné, Bottlik Károlyné, dr. Gyôri Sán-
dorné, Imrecze Zoltánné és Pécsi László-
né; gyémántdiplomát Gundrum Gábor-
né, dr. Mácza Istvánné, dr. Kalócai János-
né és Tóth Ödönné; vasdiplomát Rózsa

Andrásné és Tóth Károlyné; rubindiplomát pe-
dig Labundy Tihamérné kapott.

P. Zs.

A gyermekek fejlôdését segíti a szolgálat
Kerületünkben 1994 óta mûködik a
Pedagógiai Szakszolgálat, amelynek
tevékenysége három területre —
logopédia, nevelési tanácsadás,
gyógytestnevelés — terjed ki. Ahogy az
intézmény vezetôjétôl, Farkas
Erzsébettôl megtudtuk, az
önkormányzat kezdeményezésére a
tavalyi tanév óta két új feladattal bôvült
a Szakszolgálat munkaköre.

— Az iskolai fejlesztések ellátása, valamint
az iskolapszichológia is a nevelési tanácsadó
csoportját érinti. Minden iskolában jelen
vannak szakembereink, a Pedagógiai Szak-
szolgálat munkatársai. Az önkormányzati
fenntartású iskolák mindegyikében dolgozik
fejlesztô pedagógus, az iskolapszichológusok
igény szerint töltenek el idôt egy-egy intéz-
ményben, az ô esetükben ugyanis egy intéz-
mény csak egy fél státuszt kapott.

Mit jelent az, hogy igény szerint?
A nagyobb létszámú iskolákban, illetve a

gimnáziumokban nagyobb óraszámban bizto-
sítottuk az iskolapszichológus jelenlétét, el-
sôsorban azért, mert a kamaszkor számtalan
olyan problémát vet fel, amelyben a pszicho-
lógus hatékonyan tud segíteni. Középiskolás
korban már sokkal önállóbbak a ªatalok,
egyedül is felkeresik a szakembert, ha szüksé-
gesnek érzik. Az is fontos szempont, hogy a
pszichológus nem tagja a tantestületnek, ha-
nem egy kívülálló, semleges harmadik, és ta-
lán éppen ezért is fordulnak hozzá bizalom-
mal. A tanárok számára is hasznos segítséget
tud nyújtani a pszichológus egyénileg és cso-
portosan is. A tavalyi, érzelmi intelligenciá-
val foglalkozó tréningnek nagy sikere volt,
idén pedig pszichodrámacsoportot is indítot-
tunk pedagógusoknak.

Egy éve dolgoznak munkatársaik az isko-
lákban. Mik a tapasztalatok?

A megújult rendszer rendkívül átfogó és
prevenciós szemléletû. Az új kollegák érzik,
milyen jó dolog egy szakmai közösséghez tar-
tozni. Így szorosabb az együttmûködés, a
szakmai szempontok közvetlenül is érvénye-
síthetôk. Lehetôségük van egymás támogatá-
sára, nagyobb rálátásuk van egy-egy terület-
re, könnyebb nyomon követni egy gyermeket
és számára a megfelelô segítséget nyújtani,
az óvodától akár érettségiig. Az új rendszer-
ben lehetôség van arra, hogy napi szinten va-

lósuljon meg az együttmûködés a szakszolgá-
lat kihelyezett szakemberei — iskolapszicho-
lógus, iskolai fejlesztô, logopédus, gyógytest-
nevelô —, valamint a pedagógusok között, a
gyermekek érdekében.

Melyek a legtöbbször elôforduló problé-
mák?

Szakszolgálatunk 3–21 éves korig foglalko-
zik a gyerekekkel, ªatalokkal. A tanulási ne-
hézségeken túl a különbözô pszichés problé-
mákban nyújtott segítség, a tiszta beszéd ki-
alakítása, a mozgásszervi problémák kezelé-
se, javítása, mind-mind megmutatkozik a
szakszolgálat szolgáltatásainak palettáján. Az
óvodáskori szûrések alapján elmondhatjuk,
leginkább a grafomotoros készségekben ta-
pasztalunk lemaradást. Ez még közel sem je-
lent diszlexiát vagy diszgráªát, csupán azt
tudjuk megállapítani, hogy fejlôdésében hol
tart a gyermek, és szüksége van-e valamilyen
segítségre. A nagyobbaknál, a kamaszkorban
talán a leggyakoribb gond a szorongás. A szél-
sôséges viselkedés jobban szemet szúr, de na-
gyon oda kell ªgyelnünk akkor is, ha a tizen-
éves viselkedése nem okoz problémát kör-
nyezetének, „csak” nagyon csöndes, vissza-
húzódó, magába forduló lesz, mert ez is je-
lenthet súlyos belsô gondokat. A kamasznak
pontosan arra van szüksége, mint az éppen
járni tanuló kicsinek, aki mindenre azt
mondja: „egyedül”, de a mama azért ott van
mindig mögötte. Ugyanígy kell a szülônek
serdülô gyermeke „keze ügyében” lenni: ha
kell, segíteni, ha kell, felállítani a korlátokat,
bármennyire is tiltakozik ellenük.

Mit tehetünk mi, szülôk, gyerekeinkért?
Talán banálisan hangzik, de igaz: ªgyelni

kell rájuk; az érzéseikre, igényeikre, gondja-
ikra, örömeikre, és sokat beszélgetni, hogy
hiteles és tartalmas kapcsolatot tudjunk ki-
alakítani, amelyben mindkét fél jól érzi ma-
gát.

P. Zs.

II. KERÜLETI PEDAGÓGIAI SZAK-
SZOLGÁLAT: 1022 Marczibányi tér 1.
Tel.: 335-0719, 335-0716, (06 20) 628-
3309, www.2kerpszsz.hu. Nyitva tartás:
hétfô—csütörtök 8–19-ig, pénteken 8–
16-ig. Nevelési Tanácsadó: belsô pszi-
chológusok, belsô fejlesztô pedagógu-
sok, iskolapszichológusok és iskolai fej-
lesztô pedagógusok. Logopédusok: ön-
kormányzati fenntartású óvodába és is-
kolába kihelyezetten dolgoznak. Gyógy-
testnevelôk: önkormányzati fenntartá-
sú iskolákban látják el feladatukat.
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Ha nem duruzsol a kályha…
Telente, sajnos, kerületünkben is
elôfordul, hogy fûtés hiányában takarók
alatt fáznak emberek. Esetleg a
lakásukban már évek óta nincs se áram,
se gáz. Azért, hogy a szegénységben
élôk ne jussanak ennyire riasztó
helyzetbe, igyekszik a II. kerületi
Családsegítô és Gyermekjóléti Központ
tôle telhetô módon segíteni. Arról
kérdeztem Sziráki Anikót, a szolgálat
munkatársát, hogy milyen eszközeik
vannak a kialakult krízishelyzetek
kezelésére, a megelôzésre?

— Elôször is tudni kell, hogy kerületünk
minden részén, fôleg a Vízivárosban, de Pest-
hidegkúton, a Hûvösvölgy, Budakeszi út által
határolt területen, a Rózsadombon és Pasa-
rét egyes kertvárosias részein is élnek olyan
idôs, egyedülálló emberek vagy gyermekei-
ket egyedül gondozó szülôk, akiknek télen ko-
moly gondot okoz, hogy rendszeresen vagy
egyáltalán fûtsenek. A meglévô fûtésrend-
szer ezekben a lakásokban jobbára elavult.
Mivel az áram- vagy gázszámla kifizetésére
sem jut pénz, a fûtésrendszer rendbehozata-
la, felújítása már szóba se kerül. Néhány eset-
ben, ahol megoldható volt, tudtunk úgy segí-
teni, hogy adományból szenet vagy tûzifát sze-

reztünk, másutt családgondozónk „kapott a
hóna alá” egy-egy kályhát vagy villanyradiá-
tort, és a téli fûtési idényre kicipelte az arra
rászorulónak — meséli Anikó. — Ezek a meg-
oldások azonban tûzoltás jellegûek, sajnos,
nem szólnak hosszú távra. Ezért a november
29-én megrendezendô
jótékonysági dalest be-
vételébôl — természete-
sen az összejött pénz
nagyságától is függôen
— szeretnénk öt-hat rá-
szoruló család téli fûté-
si gondját hosszú távra
elrendezni.

— Mint már említet-
tem — folytatja a szolgá-
lat munkatársa —, nem
csak az egyedülálló idô-
seket érinti a téli fûtés
problémája. A gyerme-
küket egyedül nevelôk
is sokszor hasonló hely-
zetbe jutnának, szeren-
csére ôk általában ha-
marabb a szolgálat látó-
körébe kerülnek. Ese-
tükben a megelôzés ér-
dekében abban tudunk
segíteni, hogy védendô

fogyasztói körbe kerülhessenek, így nem ma-
radnak gáz és áram nélkül. Tény azonban,
hogy jó néhány család a felhalmozódó hátra-
lékot már részletfizetéssel sem képes utólag
kifizetni. Az idei év elsô félévében a Családse-
gítô javaslatára — a Hálózat Alapítvány közre-

mûködésével — közel
száz (!) esetben az ELMÛ
jóváírta az összegyûlt hát-
ralékokat. Ezek összege
több alkalommal is elér-
te a maximális 150 ezer
forintot.

A „fûtéskrízis” kezelé-
sén túl mire fordítaná-
nak még a jótékonysági
est bevételébôl, ameny-
nyiben erre lehetôség
nyílik?

A rászoruló családok
nyaraltatására évek óta
egyre szûkülnek a lehetô-
ségek. Minden évben pá-
lyázunk, de a sikerhez ön-
erôre is szükség van. Sze-
mélyes tapasztalatom,
mennyire sokat jelent
egy-egy család életében,
ha az egész éves „küzdés-
bôl” legalább egy hétre
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Tájékoztató az új típusú influenza
elleni védôoltásról

Az új típusú, H1N1 inºuenza okozta esetleges járványra való felkészülés keretében ennek
az újságnak hasábjain legutóbb a megbetegedés tüneteirôl, a védekezés lehetôségeirôl
tájékoztattam a kerület lakóit. Kiemeltem, hogy a védekezés leghatékonyabb módszere a
védôoltás. Az oltások szervezését és felügyeletét az ÁNTSZ végzi. A II. kerületben október
elsô napjaitól folyamatosan és igény szerint történt a háziorvosi szolgálatok ellátása a vi-
lágjárványt okozó A(H1N1) inºuenzavírus elleni térítésmentes vakcinával. November 1-jé-
ig tízezer darab vakcinát adtak ki a kijelölt rizikócsoportok részére. Ebbôl a mennyiségbôl
ingyenesen juthatnak védôoltáshoz azok a krónikus betegek, akik egészségi állapotuk mi-
att fokozottan veszélyeztetettek egy esetlegesen bekövetkezô fertôzés esetén. Ugyan-
csak ingyenesen részesülnek védôoltásban a bentlakásos intézmények gondozottai, le-
gyen az gyermek-, vagy idôseket ellátó intézet, valamint ezen intézmények munkatársai.
Hivatásuk miatt kerültek az ingyenesen oltandók csoportjába az egészségügyi dolgozók,
valamint azoknak a közszolgáltató szervezeteknek a munkatársai, akiknek tömeges meg-
betegedése egy esetleges járvány alkalmával komoly fennakadásokat eredményezhetne.

A második ütemben: novemberben az egészséges 14 év alatti gyermekek védôoltását
szervezik meg, ami az oktatási intézmények, a szülôk, az iskola-egészségügyi szolgála-
tok, valamint az ÁNTSZ kerületi intézete részérôl nagyfokú együttmûködést igényel. Az
intézmények vezetôihez, igazgatóihoz levélben fordultunk azzal a kéréssel, hogy tájékoz-
tassák a gyermekek szüleit az ingyenes védôoltás lehetôségérôl, és mérjék fel az igénye-
ket. A gyermekek csak szüleik írásos kérelme alapján kaphatnak oltást, hiszen nem
kötelezô védôoltásról van szó. Az óvodásokat és az iskolásokat az iskolaorvosok és a
házi gyermekorvosok oltják be a vakcinával.

Aki a térítésmentes vakcinára nem jogosult, a gyógyszertárakban juthat az oltóanyag-
hoz térítés ellenében. A lakosság legalább hatvan százalékának átoltottsága esetén van
lehetôség a járvány pozitív befolyásolására, a megbetegedések, a szövôdmények és a kór-
házi kezelések csökkentésére.

dr. Tóth Mária tisztifôorvos
ÁNTSZ I–II–XII. Kerületi Intézet

Leendô elsôsöknek
n Az Áldás Utcai Általános Iskolában (1025 Áldás u. 1., 212-4258)
december 1-jén 8–12 óráig nyílt órák leendô elsô osztályos szülôk-
nek. 12 órától beszélgetés a tanítónôkkel.
n A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium (1021 Budenz út
20–22., 394-3177, bederna@budenz.sulinet.hu) a 2010/11-es tanév-
ben két elsô osztály indítását tervezi. 2010. január 14-én 17 órakor tá-
jékoztató szülôi értekezletet tartanak a leendô elsôs osztályokról.
2010. január 21-én 17 órától indítják a nagycsoportos ovisok számára
a „Sulikezdés játékosan, könnyedén” címû 10 alkalmas foglalkozást.
n A Fillér Utcai Általános Iskolában (1022 Fillér u. 70–76., 326-
6616) az emelt szintû angolos osztályokba jelentkezôknek november
18-án és december 9-én magyar, november 25-én angol nyelvû foglal-
kozás 16–16.45-ig. A német nemzetiségi tagozatra jelentkezôknek no-
vember 18-án és december 2-án 16–16.45-ig magyar és német nyelvû
foglalkozás.
n A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Ze-
neiskolában (1022 Marczibányi tér 1., www.kodaly-bp.sulinet.hu,
212-5680) zeneovi minden csütörtökön 16.30–17-ig. Nyílt órák a leen-
dô tanítókkal: november 24-én, az 1–2. órában. Játszóház, kézmûves-
kedés: november 14-én 10–11.30-ig. Óvodás hangversenyek novem-
ber 12-én és december 3-án 10–10.30-ig.
n A Remetekertvárosi Általános Iskola (1028 Máriaremetei út 71.,
275-8675) iskolanyitogató foglalkozásai: november 23-án ismerkedô,
december 8-án télköszöntô 16–17-ig.
n A Szent Angéla Általános Iskola és Gimnáziumban (1024 Ady E.
u. 3., 212-4151) november 17-én kedden 9–11-ig nyílt órákat tekint-
hetnek meg a 4. évfolyamon. Családi táncház élô zenével november
20-án pénteken 17–19-ig.
n A Törökvész Úti Általános Iskola (1025 Törökvész út 67–69., 325-
6580, www.torokvesz.hu, info@torokvesz.hu): november 18. szerda
8–10 óra: Nyílt órák a leendô elsôs tanítóknál. 1. óra: magyar — Sobor-
né Siegl Csilla; 2. óra: matematika — Makkos Eszter.

kizökkenhetnek. Reményt, egy kis átmeneti
nyugalmat ad a folytatáshoz. A nyaralás alkal-
mával a családok között hosszabb távon is
mûködôképes kapcsolatok alakulnak — ez
egymás segítésében is fontos szerepet ját-
szik. 2006-ban Balatonon voltam táboroztat-
ni, négy család volt velünk. Közülük két egye-
dülálló anyuka kisgyermekkel és egy ötgyer-
mekes család azóta teljesen „talpra állt”, már
egyedül is képesek elboldogulni, nem szorul-
nak a segítségünkre — remélem, ez így is ma-
rad: ezek a mi „ kis sikertörténeteink”.

Az is támogatni tudja a kezdeményezést,
aki nem tud eljönni a koncertre. A központ
alapítványának számlaszámára várják a
beªzetéseket: Hanwha Bank Magyarország
Zrt., 11400040-25456501-70099959.

*
A jótékonysági koncertre kerületi iskolákból
is sokan jelentkeztek. Ötvös Zoltán, a Mûvelô-
dési Iroda vezetôje közölte: a legutóbbi intéz-
ményvezetôi értekezleten az iskolák jelezték,
hogy átlagosan 6–10 jegyet váltanak a kon-
certre.

Németh Katalin, a Marczibányi Téri Mûvelô-
dési Központ vezetôje elmondta, hogy a kerü-
leti összefogás szép példája lehet, ha a hang-
verseny sikeres lesz, és sokan eljönnek no-
vember 29-én délután. A Marczi munkatár-
sai vállalták a rendezvény megszervezését,
minden személyi és tárgyi feltételt térítés-
mentesen biztosítanak, és a program népsze-
rûsítésében is részt vesznek.

Szilágyi Enikô
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BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

KIÁLLÍTÁSOK M GALÉRIA a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. NOVEM-
BER 30-ig: Tóth Balázs — festmények, grafikák.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: NOVEMBER 20-ig: Festmények — Bullás József, Somody Péter.
n GALÉRIA LÉNIA: Száz év — száz név. Válogatás a Galéria Lénia gyûjteményébôl. Látogatható DECEMBER
31-ig, csütörtökön és pénteken 16–18 óráig, illetve elôzetes bejelentkezésre: (06 20) 911-8121, (06 20) 916-
5605, www.galerialenia.hu, 1021 Széher út 74.
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: NOVEMBER 22., 17.00: Egy életút tablói — Kiállítás korabeli újságcikkek-
bôl, dokumentumokból Mindszenty József bíborosról Andor Imre gyûjteményébôl.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 15., 11.00: Két évtized Európa pódiumain. A Magyar Zon-
gorás Trió matinéja. Szentpéteri Gabriella (zongora), Szecsôdi Ferenc (hegedû), Rádi Ildikó (gordonka). NO-
VEMBER 15., 14.00: Legyen a zongorázás öröme mindenkié. Michel Sogny tanítási módszere. Bemutató
és hangverseny. Vezetô tanár: Szentpéteri Gabriella. NOVEMBER 20., 18.00: Az Auer vonósnégyes hangver-
senye. Mûsoron Haydn, Bartók és Beethoven mûvei. NOVEMBER 22., 11.00: Meglepetés koncertek. A Bar-
tók Vonósnégyes matinéja. Részletek Schubert, Haydn, Mendelssohn, Bartók, Verdi és Mozart mûveibôl —
a mûvészek válogatásában. NOVEMBER 27., 18.00: Klarinét antológia. Klenyán Csaba hangversenye ma-
gyar szerzôk mûveibôl. Zongorán közremûködik: Kiss Péter.
n MILLENÁRIS: NOVEMBER 20., 20.00: Nils Petter Molvær (NOR) koncertje. A norvég trombitamûvészrôl,
zeneszerzôrôl és producerrôl túlzás nélkül állítható, hogy ô a skandináv Miles Davis. NOVEMBER 21., 20.00:
Night Colours sorozat. Muzsikás (H) — Wovenhand (USA) közös koncert. Egy tradicionális folkzenét mûve-
lô magyar vonósnégyes és egy amerikai alt.country trió kollaborációja. (Teátrum)
n VOJNOVICH—HUSZÁR VILLA: NOVEMBER 26., 19.30: Klasszikus gyöngyszemek trombitán és hárfán.
Geiger György Kossuth-díjas trombitamûvész és Maros Éva Liszt-díjas hárfamûvész estje. Az est fogadással
zárul. Jegyár: 3500 Ft, diák és nyugdíjas: 2500 Ft, családi: 8000 Ft. Jegyrendelés: 362-1606, www.jegymes-
ter.hu (1223 Budapest, Mûvelôdés u. 37/a, www.vojnovich.hu)

MOZGÁS BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal
kortól függetlenül minden hölgynek. Részletes információ a bérletekrôl, az órarendrôl és az aktuális akciók-
ról: www.budai-callanetics.hu, telefon: 201-1620, (06 70) 286-3837, (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt.
48., I. em.)
n SIVANANDA JÓGA: Újítsd meg az életed! Tanfolyam NOVEMBER 12-TÔL minden csütörtökön 18.30–
20.30-ig 5 alkalommal. Ismerkedés a jóga azon alapelveivel és technikáival, többek között a stresszoldással,
melyek biztosítják a mindennapokban a sugárzó életerôt, megújult energiákat, nyugodt elmét. Kapucsengô:
JÓGA II. Hatha jóga alaptanfolyamok NOVEMBERBEN. Idôpontok: november 9-tôl minden hétfôn de. 10–
12-ig és november 10-tôl minden kedden 18.30–20.30-ig, összesen 8 alkalommal. Az alaptanfolyam átfogó
képet ad a jóga tudományáról, és segít megalapozni az egyéni gyakorlást. Kapucsengô: JÓGA I. Hatha jóga
alaptanfolyam idôsebb korúaknak november 11-tôl minden szerdán de. 10–12-ig 8 alkalommal. Kapucsen-
gô: JÓGA I. Alaptanfolyamainkra a második alkalomtól is lehet csatlakozni. Elôzetes bejelentkezés szükséges.
Ingyenes bemutató jógaóra NOVEMBER 11-én és minden hónap második szerdáján, 17.00–18.30-ig azok
számára, akik szeretnék kötelezettség nélkül kipróbálni a jógázást. Kapucsengô: JÓGA I. Gerincterápiás jóga
alaptanfolyam a gerinc egészségének megôrzésére és javítására, NOVEMBER 19-TÔL minden csütörtökön
18.30–20.30-ig 8 alkalommal. Kapucsengô: JÓGA I. Pihentetô jógahétvége a Pilisben NOVEMBER 21–22-
én. Távol a nagyváros zajától és stresszeitôl a résztvevôk belekóstolhatnak, milyen egy hétvégét eltölteni tiszta
levegôn, csendes környezetben, jógagyakorlással, kirándulással, vegetáriánus táplálkozással. Középhaladó jó-
gatanfolyam NOVEMBER 23-TÓL minden hétfôn 19–21-ig mindazoknak, akik az alaptanfolyam elvégézését

követôen szeretnék továbbfejleszteni tudásokat a hat-
ha jóga területén. Kapucsengô: JÓGA II. Felfrissítô
órák idôpontjai: kedd 10–12 óráig, szerda 19–21 órá-
ig, csütörtök 10–12 óráig; könnyített: péntek 10–12
óráig, péntek 18.30–20.30 óráig. Kapucsengô: JÓGA
I. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@si-
vananda.hu, www.sivananda.hu (1026 Volkmann u.
10. Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti terem. Kapu-
csengô: JÓGA II. — földszinti terem.)
n MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Szín-
padi mozgás. Ritmikus gimnasztika és dzsesszbalett
elemein alapuló mozgás 8–10 éveseknek minden ked-
den 18–19 óráig. Információ: Kilián Brigitta, (06 20)
450-5822. Jóga szerdánként 8–9.45 óráig. Tanfo-
lyamvezetô, jelentkezés: Kun Ágnes, (06 20) 250-

KARÁCSONYI ÉNEK. Dickens regényét 166 éve nem lehet letenni, ami igencsak szép
teljesítmény, be is kéne hívni a szerzôt valamelyik reggeli tévé-show-ba, és neki szegezni
a kérdést: számított-e ekkora sikerre. Ám ha erre bizonyos technikai akadályok miatt
nincs mód, és túlvilági reality show-t sem indít a tévé egyhamar, akkor sincs veszve min-
den: kérdezzük meg Charles Dickens földi helytartóját! Ôt Robert Zemeckisnek hívják, és
a híres rendezô készségesen nyilatkozik is az ügyben, hogy mi a vonzereje Dickens klasszi-
kusának. Ô már csak tudja, hisz épp most került a mozikba saját rendezésében a halha-
tatlan történet animációs változata, melynek legfôbb aktualitását az adja (maga az ün-
nep még egy kicsinyt odébb van), hogy egy viszonylag új technikának (motion capture a
gyerek neve) hála, most minden eddiginél nagyobb szabadságot élvezhet, aki a Kará-
csony szellemeit életre akarja kelteni.

Abban ugyan nem vagyunk biztosak, hogy azon múlna az adaptáció sikere, hogy
mennyire látványosan mutat az Elmúlt Karácsonyok szelleme (egy sor olyan filmváltozat-
ról tudunk, mely jól megvolt beöltöztetett színészekkel), de hál’ istennek Zemeckis
sem csak a látványban bízott; ha már Dickenst adaptálta, forgatta is a forrásmun-
kát. Az pedig olyan, amilyen: nagyon nehéz elrontani. Kibírja azt is, ha egy sokat ígé-
rô, de még fejlesztés alatt álló, s ezért csak részsikereket (noha igen látványos részsi-
kereket) produkáló technikával kísérleteznek rajta: a Zemeckis-féle Karácsonyi ének
így egyszerre termékbemutató és élvezetes Dickens-képeskönyv. Biztos helye van a
Dickens-adaptációk erôs középmezônyében.

E. K.
Rendezte: Robert Zemeckis, fôszereplôk: Jim Carrey, Colin Firth, Gary Oldman.

ÚJ HELYEN A HOME GALÉRIA. November
10. és december 2. között látogatható a Kele-
ti Károly utcába költözött Home Galéria leg-
újabb fotókiállítása. A tárlaton a huszadik szá-
zadi magyar irodalom legkiválóbb képviselôi-
nek portréit láthatják az érdeklôdôk. A nevé-
ben is otthonosságot sugalló galéria a Csévi
utcai, majd Üdülô utcai helyszínek után idén
ôsztôl egy harmadik, ugyancsak második kerü-
leti helyiségben, a Keleti Károly utca 17. szám
alatt várja a mûvészetbarátokat. További infor-
máció: www.homegaleria.hu
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0431. Jóga szerdánként 19–21 óráig. Tanfolyamveze-
tô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 941-8773.
Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–
10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvöl-
gyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés utáni baba-ma-
ma torna pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, je-
lentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597.
Táncos nôi torna. 40 perces koreografált bemelegí-
tés után indul a tánc. Táncos elôképzettség nem szük-
séges. Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ,
jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 922-5887.
n FELDENKRAIS-MÓDSZER: Tanfolyamok Heimer
István nemzetközi diplomás oktató vezetésével. „Az
egész szervezetem szinte megújult, derék fájásom
alig érezhetô, olyan mozdulatokra leszek figyelmes,
amelyeket egyszerûen évek óta nem tudtam megtenni, mintha megolajozódott volna az 55 éves szerkezet.”
(Hubai Anna). Helyszín: IBS, 1021 Tárogató út 2–4, fszt. 1. Idôpontok: kedd 10–11 óra, csütörtök 18–19 óra.
Érdeklôdés: (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu
n Teniszoktatás: Hatéves kortól felsô korhatár nélkül csoportos és egyéni rendszerben kezdô és haladó szin-
ten a Külkerparkban. Információ Ördög Andrástól, (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, (06 70) 538-4509.
n Aquafitness — Egészségmegôrzés, kondicionálás, rehabilitáció a vízben. Úszástudás nélkül, nemtôl és kor-
tól függetlenül, egészségesek és épülni vágyók egyaránt végezhetik. Helyszín a Petneházy Klub Hotel uszodá-
ja, II., Feketefej u. 2–4. Idôpontok: kedd, csütörtök 8–9-ig, 9–10-ig, 18–19-ig, szombat 9–10-ig. Tel.: (06 30)
946-6344.
n Curves — edzés csak nôknek. Minden hölgyet szeretettel várunk egy ingyenes fittségi állapotfelmérésre és
alakelemzésre egy olyan helyre, ahol feltöltôdhet és kikapcsolódhat; fogyhat vagy erôsödhet, mindössze 30
perc alatt alkalmanként. Várjuk jelentkezésüket: Curves, Margit körút 43–45. Tel.: 315-0725, www.edzescsak-
noknek.hu

GYEREKEKNEK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Diridongó. Minden hétfôn és csü-
törtökön 9.00, 9.40, 10.15, 10.50, 11.30 órakor. Minden kedden 9.00, 9.40, 10.15, 10.50 órakor. Zenés fog-
lalkozás apróságoknak (6 hónapos–2,5 év) és cseperedôknek (2,5 éves kortól). Gyermekdalok, rigmusok, mon-
dókák, közös játék és muzsikálás Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével. Tel.: (06 20) 546-5757; dzsu-
zsi@chello.hu
n MILLENÁRIS: NOVEMBER 28.: Adventi készülôdés. 10.00–11.00: Lépegetô — Tündértáncház. 10.00–
16.00: Baba Bú-Jó — Játszóház kicsiknek. 10.00–16.00: Csiribiri kézmûves mûhely. 11.00–12.00: A Griff
Bábszínház bemutatja: Presser Gábor—Csetényi Anikó: A piros esernyô. 13.00–14.00: Mesekör. Alice Csoda-
országban — dramatikus feldolgozás. 16.00–17.00: Alma klub. Vendég: Pomázi Zoltán (Bojtorján együttes).
n TESZVESZ JÁTSZÓSZOBA: Minden kedden 10 órakor Süni zenebölcsi. Minden csütürtökön 18 órakor Su-
zuki-féle hegedûtanulás. Minden páros hét szombatján 10–13 között kézmûves foglalkozás. Helen Doron
Early English kedden 10-kor 1–2 éveseknek, csütörtökön 17 órakor 3–5 éveseknek. Helyszin: Budagyöngye,
Teszvesz játszószoba, I. emelet.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 20., 15–17-ig:
Klubnap. Vigasság Mátyás udvarában. Elképzelt helyszín a Budavári Palota, ahol mesterségek képviselôje-
ként, reneszánsz tánccal, rengeteg izgalommal élik meg a Hunyadiak uralkodásának idejét. Egy kihagyhatat-
lan „játszó-délután” a TÁR—S Egyesület tagjaival. Klubvezetô Kilián Mária, tel.: 212-2820.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: 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: Az ôszi idényre tervezett program iránt a tothbuda@chello.hu inter-
netcímen lehet érdeklôdni. (1024 Keleti Károly u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit. To-
vábbra is szeretettel várunk minden környékbeli nyugdíjast. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Infor-
máció Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.

TÁVOLSÁGAINK. Ezzel a címmel nyílt közös kiállítása két olyan kortárs képzômûvész-
nek, Bullás Józsefnek és Somody Péternek, akik nemcsak mûvészetükben mutatnak ha-
sonló vonásokat, de magánéletükben is jó barátok. „Mindketten a klasszikus moder-
nizmus festészetének nyomdokait követik — tudtuk meg Gergely Mariann mûvészet-
történésztôl. — Ez az adott felületre hordott festékrétegek manipulálását jelenti egy
véglegesnek érzett kompozíció megformáltságának eléréséig.”

A tárlat címe mégis valami ellentétes irányultságot tükröz, amit Gergely Mariann is
magyarázni igyekezett a kiállítást megnyitó beszédében: „A mûvész számára a termé-
kenyítô eltávolodás egy korábbi alkotói metódus rutinszerû megállapodottságától a
továbblépés lehetôségét rejti magában. A tudatos távolmaradás bizonyos dolgoktól
egy intellektuális döntés eredménye, amely egyben más hangsúlyok megfogalmazá-
sát, más preferenciák kijelölését feltételezi.”

A mostani kiállításon Bullás József harsány, neonszínekkel festett kompozícióit hoz-
ta el. „Konstruktív struktúrát fest a vászonra — mondta a mûvészettörténész Bullás tech-
nikájáról —, és az ideális állapot eléréséig dolgozik a festékanyagokkal. Az általa felvetett
formai problematika, a konstruktív elemek éleinek legömbölyítése, a téri illúzió elbizony-
talanítása, a képi plaszticitás minimalizálása kizárólag a festészet nyelvén fogalmazódik
meg.”

Somody Péter borongósabb hangulatú, pasztell árnyalatú képein hol a szív dobbaná-
sát, hol a tüdô lélegzetvételét sejtjük felfedezni. „Önálló lényekké alakuló, saját létezéssel
bíró képei nem egy pillanatnyi állapot lenyomataiként kapnak formát, hanem egy leüle-
pedett szellemi és lelki folyamat eredményeként elevenednek meg. Nem röntgenképek,
nem is belsô szervek lenyomatai, inkább szabadon lélegzô meghatározhatatlan léterô
megjelenései” — értelmezte a mûvek mondanivalóját a szakember.

A kiállítást november 20-ig hétfôtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig lát-
hatják az érdeklôdôk. (1027 Kapás utca 55. Telefon: 201-6925)
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RENDHAGYÓ PRÍMÁSTALÁLKOZÓ A
MARCZIN. A november 27-i koncert különle-
gességét az adja, hogy bár Dresch Mihályról,
Balogh Kálmánról vagy Both Miklósról elsôsor-
ban a dzsessz, a világzene vagy a rock hang-
zásvilága jut eszünkbe, a prímástalálkozón ki-
zárólag népzenét játszanak, természetesen sa-
ját egyéniségüknek megfelelô módon és ki-ki
a saját hangszerén.

Megtudhatjuk, hogy a népzene óriási tárhá-
zából az est szólistáit mely tájegységek zenéi,
dallamai, falusi zenész zsenijei késztették ar-
ra, hogy folyamatosan a népzene felé is for-
duljanak ihletésért. A kíséretet a hagyomá-
nyos népzenei kísérôhangszerek mesterei ad-
ják a szólókhoz: Doór Róbert nagybôgôs és
Mester László brácsás. A „koncertmester” a
komoly- és népzenét egyaránt magas szinten
mûvelô innovatív muzsikus, Lakatos Róbert
lesz. A legelismertebb népzenész egyéniségek
közül hallhatjuk még a hegedûvirtuóz Pál Ist-
ván „Szalonnát”, valamint az egyedülálló stí-
lusban hegedülô Vizeli Balázst. Két kiváló éne-
kesnô, Herczku Ágnes és Korpás Éva közremû-
ködése az est igazi attrakciói közé tartozik. A
koncert 20 órakor kezdôdik a Marczibányi Té-
ri Mûvelôdési Központ színháztermében. Belé-
pô elôvételben: 2500 Ft, helyszínen: 3000 Ft.
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n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Összejöveteleinket változatlanul minden hónap 1. és 3.
szerdáján tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: A klub vezetôi minden csütörtökön 9–12 óra között várják azokat, akik a
húsz év óta hagyományos „Advent Bécsben, vásárlás Bruckban” kiránduláson (idén december elsején) sze-
retnének részt venni. Összejövetelek minden csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. (1027 Margit krt. 48., I. em.,
10. sz. kaputelefon, (06 20) 921-6588)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tart-
juk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: NOVEMBER 15.: Pilis-hegység. Találkozó: 9
óra, Árpád híd, Volán pu. NOVEMBER 21.: Budai-hegység. Találkozó: 9 óra, Moszkva tér, metrókijárat. NO-
VEMBER 22.: Érd. Találkozó: 9 óra, Déli pu., pénztárak. Információ: 316-3053, (20) 997-8465, http://
tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, süte-
mény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Baba-mama-klub minden szerdán 10–12 óráig. Klubvezetô: dr. Rochlitz
Zsuzsa orvos, családterapeuta. Beszélgetô klub indul afáziával élôk számára minden hónap második pénte-
kén 10–12 óráig. Korhatár nincs. Jelentkezés: (06 30) 430-5399. Vezeti: Juhász-Vedres Edit logopédus. NO-
VEMBER 20., 18.30: Kájoni Filmklub: Olasz nyelv kezdôknek (r.: Scherfig, 2000, 118’) NOVEMBER 23.,
18.30: Ferences Filmklub: Francesco.
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A klubdélutánok elôadás-sorozata a lenyûgözô Tûzföld—Húsvét-
szigetek—Argentína—Chile vetítettképes úti beszámolóval kezdôdött. A folytatás is kiválónak ígérkezik. Múze-
umi látogatásaink elôtt Milassin Béla mûvészettörténet-kutató tart elôzetes ismertetôt a kiállításokról. NO-
VEMBER 17.: Az ôszi táj varázsa a Felvidéken — látványos, autóbuszos kirándulás. DECEMBER 1.: Bécsi ki-
rándulás, Advent és múzeumlátogatás. DECEMBER 8.: Vörs— Csillagvár—Keszthely — betlehemes kiállí-
tás és kastélylátogatás. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalommal. Fogadó-
órák, egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), (06 20) 42-
42-180, fonixke@t-online.hu, pénztári órák csütörtökönként 15.30–17.30-ig. II., Margit krt. 64/b, bejárat a
Bárdos Lajos emléktábla alatt a fôbejárat mellett balra.

TANFOLYAMOK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Moldvai és gyimesi népzene- és
néptánckurzusok kezdôknek és haladóknak minden hónap 2. vasárnapján: DECEMBER 13. A kurzusokat a
csángó kultúra, népzene és néptánc iránt mélyebben érdeklôdôknek, laikusoknak és szakembereknek egy-
aránt ajánljuk. Kérjük, hogy a kurzusokon való részvételi szándékukat mindenképpen jelezzék elôre Szeleczki
Petránál, tel.: 212-2820, (06 70) 335-6284, a kurzust megelôzôen legalább 2 nappal. Radírpók. Játékos-krea-
tív alkotómûhely 5–10 éveseknek. Minden kedden 16.00–17.30: Festôk nyomában… NOVEMBER 17.: Joan
Miro, NOVEMBER 24.: Hundertwasser. A szakkör vezetôje Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689. Agyagosmû-
hely gyerekeknek minden hétfôn 15.30–17 óráig. Agyagozás, korongozás, mintázás kisiskolásoknak. Infor-
máció: Urbán Krisztina, (06 70) 317-5767. Kézimunkamûhely. Kézi kötés és horgolás tanulása 14 éves kor-
tól. Információ: Stein Éva, (06 30) 200-1290. Selyemfestô mûhely kéthetente csütörtökön 17–20 óráig. A se-
lyemfestés technikáinak elsajátítása, önálló alkotás a selyemképtôl az öltözékkiegészítôkig. Információ: Bócz
Orsolya, (06 20) 915-5036. Tûzzománckészítô mûhely minden szombaton 10–13 óráig. Felnôtteknek és gye-
rekeknek 8 éves kortól. Információ: Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689.
n Internet kortalanul. Számítógépes tanfolyam csütörtökön 8.30–10.15-ig és 10.30–12.15- ig, pénteken
8.30–10.15-ig. Új kezdô csoport 10.30–12.05-ig. Elôadó: Polgár Mária. Elérhetôség: (06 30) 300-2114. Hely-
szín: 1028 Máriaremetei út 37. E-mail cím: polgar.maria@gmail.com

n SZÍNHÁZ: NOVEMBER 29., 19.30: Csehov—
Kiss Csaba: A szerelmes hal. Fôszereplôk: Györ-
gyi Anna és Bán János. Rendezô: Kiss Csaba.
Jegyár: 2300 Ft.
n ZENE: NOVEMBER 20., 19.00: Orosz Zoltán
Klub — Orosz Zoltán és Barátai. Örömzene.
Orosz Zoltán, Horváth Kornél, Lattmann Béla, Si-
peki Zoltán. NOVEMBER 22., 19.00: Dalnok-
klub. Vendég a Berenisz együttes és a Borostyán
együttes, házigazda a Radványi—Balog—Bor-
zsák trió. NOVEMBER 27., 19.00: Borospince es-
tek — Jäger Judit Kvartett. A bársonyos hangú
énekesnô egyaránt kiválóan interpretálta mind a
népszerû dzsessz-számokat, mind a latin muzsi-
ka dallamait. Belépô: 1200 Ft, amely egy szelet
zsíroskenyeret és egy pohár biobort is tartalmaz.
NOVEMBER 29., 14.00: Az operairodalom
gyöngyszemei — Puccini: Bohémélet. NOVEM-
BER 30., 19.30: Mesterkoncertek — Csévi Flóra,
Eckhardt Gábor és Szûcs Máté koncertje.
n KIÁLLÍTÁS: NOVEMBER 29-ig: Arcpoéti-
kánk. Csete Ildikó textilmûvész, Csete György
építômûvész és Csete Örs fotómûvész kiállítá-
sa. Dokumentumok és képeslapok a közel-
múltból. Hidegkúti dokumentumok a rendszer-
váltás idejébôl — dr. Kollmann J. György gyûjte-
ményének bemutatója. Utazás képeslapokkal
Magyarországon — dr. Keresztes Sándorné
gyûjteményének bemutatója. Tormay Cécile és
Klebelsberg Kuno irodalmi kapcsolata.
n GYEREKEKNEK: NOVEMBER 19., 18.00: Ma-
gyar táncház gyermekeknek. Kéthetente csü-
törtökön magyar táncok, népi játékok, énekek,
mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu); zenél
Bese Botond és Nyíri László. NOVEMBER 20.,
14.30: A Jóka ördöge — a Bóbita Bábszínház
elôadása. NOVEMBER 22., 11.00: Bon Bon mati-
né Família bérlet — Varázsfuvola. Operamese
Mozart zenéje alapján. Mûsorvezetô: Lukácshá-
zi Gyôzô.
n TUDÁSTÁR: NOVEMBER 17., 18.00: Aroma-
terápiával a betegségek ellen. Hogyan erôsít-
sük immunrendszerünket a megfázás és influen-
za elleni védekezésben. Kökény Mária fitoterape-
uta elôadása. Az aromaterápia kellemes, kíméle-
tes védekezés és gyógymód. Elôdeink ismereteit
felelevenítve leküzdhetjük kellemetlen betegsé-
geinket. NOVEMBER 17., 18.30: A magyar mû-
vészet újjászületése a XIX. század elején. Lud-
mann Mihály mûvészettörténész sorozata. NO-
VEMBER 27., 17.30: Kertbarát klub. Ingyenes
elôadások és beszélgetések hobbikertészeknek.
Téma: Felkészülés a télre, növények telelteté-
se. A programon való részvétel ingyenes, regiszt-
ráció szükséges. Részvételi szándékát, kérjük, je-
lezze a (06 30) 642-3208-as telefonszámon,
vagy a zoldag@kulturkuria.hu e-mail címen.
n Síbörze NOVEMBER 28-án 9 órakor. Jó álla-
potú, használt sífelszerelések vására. Asztalbér-
léssel kapcsolatban érdeklôdjön a 392-0871
vagy a (06 30) 642-3208-as telefonszámon,
vagy a laskovics.katalin@kulturkuria.hu címen.

INDIAI TÁNCMESÉK RÉGEN ÉS MA. A Sivasakti Kalánanda Táncszínház 1997-ben alakult
Budapesten mint az elsô magyarországi alapvetôen indiai tánctechnikát használó együttes. Az
eltelt években számos alkalommal szerepelt színházak, fesztiválok színpadán. A táncszínház, a
klasszikus indiai tánc színpadi bemutatása mellett feladatának tekinti indiai technikájú kortárs
mûvek színpadra állítását is, valamint saját magyarországi stílusának kialakítását, más táncmû-
fajokkal való együttmûködést.

A november 22-én 19 órakor kezdôdô est mûsora klasszikus indiai darabok átiratait, vala-
mint a klasszikus tánctechnikát felhasználó modern koreográfiákat foglal magába Gangá cím-
mel. Az est vendége a Taktadami társulat (mûvészeti vezetô: Erdôs Zsuzsanna). Koreográfus-
rendezô: Somi Panni. Támogató: II. kerületi önkormányzat. Jegyárak: elôvételben: 2000 Ft, az
elôadás napján: 2500 Ft. (IBS Színpad, 1023 Tárogató út 2–4.)

SZERVÁTIUSZ JENÔ DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG ÉS KÖNYVBEMUTATÓ. A Szervátiusz Alapít-
vány november 23-án 18 órakor tartja a Budavári Hilton Hotel Anjou termében (1014 Hess
András tér 1.) a Szervátiusz Jenô-díjátadó ünnepséget. A díjazottak: Bardócz Lajos kolozsvári
születésû grafikusmûvész, Jánó Mihály mûvészettörténész, Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeum és Bakay Kornél régész-történész. Közremûködik: Juhász Zoltán, Petrás Mária és Bé-
res Merse, az ünnepség háziasszonya Szervátiusz Klára, az alapítvány elnöke. Bemutatják Szer-
vátiusz Tibor szobrászmûvész most megjelent monográfiáját, amely az ünnepségen 50 százalé-
kos kedvezménnyel, 3000 forintért kapható. Az esemény fôtámogatói: Hilton Hotel, II. kerületi
önkormányzat, Mikes Kft., Béres Alapítvány, Gál Pincészet, Mary Ker. Kft.
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n GYERMEK- ÉS CSALÁDI PROGRAMOK: SZIA-
MARCZI Családi játszószombatok. NOVEM-
BER 21.: Bukfenc — a Szélkiáltó együttes gye-
rekkoncertje. Interaktív mûsor versekkel, találós
kérdésekkel, versmondással és énekléssel, 6
éves kortól. A foglalkozás után hangszereket ké-
szítünk Dobi Pál és Csiky Lóránt népi kézmûves
mesterek vezetésével. NOVEMBER 28., 16.00: A
Mikropódium családi bábszínház elôadásai, 5
éves kortól. Erre a kicsi színházra leginkább kü-
lönlegesen apró mérete jellemzô. Mind a szín-
pad, mind a bábok parányiak, egy egész elô-
adás elfér egy kis bôröndben. Mégis, amikor
megnyílik ez a kis bôrönd, valóságos csodára
számíthat a közönség. Az elôadás után kreatív
foglakozást tart a Csipesz Alkotómûhely. SZIA-
MARCZI! Motolla Játszóház: NOVEMBER 14.,
10.30–12.00-ig kézmûves délelôttre várják a
kisgyermekes családokat, ahol a kicsik és szüleik
együtt alkothatnak. A kisgyerekek képességei-
hez igazodva játékos formában könnyen elké-
szíthetô tárgyakat alkotunk. Márton napi luda-
zás. Liba-marionett és hûtômágnes-figurák ké-
szítése. Kôketánc gyermektáncház minden va-
sárnap 10-tôl 12 óráig 1–7 éves gyerekeknek
szóló, élô moldvai és gyimesi muzsikával kísért
gyermektáncház, ahol a dalok és a táncok mel-
lett a magyar népi gyermekjátékok sokaságával
ismerkedünk, körjátékokkal, mondókákkal, me-
sékkel, kézmûvességgel és az év közbeni ünne-
pek, népszokások megtartásával vezetjük foglal-
kozásainkat.
n ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Min-
den csütörtökön 20 órától. Gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fan-
fara Complexa zenekarokkal. NOVEMBER 15.,
18.00: Lovasi és a véletlen. Lovasi András ének-
li Lackfi János verseit Heidl György megzenésíté-
sében. NOVEMBER 22., 17.00: Lovász Irén —
szerelmes virág. Népzene, reneszánsz zene,
crossover. NOVEMBER 27., 20.00: Rendhagyó
prímástalálkozó. NOVEMBER 21., 19.00: A kö-
zönség és a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pont köszönti a Kaláka együttest. Vendég a
Szélkiáltó együttes. NOVEMBER 29., 17.00: Vi-
lághírû dallamok — jótékonysági operagála
velünk, értünk.
n Budai gálaestek: NOVEMBER 19., 20., A Bu-
dai Táncklub júniusi vizsgaelôadásainak leg-
jobb mûvészi tornagyakorlataiból és legszebb
tánckoreográfiáiból szerkesztett estek.
n KISISKOLÁSOKNAK, KAMASZOKNAK: Domi-
nó színjátszócsoport 9–10 éves gyerekeknek
minden szerdán 16–18 óráig. A csoport szeretet-
tel várja olyan gyerekek jelentkezését, akiknek
fontos a társaság, a jókedv és a közös alkotó-
munka. NOVEMBER 21., 15-tól 18 óráig: Titá-
nok. Közös gondolkozás és játék 12–18 évesek-
kel. „Mi leszel, ha nagy leszel?” — szól(t) a
nagy kérdés. Te mit szeretnél? Mire van lehetôsé-
ged? Mit várnak el tôled? Vagy mit diktál a jó-
zan ész? Karrier, siker, életpálya.

Szerelmes virág
November 22-én 17 órai kezdettel a
Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központban mutatja be Lovász Irén
Szerelmes virág címû tavaly megjelent,
nagy sikerû lemezét. A múlt évben
Magyar Mûvészetért díjjal kitüntetett
gyönyörû hangú népdalénekes ezúttal a
reneszánsz világába kalauzolja el
hallgatóságát.

— Kapcsolatom ezzel a korszakkal, és külö-
nösen Balassi Bálint költészetével még az
egyetemista évekre vezethetô vissza — emlék-
szik vissza a mûvésznô. — A szegedi egyetem
bölcsészkarára jártam, és nagyon megszeret-
tem a régi magyar irodalmat.

Korábban is foglalkozott a rene-
szánsszal?

Több mint tíz éve szerepel a repertoárom-
ban a reneszánsz költészet és zene, de eddig
nem volt igazán „lemezre érett”. A rene-
szánsz év adta az ürügyet, és 2008 végére
meg is jelent az album, idén pedig járom az
országot a lemez dalaival, amelyek elsôsor-
ban a szerelemrôl, az udvarlásról szólnak.

Legutóbbi lemezein, az Égi hang és a Bel-
sô hang címû albumokon spirituális, medi-
tatív zenét hallhatunk öntôl.

Éppen ezért szerettem volna megmutatni a
másik arcomat, az életnek ezt a másik szele-
tét. Sokan hajlamosak engem kizárólag a
szakrális költészet megéneklôjének tekinte-
ni. Ezen a képen igyekeztem ªnomítani az új
lemezzel, amely azt üzeni, hogy egy igazi
hús-vér, természeti ember is vagyok. Emel-
lett úgy érzem, nagyon sokat tanulhatunk a
korabeli szerelmes költészetbôl. Mintát, alap-
anyagot és ötletet adhatunk a mai ªatalok-
nak, akiknek szerelmi „költészete” legin-
kább grafªti, sms vagy msn tömörségben és
formában jelenik meg.

Fiatalokat szólítanak meg elsôsorban a
dalok?

Mindenkit, akik nyitottak a régi zene újsze-
rû megszólaltatására. Az album a régi zenét
egy nagyon mai és eleven zeneként tolmácsol-
ja. Úgy szoktam fogalmazni, hogy igényes po-
puláris muzsika a reneszánsz korból. Ezért
hívtam a magyar populáris mûfajok legkivá-
lóbb képviselôit: Horváth Kornélt, a remek
ütôhangszerest, aki a dzsessz világából érke-
zett, és aki virtuozitásával és improvizatív
készségével garantálja a vérpezsdítô hangula-
tot, akárcsak Ágoston Béla fafúvós hangszerei-

vel, s a maga elevenségével, öntörvényûségé-
vel és népzenei intuícióival. Jól kiegészítik
ôket a klasszikus régi zenei hangzás avatott
szakértôi, Szabó Zsolt, aki ªdulán és viola da
gambán játszik, valamint a reneszánsz lantot
és barokk gitárt megszólaltató Gyôri István.
Olyan zenei világot igyekeztem teremteni,
amely amellett, hogy teljes tisztelettel köze-
lít a népzene és a régi zene hagyományaihoz,
megpróbálja adaptálni azt a mai kor esztétiká-
jához és az én saját személyiségemhez.

Hogy érzi magát ebben a reneszánsz vi-
lágban?

Remekül, hiszen ez egy nagyon élhetô vi-
lág. A reneszánsz kor embere szerette és tisz-
telte a természetet, ahogy én is a természet lá-
nya vagyok. Úgy érzem, a reneszánsz világa,
akárcsak a mi zenénk, tele van pezsdítô ener-
giával, a dalszövegek pedig nemcsak gyönyö-
rûek, hanem mindannyiunk számára meg-
szívlelendôek is.

Az elôadás stílusa is a természetességet su-
gallja: Lovász Irén természetes énekhangon
hozza közel a hallgatókhoz az archaikus szöve-
geket. A korabeli és a modern hangszerek
összhangja pedig különösen varázslatossá te-
szi az egyébként is üde és könnyed muzsikát.
A novemberi 22-i koncerten a lemez anyaga
mellett Lovász Irén régebbi közkedvelt dalai-
ból is énekel majd a Marczibányi Téri Mûve-
lôdési Központ közönségének. Jegyárak: elô-
vételben: 2000 Ft, a helyszínen: 2500 Ft.

Kedvezményes zenei bérlet: 6000 Ft,
amely az alábbi koncerteket tartalmazza: No-
vember 15., 18 órakor: Lovasi és a véletlen.
November 22., 18 órakor: Lovász Irén: Sze-
relmes virág. November 27., 20 órakor:
Rendhagyó prímástalálkozó. Péter Zsuzsa
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A ferences jubileum
BARÁTI FORINTOK elnevezéssel a Ferences
Rendtartomány kampányt indított, amely-
nek célja, hogy a ferences közösségek szû-
kebb-tágabb környezetében összegyûjtse a
november 16-án fizetôeszközként megszûnô
papír 200 forintos bankjegyeket. Az így
összegyûjtött adományokat a hátrányos hely-

zetû gyermekek, családok megsegítésére for-
dítják. A pasaréti plébánia a kárpátaljai gye-
rekek (Ferences Misszión keresztüli) kará-
csonyi megajándékozására fordítja az adomá-
nyokat. A befolyt összegrôl és annak felhasz-
nálásáról az akció lezárását követôen részlete-
sen beszámolnak. Az adományok leadhatók
az Országúti és a Pasaréti téri ferences temp-

lomban és rendházban, továbbá a WestEnd
City Center bevásárlóközpontban elhelyezett
gyûjtôperselyeknél (a Millennium Udvarban
és a Ferdinánd téren található információs
pontoknál).

ÔSBEMUTATÓ A PASARÉTEN novem-
ber 21-én 19.15 órakor. Orbán György zene-
szerzô, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôisko-
la zeneszerzés-tanára a Pasaréti Páduai
Szent Antal templom jubileuma tiszteletére
új mûvet komponált Pasaréti Te Deum cím-
mel. A kórusra, szoprán szólóra és nagyzene-
karra komponált oratóriumot elôadja a Csibe-
kórus, az Ifjúsági Kórus, a Szent Antal Kórus,
Kolonits Klára (szoprán) és a Sinfonietta Hun-
garica zenekar Déri András vezényletével. Az
elôadás a II. kerületi önkormányzat, az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium és a hívek tá-
mogatásával valósul meg.

KÁNTOROK KONCERTJE november 29-
én 16 órakor a Kájoni János Ferences Közös-
ségi házban. A 75 éves templom ünnepségei-
hez kapcsolódva a plébánia kántorainak zon-
gorahangversenyére kerül sor, Közremûkö-
dik: Déri András, Ébner László, Gyurácz Né-
meth László, fr. Szoliva Gábriel, Horváth Bálint,
Werner Ákos.

EGY ÉLETÚT TABLÓI címmel november
22-én 17 órakor kiállítás nyílik a Kájoni Já-
nos Ferences Közösségi Házban Mindszenty
József bíboros életébôl. A korabeli doku-
mentumok Andor Imre gyûjteményébôl szár-
maznak.

Jótékonysági hangverseny
Jótékonysági hangverseny lesz december
15-én 19 órakor a Mûvészetek Palotájában a
Ferences Rend alapításának 800. évforduló-
ja alkalmából. A koncert védnöke Sólyom
László köztársasági elnök és Juliusz Janusz
apostoli nuncius. A koncerten elhangzanak

gregorián énekek, Viadana, Liszt Ferenc,
Messiaen, Kodály Zoltán kompozíciói, a szer-
zetesi közösség, szólisták és ferences kóru-
sok elôadásában. A koncert bevételét a szer-
vezôk a Gyöngyösön mûködô Autista Segítô
Központ fejlesztésére fordítják.

Hírek, események
A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR Licht, mehr Licht címmel november 11-én 19 órakor az
Óbudai Társaskörben bemutatja Liszt Ferenc férfikari mûveibôl készült elsô CD-felvételét.
A férfikar Bubnó Tamás karnagy vezetésével azt a célt tûzte ki maga elé, hogy fokozato-
san mûsorra tûzi és CD-felvételen rögzíti Liszt valamennyi férfikarát, illetve férfihangok
együttesére írt mûvét.
ÔSBEMUTATÓ A MÛVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN. November 9-én a Kálvin év tisztele-
tére rendezett hangversenyen bemutatták Draskóczy László Cor meum címû Kálvin-kó-
rusmûvét.
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES PLÉBÁNIÁN Egymásért — egy másért címmel novem-
ber 14-én 9–17 óráig tartó egész napos program lesz 15 és 35 év közötti fiatalok részé-
re. A pécsi Antióchia ifjúsági közösség vezetôinek, Orosz Árpádnak és feleségének segít-
ségével tartott elôadások és kiscsoportos beszélgetések keretében szó lesz az ismerkedés-
rôl, párválasztásról, együttjárásról, szexualitásról. November 15-én 15.30 órakor levetí-
tik Vassula Ryden Az Igaz Élet Istenben tanúságtételét a Fekete Sas u. 5. szám alatti plé-
bániai helyiségben.
A RÓZSADOMBI KRISZTUS KIRÁLY TEMPLOM búcsúnapján november 22-én
11.30-kor az ünnepi szentmisét bemutatja Fehérvári Jákó OSB. 16.30-tól közös ünneplés
lesz a Tamás Alajos közösségi házban.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN november
21-én 11 órakor kezdôdik a Benedek Elek mesemondó verseny.

A Rózsalány
A Rózsalány címû zenemû emberközel-
be hozza Árpád-házi Szent Erzsébet
alakját. Hajnal Géza és Andorka Péter al-
kotásában nem a legendák szereplôje,
hanem az érzelmektôl és indulatoktól
sem mentes, erôs, bátor nô alakja bon-
takozik ki elôttünk, aki a modern ember
számára is érthetô, szerethetô, hús-vér
személyiség. A Rózsalány Erzsébet életé-
nek utolsó hét évébôl villant fel néhány
jelenetet: a türingiai fejedelmi udvar ár-
mánykodásaival dacoló romantikus sze-
relmét az ifjú Lajos választófejedelem-
mel, sugárzóan szép családi életét, mely-
nek a férj váratlan halála vet véget, és a
szegények szolgálatában vállalt önfelál-
dozását, csatlakozását a ferencesek kö-
zösségéhez. Hajnal Géza alkotása szoro-
san véve nem egyházi mû, a gördülé-
keny szövegbe azonban jól illeszkedik
Szent Ferenc II. és VII. zsoltára. A cselek-
mény drámai fordulatait hûen követik a
zenei fordulatok: Andorka Péter gregori-
án zsoltártónust, a népénekek dallamvi-
lágát és a modern zenei mûfajok széles
skáláját vonultatja fel.

A zenemû a Ferences Rend alapításá-
nak 800. évfordulója alkalmából, Schmal
Róza grafikáival díszített szövegkönyv-
vel, két cédén látott napvilágot a Don
Bosco Ifjúsági Zenekar, a Pasaréti Szent
Antal Énekkar és számos ifjú zeneakadé-
mista, valamint Dévai Nagy Kamilla és a
Misztrál együttes közremûködésével.

A kiadvány megvásárolható a Magya-
rok Nagyasszonya Ferences Rendtarto-
mány központjában (1024 Margit krt.
23.). Az eladásból befolyó összeget a
rend szociális munkájának támogatásá-
ra fordítják.

A Rózsalány ôsbemutatójára novem-
ber 13-án 19 órakor kerül sor a pasaréti
Kájoni János Házban (1026 Szilfa u. 4.).

S. P.

Polgári Körök
I. Országos Bálja

November 28-án 20 órától tartják a polgári
körök elsô országos báljukat a Klebelsberg
Kultúrkúriában (1028 Budapest, Templom u.
2–10.). Az est házigazdája dr. Láng Zsolt, a II.
kerület polgármestere, háziasszonya és fôszer-
vezôje pedig Bíró Ildikó országgyûlési képvise-
lô. A bál díszvendégei között köszönthetjük
Jókai Anna Kossuth-díjas írónôt, dr. Balsai Ist-
vánt, a II. kerület országgyûlési képviselôjét és
dr. Schmitt Pált, az Európai Parlament alelnö-
két. Mûsorvezetô Németh Miklós Attila újság-
író. Belépôdíj: 3600 Ft, mely tartalmazza a
svédasztalos vacsorát (italfogyasztás egyéni-
leg fizetendô). Helyek foglalása jelentkezési
sorrendben a polgarikorok2008@gmail.com
e-mail címen.
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Fiatalon áldozta fel életét a kerületi hôs
Operaénekesnek készült, a legnehezebb idôk-
ben volt sorkatona, embereket mentett a tûz-
vonalból a fiatal Méhes Attila, akit 1956-ban
tôrbe csaltak, majd szovjet katonák kivégez-
tek a Hûvösvölgyi úti Akadémia területén. Az
ifjú hôst saját kerületében érte a halál. 1993
óta tábla ôrzi emlékét.

Méhes Attila a Tárogató úton lakott, így
nem véletlen, hogy az ínséges, forradalmi
idôszakban a Pasaréti térre vezényelte a sors.
Nagynénjével kenyeret próbáltak szerezni.
Nem gondolhatta, hogy a séta élete végét je-
lenti. A ªatalember szomorú történetét Szin-
te Gábor festômûvész és mûvészettörténész —
a ªatal hôs testvérének férje — a Szabad
szemmel címû önéletrajzi könyvében írta
meg. A visszaemlékezés szerint Méhes Attila
53 évvel ezelôtt talán még kortársainál is na-
gyobb reménnyel élhette életét, hiszen habi-
tusa és remek hangja még a korszak opera-
nagysága, Székely Mihály szerint is a színpad-
ra teremtette. Ha nem jön közbe a sorkato-
nai szolgálat, ha egységét nem vezénylik Bu-
dapestre, ha az orosz tankok elôl nem kell tár-
saival együtt menekülniük a laktanyából, ta-
lán másképp alakul sorsa.

A 21 éves, technikumot végzett ªú a forra-
dalom alatt sofôrként mentett életeket, golyó-
záporban sebesülteket szállított az elsô vonal-
ból a kórházba. November 4-én azonban tár-
saival együtt kénytelen volt elhagyni a Buda-
örsi úti laktanyát az orosz túlerô miatt, és ott-
honában talált menedéket. November 7-én
vezérelte a sors a Pasaréti téri bolt elé, im-
már civil ruhában. Mint azt Szinte Gábor ír-
ja, a sorban állók örömére megjavított egy el-
hagyatott autót, amellyel némi élelem remé-
nyében elmentek az üzletvezetôhöz a bolt kul-
csáért, ám a küldetés meghiúsult, mert ke-
nyeret nem leltek. Az autóval már indult vol-
na, hogy elsôként hazavigye nagynénjét,
majd újból beálljon sebesülteket szállítani,
ám egy honvéd alezredes lefoglalta a kocsit,
mondván, hogy a Hûvösvölgyi úti laktanyá-
ban pont rá van szükség, mert ott sebesültek
fekszenek. Méhes Attila hitt az alezredes-
nek, és vele tartott. Az Akadémia falai mö-
gött ellenben orosz katonák vártak rá. A

tiszt, mint az ellenforradalomban résztvevô
személyt átadta ôt a szovjeteknek, akik kihall-
gatás nélkül, a védekezés lehetôségétôl teljes-
séggel megfosztva, több gépfegyversorozattal
agyonlôtték.

Holttestét következô év januárban találták
meg, édesanyja és testvére saját kezükkel ás-
ták ki a jelzés nélküli hantot, amelyben Atti-
la feküdt. Február 2-án katonai tiszteletadás
mellett helyezték örök nyugalomra a Farkas-
réti temetôben. Az áruló tiszt — akit más bûn-
cselekményekkel is vádoltak — húsz nap fel-
függesztett laktanyafogságot kapott, majd ki-
nevezték Csepel munkásôrparancsnokának.

Az ifjú Méhes Attila emlékére 1993-ban
helyeztek el emléktáblát az Akadémia falán,
a honvédelmi miniszter pedig posztumusz
honvéd ôrnaggyá léptette elô.

Az emlékezôk minden november 7-én ta-
lálkoznak Méhes Attila emléktáblájánál. Ta-
valy egy féltve ôrzött hangfelvétel szólalt meg
az ünnepségen. A hangszórókból a ªatal ªú,
az ifjú hôs, a reménybeli operaénekes hangja
szállt Pasaréten.

Szinte Gábor: Méhes Attila arcképe

Gimnáziumba
készülôknek

A Budenz József Általános Iskola és Gimná-
zium (1021 Budenz út 20–22., 394-3177) elô-
készítô tanfolyamot tart magyar és matemati-
ka tantárgyakból keddi és szerdai napokon.

A Budenz József Alapítványi Gimnázium
(1021 Budenz út 20–22., bejárat a Labanc út
31. felôl, 394-3177, www.budenzalapitvanyi
.hu) várja leendô diákjait. Beiskolázási tájékoz-
tató november 28-án 9 órakor. Nyílt napok no-
vember 26–28-ig.

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnázium (1028 Szabadság u. 23., 397-
4569) gimnáziumi tagozata november 18-án
8–13-ig nyílt napot, 18.45-tôl tájékoztató be-
szélgetést tart az érdeklôdôknek. A gimnázi-
um öt évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi elô-
készítô osztály mûködik, amelyben angol és
— új lehetôségként — német nyelvtanulást kí-
nálnak heti 11 órában. Minden tanuló csak
egy idegen nyelvet tanul ezen az évfolyamon.
Bôvebben: www.klebi.hu.

A Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimná-
zium és Zeneiskola (1022 Budapest, Marczi-
bányi tér 1.) a 9. évfolyamos nyelvi elôkészítô
osztályába jelentkezôknek elôkészítô foglalko-
zásokat tart keddenként 16–17.30-ig. Nyitott
kapuk a gimnáziumban november 17-én és
18-án 8 órától lesznek. Érdeklôdni lehet a
212-5680-as számon 8–16 óráig, a kodaly@
kodaly-bp.sulinet.hu e-mail címen.

Gondolkodtató
játszóház

A tehetség, a kreativitás fejleszthetô képes-
ség. A Második Kerületi Pedagógiai Szolgálta-
tó Központ tehetséggondozó munkatársai eb-
ben a tanévben a Tehetség mûhely keretében
tartanak foglalkozásokat pedagógusoknak
azért, hogy segítsék a különleges adottságok
felismerését és fejlesztését. A program kerete-
in belül szerveznek rendszeresen a gyerekek
számára úgynevezett gondolkodtató játszóhá-
zakat. A következô alkalom november 19-én
14 órakor lesz a Máriaremete-Pesthidegkúti
Ökumenikus Általános Iskolában (1028 Buda-
pest, Községház utca 10.), ahová felsô tagoza-
tos tanulók jelentkezését várják. A férôhelyek
korlátozott száma miatt a szervezôk kérik,
hogy a jelentkezést a laczka.maria@
mkpszk.sulinet.hu e-mail címre november 16-
áig küldjék el.

MEGEMLÉKEZÉS AZ EMLÉKTÁBLÁ-
NÁL. A volt Hûvösvölgyi laktanya fôbejá-
ratánál november 7-én újra elhelyezték
Méhes Attila emléktábláját, amelyet az ingatlan tulajdonváltását követôen a honvéd-
ség szállított ideiglenesen a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba. Az emléktábla hiá-
nyát több kerületi polgár is jelezte, ezért Szinte Gábor, Méhes Attila testvérének férje
és Tóth Zoltán, a Tartalékos Katonák Országos Egyesületének elnöke kezdeményezte
és segítette a múzeumnál ôrzött tábla újra felszerelését, így az emlékezôk a korábbi
évekhez hasonlóan továbbra is leróhatják tiszteletüket a kerületi hôs elôtt. Lapunkat
Elkán Péter, a területet többségben tulajdonló SCD Group kommunikációs igazgatója
úgy tájékoztatta, hogy fontosnak tartják a múlt emlékeinek megôrzését, így bármi-
lyen fejlesztés is lesz a volt laktanya területén, Méhes Attila táblájának — hasonlóan a
területen található többi történelmi emlékhez — mindig méltó helye lesz.

Az idei ünnepségen Szinte Gábor mesélte el az 53 évvel ezelôtt történteket, majd ci-
vil szervezetek képviselôi és a helyi lakosok helyeztek el koszorúkat és mécseseket Mé-
hes Attila emléktáblájánál.

KÖNYVBEMUTATÓ. A Nyék-Kurucles Egye-
sület és a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Hû-
vösvölgyi úti könyvtára tisztelettel hív és vár
minden érdeklôdôt december 1-jén 17 órá-
ra, Kárpáti Miklós: Volt egyszer egy Lipót-
mezô… címû könyvének bemutatójára. A
könyv a helyszínen megvásárolható. A ren-
dezvényen levetítik Bodor György plébános
kisfilmjét az OPNI Lipót-kápolnájáról. (1026
Hûvösvölgyi út 85.)
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A Fôvinform jelenti

n A Kis Rókus utcában felújítják az útpályát
és a járdát, valamint új kandeláberes díszkivi-
lágítást kap az utca. Az I. ütemben a Marczi-
bányi térnél dolgoznak teljes lezárás mellett,
így az utca a Fény utca felôl zsákutca, de a
Millenáris parkolóját meg lehet innen, vala-
mint a Keleti Károly utca—Tizedes utca útvo-
nalon közelíteni.
n A Nagy Imre teret a Vitéz utca folytatásá-
ban lezárták a Fô utca és a Gyorskocsi utca kö-
zött, mert felújítják a csatornát. Kerülni a Csa-
logány utcán át lehet.
n Az Iskola utcát lezárták a Szalag utca és a
Batthyány utca között burkolatfelújítás miatt
várhatóan december közepéig.
n A Gábor Áron utcában tart a gázvezeték-
építés, ahol az Endrôdi S. és a Tövis utca kö-
zött jelzôlámpa szabályozza a váltakozó irá-
nyú forgalmat, a Tövis utcát lezárták, irányon-
ként egy sáv járható a Bimbó út és az Endrôdi
S., és a Tövis utca, Törökvész út közötti szaka-
szon. A Margit híd lezárása óta jelentôsen
megerôsödött a forgalom az utcában.
n A Margit hídon a felújítás miatt kizárólag
a BKV-jármûvek hajthatnak át, illetve a déli jár-
dán a gyalogosok és a kerékpárjukat tolók. A
BKV-járatok a szigetnél nem állnak meg, a szi-
getre Budáról a 134-es busszal lehet eljutni,
amely megáll a szentendrei HÉV Árpád hídi
megállójában.
n A Budai Alsó rakparton hétköznapokon
hajnali 5 és este 10 között végig lehet közle-
kedni, viszont éjszakánként és hétvégenként
a Margit híd alatt még tart a munka teljes le-
zárás mellett. Rosta Marian

XXI. századi technikák
a Budai Irgalmasrendi Kórházban

A Betegápoló Irgalmasrendhez
tartozó Budai Irgalmasrendi Kórházban
a közelmúltban a betegek jobb
minôségû ellátását segítô, nagyértékû
fejlesztés történt. A teljes profilú
közkórház országos ellátási körzete
mellett a kerületi betegeknek is
rendelkezésére áll.

A hazai kórházakra még ma is leginkább jel-
lemzô, osztályokhoz kapcsolt egyedi mûtôk
kora a világban már lejárt. A legfejlettebb
centrumokban világszerte jóval felszerel-
tebb, és nagyobb betegbiztonságot nyújtó
központi mûtôblokkok segítik a kórházak
munkáját. A Budai Irgalmasrendi Kórház fon-
tosnak érzi, hogy több évszázados hagyomá-
nyához híven a jelenlegi nehéz gazdasági
helyzetben is a legkorszerûbb technikákat al-
kalmazza a hozzá forduló betegek gyógyítása
során. Ennek jegyében ilyen központi multi-
funkcionális mûtôegységet alakítottak ki a
kerületünkben mûködô Budai Irgalmasrendi
Kórházban.

Az eddigi, különállóan mûködô mûtôk he-
lyett az újonnan létrehozott blokk területén

öt komplex mûtôt alakítottak ki, ezzel a kö-
zép-magyarországi régióban eddig kevés he-
lyen elérhetô eszközök és technikák bevezeté-
se vált lehetôvé. A légcserélô rendszer segít-
ségével megoldható a mûtôk levegôjének csí-
ramentesítése, miáltal a mûtéti fertôzések
száma tovább csökkenthetô. Ezt segíti a kü-
lönleges, fôként az ortopédiai nagymûtétek
során használható, úgynevezett „laminar air
flow” technikájú rendszer kiépítése is, mely
a mûtéti területre steril levegôt juttat.

A sebészeti mûtô területére a kórház olyan
korszerû szövetszeparáló mûszert szerzett
be, melynek segítségével a hasi sebészeti mû-
tétek többsége szinte vérveszteség nélkül vé-
gezhetô (sérv, rekeszsérv, mellékvese, vas-
tag- és vékonybél).

A mûtôasztalok a beteg szállítására is szol-
gálnak, így a mûtét utáni azonnali betegmoz-
gatásból adódó kockázat elkerülhetô, egyút-
tal a beteg számára nagyobb kényelem nyújt-
ható.

A Budai Irgalmasrendi Kórházban Magyar-
országon a legszélesebb körben végzik az ízü-
leti implantáció teljes profilját, az intézmény
egyben a sokízületi gyulladás (reumatoid
arthritis) sebészi ellátásának országos ellátó
és oktató kórháza.

A projekt szakminisztériumi pályázati
pénzbôl, a kórházat fenntartó Betegápoló Ir-
galmasrend jelentôs hozzájárulásával, illetve
kórházi saját forrásból valósult meg.

(A Budai Irgalmasrendi Kórház nagy részben
külsô forrásokra kénytelen támaszkodni, hogy
az ellátást a betegek által joggal elvárt színvona-
lon tudja végezni. Ehhez nagylelkû támogatást
az alábbi számlaszámon fogad be: 10300002-
20109857-70073285)

Mikulás a Szemlôhegyi-barlangban
December 3–6-án ismét a Szemlôhegyi-bar-
langba látogat a Mikulás. A gyerekek megis-
merkedhetnek a barlanggal és névre szóló

ajándékcsomagot kapnak. Elôzetes idôpont-
egyeztetés: Balázs Andrea: (06 20) 263-
1872, e-mail: barlangimikulas@citromail.hu

Adj vért és ments életeket!
A második kerületi Fidelitas hagyományte-
remtô szándékkal útjára indítja véradónap-
ját. A polgári-nemzeti gondolkodású ªatalok
közössége november 28-án szombaton 9–
14 óráig a kerületi Fidesz-irodában (1024 Ke-
leti Károly u. 13/b) várja a véradókat. A szer-
vezôk a Magyar Vöröskeresztnek tett ígére-

tük szerint szeretnék elérni, hogy legalább
félszáz embert meggyôzzenek: érdemes vért
adni, mert egy donor három életet menthet
meg. Ha ön elmúlt 18, de még nem töltötte
be hatvanadik életévét, akkor jelentkezzen!
Személyi igazolvány (lakcímkártya) és TAJ-
kártya szükséges.

Elôadás a kazahsztáni magyarokról
A Jobbik Magyarországért Mozgalom II. kerü-
leti szervezete szeretettel vár mindenkit no-
vember 19-én csütörtökön 18 órára Bíró And-
rás Zsolt humánbiológos, antropológus, a Ku-
rultaj fôszervezôjének elôadására, amelynek

témája: Expedíció a kazahsztáni Madjarok
földjén — magyarok nyomai Közép-ázsiá-
ban. Helyszín: Klebelsberg Kuno Mûvelôdé-
si, Kulturális és Mûvészeti Központ, 1028
Templom u. 2–10.).

ADVENT A HEGYVIDÉKEN. Novem-
ber 29–december 23-ig kézmûves vá-
sár, családi rendezvények, kulturális
programok várják azokat, akik a XII. ke-
rületi Polgármesteri Hivatal (Böszörmé-
nyi út 23–25.) melletti kis téren és a kör-
nyezô utcákban járnak majd. Találkozha-
tunk többek között a Csillagszemû Tánc-
együttessel, a Premier Fúvós Együttes-
sel, a Jazzation együttessel és az Alma
együttessel, valamint Gryllus Vilmossal
és Bánffy György színmûvésszel, aki me-
sét mond majd a gyerekeknek. Lesz ál-
latsimogató, fotókiállítás, táncbemuta-
tó, bábszínházi elôadás, láthatjuk a hor-
vát és az örmény kisebbség, valamint
több iskola mûsorát is. A programok in-
gyenesek.
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Kapásból lefutották a szupermaratont
Az önkormányzat Kapás Utcai Egészségügyi
Szolgálatának hosszútávfutó csapata teljesí-
tette a Bécs—Pozsony—Budapest szupermara-
tont. A vegyes csapat tagjai nem proª futók,
de kitartásuknak köszönhetôen bizonyítot-
ták, hogy hobbiból is képesek emberfeletti
teljesítményt nyújtani, ha megvan a kellô
akarat.

— Ki ne gondolkodott
volna el azon életében
legalább egyszer, hogy mi-
lyen lenne lefutni a mara-
toni távot? — tette fel a
kérdést Tokaji Sándor, a
Kapás utcai rendelôinté-
zet mûszaki vezetôje. Míg
legtöbbünk általában
ennyiben is marad a ne-

mes cél érdekében önmagával vívott harc-
ban, addig a sportember és csapattársai a me-
rengésnél tovább jutottak, és elhatározták,
hogy október 19–23. között lefutják a jubileu-
mi Bécs—Pozsony—Budapest szupermarato-
ni távot. Az ötfôs II. kerületi csapatot Kocsis
Szilvia, a Marczibányi téri gyermekfogászat,
Tuba Mónika, az önkormányzat, a tízszeres
szupermaraton-induló Tóth Attila, valamint
Benedek Attila, az egészségügyi szolgálat mun-

katársai erôsítették. A versenyzôket kerék-
párral Molnár Attila kísérte végig a 320 kilo-
méteres távon.

— Döbbenetes élmény, amikor a 20. Szu-
permaraton mezônye elrajtolt a bécsi Ernst-
Happel Stadionból — idézte fel a rajt örökre
emlékezetes pillanatait Tokaji Sándor. — Az
öt napig tartó viadal során azonban nehéz fel-
adat várt a több kategóriában induló verseny-
zôkre. A szabályok szerint a napi szakaszokat
négy fônek felváltva kell lefutnia, következô
nap lehet cserélni egy személyt. Idén az elsô
nap 92 kilométert, a másodikon 83, majd 63,
60 és 21 kilométert kellett teljesíteni. A dom-
bokkal, hegyekkel tarkított szakaszok már a

második napon kezdik felemészteni az ener-
giát, és néha a kerékpáros kísérô és az útba
esô települések lakóinak lelkes biztatása
szükséges ahhoz, hogy még a tapasztalt spor-
tolók se adják fel, és végigfussák a távokat.
Menet közben, amikor a legkisebb emelkedô
is hegynek tûnik, szerintem már mindenki-
nek megfordult a fejében, hogy minek is in-
dult el a versenyen. A Kapás Teamnek azon-
ban sikerült minden fáradtságot leküzdeni a
gyilkos emelkedôk, az esô és a párás levegô
ellenére.

A csapat sikere azért is számít komoly ered-
ménynek, mert azok az egységek, amelyben
már egyetlen férª is részt vesz, a férª kategó-
riában indulnak, annak ellenére, hogy több-
ségét a „törékenyebb” nem alkotja. A Kapás
Team a városligeti befutó alapján a közel 120
csapat és egyéni versenyzô közül a középme-
zônyben végzett. — Az elsô harminc helyezett
már a proªk világa, komoly technikai, szak-
mai és anyagi háttérrel — jegyezte meg Tokaji
Sándor. — Mi így is hálásak lehetünk támoga-
tóinknak, hogy a napi munka mellett tud-
tunk készülni a szupermaratonra, és segítsé-
gükkel részt vehettünk a nemzetközi megmé-
rettetésen.

Szabó G.

Futás: nem szégyen, és hasznos
Futhatunk kint a szabad ég alatt, de a ªtnesz-
terem futógépeit is használhatjuk. Kovács
Krisztián, a Marczibányi téri City Fitness Club
szakmai vezetôje ad tanácsokat a futóedzések-
kel kapcsolatban.

Miben hasonlít, illetve különbözik a sza-
badban végzett futás a futógépes változat-
tól?

A futás hagyományos formája mellett szól-
hat, hogy friss levegôn végezhetô, változatos
körülmények között; ugyanakkor az idôjárás
szeszélyeinek kitéve, gyakran nem a megfele-
lô talajviszonyok között, s néha másoktól za-
vartatva végezhetô. A futógépes futás elônyei
közé tartozik, hogy idôjárástól független, ide-
ális, a térdek számára nem ártalmas „talajon”
pontosan mérhetô a sebesség, valamint a
megtett távolság, szabályozható a dôlésszög,
és ellenôrizhetô a kalória-felhasználás, sôt,
tartozék segítségével a szívfrekvencia is.

Mit tanácsol azoknak, akik elôször szeret-
nék kipróbálni a futógépet?

A futógépen végzett futás bizonyos meg-
szokást igényel, mivel elôször furcsa lehet,
hogy a szalag rohan a láb alatt. Az elsô bi-
zonytalanabb kocogást érdemes kapaszkodva
kipróbálni, majd, amikor már biztosan érzi az
egyensúlyát, akkor engedje el a kapaszkodót.

Edzôként adna valami tippet azoknak is,
akik már gyakorlottak a futógép használa-
tában?

Javaslom, próbálják ki az intervallum-mód-
szert, ami azt jelenti, hogy a futóidôt bizo-
nyos arányok szerint felosztják lassabb és

gyorsabb szakaszokra; például 2 perc dinami-
kusabb futást követôen 4 perc lassú kocogást
végezzenek, s ezt a 6 perces intervallumot is-
mételjék a futóedzés idôtartamának megfele-
lôen.

Hamarosan futógépes futóversenyt terve-
zünk lebonyolítani. A részletekrôl a következô
lapszámokban olvashatnak. (x)

City Fitness Club,

Marczibányi tér 13.,

336-0408,

hétköznap 7–22,

hétvégén 8–20 óráig

Búcsú az evezôsök
doyenjétôl

Életének nyolcvanharma-
dik évében meghalt dr.
Harmath Zoltán, aki 53
éven át volt a Péterfy ut-
cai kórház sebészorvosa,
sokszoros magyar bajnok
és veterán világbajnok
evezôs, aki évtizedeken
át élt kerületünkben. Har-
math Zoltán a Pannónia

Evezôs Clubban indult, majd végül az MTK-
ban kötött ki. 1951-ben fôiskolai világbajnok-
ságot nyert, ám osztályidegen volta miatt
nem juthatott ki az 1952-es, helsinki olimpi-
ára. Hosszabb versenyszünetet követôen a ve-
teránok között is kitüntette magát. Sikersoro-
zata 1975-ben, Bécsben kezdôdött; nyolcasa
— amelyben ô volt a vezérevezôs — tíz éven át
veretlen maradt a szenior világbajnokságo-
kon. Kétpárevezôsben összeült a londoni
(1948) olimpia bronzérmesével, az immár
85 éves Zsitnik Bélával, majd 1991-ben a Ka-
nadában élô (mára 89 éves) Sándor Istvánnal
kormányos nélküli kétevezôsben, Miami-
ban lett világbajnok.

Harmath Zoltán éveken át tagja volt a Nem-
zetközi Evezôs Szövetség (FISA) veterán bi-
zottságának. Jelentôs érdemei voltak abban,
hogy 1996-ban végül Magyarország rendez-
hette a Velencei-tavon a veterán vb-t, ame-
lyen ötezren felül volt az indulók száma.

Kép és szöveg: J. K.
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H1N1 influenza ellen:

Megelôzés és rehabilitáció asztma
és egyéb légúti panaszok esetén

Hónapok óta az inºuenzajárványoktól hangos a sajtó. Az emberek
nagy része azonban bizalmatlan az új elôállított védôoltással szem-
ben, és inkább a preventív módszerekben bízik. Hatékony megoldás
lehet az Indiso Speleo Terápia, amely erôsíti az immunrendszert, és
gyors javulást eredményez légúti betegségek esetén.

A száraz speleo terápia évszázadok óta ismert és bevált mód-
szer Európában az alsó és felsô légutak megbetegedéseinek keze-
lése során. A tapasztalatok és kutatások eredményei szerint preven-
tív céllal alkalmazzák nemcsak a konkrét légúti panaszok megelôzé-
sére, hanem az immunerôsítô faktornak köszönhetôen egyéb víru-
sos és bakteriális fertôzések kivédésére, hiszen a terápiának kö-
szönhetôen 25 000 páciens statisztikai adatai szerint a résztvevôk-
nél negyedére csökken a betegnapok száma éves szinten! A mód-
szer lényege, hogy a természetes sóbánya gyógyító közegét használ-
ják terápiás céllal. Dr. Tóth László fül-orr-gégész fôorvost kérdez-
tük az INDISO SPELEO TERÁPIA kapcsán.

Kedves doktor úr, hogyan mûködik a terápia?
A terápia gyógyhatása a NaCl-ban rendkívül gazdag, nagy diszperzi-

tású száraz gyógyközegnek köszönhetô, amelyben a szemcsenagyság
0,2–0,7 mikron, a koncentráció 3–5 mg/m³, alacsony nedvességtarta-
lom, állandó hômérséklet (22–24 °C), levegôgázok összetétele, a lég-
nyomás állandó. A páciens belélegzi a száraz hatóanyagot, amely
azonnal eljut a legkisebb hörgôcskékbe és légjáratokba. Ott felol-
dódik, magához vonzza a szennyezôdéseket, amelyeket a beteg ké-
sôbb felköhög, illetve a véráram metabolikus folyamatai során a
szennyezôdés elhagyja a szervezetet. A mesterséges gyógyközeg mû-
ködési mechanizmusának legfontosabb tényezôje a légzôszervek nyál-
kahártyájára és a hörgôk simaizom-szerkezetére kifejtett pozitív ha-
tás.

Mibôl áll egy kúra?
A kúra megkezdése elôtt mindenki orvosi vizsgálaton esik át.

Ezt követôen egy teljes kúra 10 vagy 20 kezelési alkalomból áll, a
betegség krónikusságától, illetve a kezelés céljától függôen. A kú-
ra hatékonysága szempontjából célszerû rendszeresen megjelenni.
Gyermekeknek az alkalmankénti benntartózkodás 45, felnôtteknek
60 percet jelent. A kezelések csoportosan mûködnek. A gyermekterá-
piás helyiség játszóházként funkcionál, a felnôttek esetében a relaxá-
ció a fontos szempont.

Milyen elônyei vannak a kúrának?
Az INDISO SPELEO TERÁPIA egészségügyi ªzioterápia, ami orvo-

si kontroll és szakasszisztencia mellett zajlik. Egyedi, különlegesen
tiszta, ezért maximális hatásfokú hatóanyaggal dolgozik a megfelelô
gyógyhatás érdekében. Rendkívül ªnom szemcseméretet produkáló
berendezés a megfelelô gyógyhatás érdekében.Teljes körû EU-s szab-
ványoknak megfelelô ISO 9001: 2001 és ISO 13 485: 2004 minôsí-
tett terápia.

Gyerekeknek játék, felnôtteknek relaxáció: A klinika relaxációs
központként mûködik, ahol a gyermekek és felnôttek külön terápiás
helyiségekben kúrálódnak. Gyerekek számára játszóház van beren-
dezve, ahol kedvükre szórakozhatnak, amíg zajlik a kezelés. A felnôt-
tek relaxálhatnak zenehallgatással, sakkozással, olvasással.

Milyen eredményeket várhatunk?
A hatékonyság a terápia alkalmazása során kimagasló, a kutatá-

sok tapasztalatai szerint felnôttek körében mintegy 88–90% ért
el jelentôs javulást, a gyermekek körében ez a szám 90–92%-ra te-
hetô. A terápia eredményeképp elérhetô a teljes, tünetmentes gyó-
gyulás. A terápia 100%-ban természetes, mellékhatásoktól mentes
és biztonságos hosszú távú megoldása a problémáknak. A Magyar
Fül-Orr-Gégész és Tüdôgyógyász Szakmai Kollégiumok a terápia ki-
egészítô kezelésként történô alkalmazását mind fekvô-, mind pedig
járóbeteg-ellátás keretében támogatja!

Gyógyhatások tekintetében legfontosabb a gyulladáscsökkentés, a
túlérzékenység csökkentése, köpetoldó hatás, dezinfektáló, antibak-
teriális hatás, az immunrendszerre való jó hatás.

Kiknek javasolják a kúrát?
Asztmásoknak, allergiásoknak, szénanátha, krupp, légcsôhurut,

hörghurut, arcüreggyulladás, légúti gyulladásos betegségek esetén,
dohányosoknak, teljesen egészséges városlakóknak preventív im-
munerôsítésnek, teherbíróképesség-fokozónak. Ellenjavallt állapo-
tok is vannak — errôl minden esetben szakorvos dönt.

Személyes tapasztalat

Mivel párom sokunkhoz hasonlóan gyermekkora óta vissza-visszaté-
rô asztmás rohamokkal és allergiával küzd, úgy döntöttem, elviszem
a terápiára, és vele együtt kipróbálom a kúrát. A rendelô elôtt izgatot-
tan toporogtunk mindketten. — Nem fogja csípni a szemem? Mi lesz,
ha rosszul érzem magam? — kérdeztem felnôtthöz nem túl méltó mó-
don, de Ádámék csak mosolyogtak.

— Nagyon jól fogod magad érezni! — mondták, és megpróbáltam
hinni nekik.

A kezelôhelyiségben fehér — leginkább ködre emlékeztetô — sófel-
hô várt. Mindannyian leültünk, és a számban, torkomban, nyelôcsö-
vemben éreztem a sós levegôt. Valóban nagyon kellemes érzés volt.
Nem csípte a szemem, sem a bôröm. Pár perc alatt annyira megszok-
tam a levegôt, hogy már bántam, hogy hamarosan letelik az egy óra.
A kúra végén elköszöntünk, és csak másnap találkoztunk ugyanitt.
Majd harmadnap, negyednap és így tovább.

A párom a kúra megkezdése óta nem volt rosszul, nem használja
azokat a szteroidokat, amelyeket elvileg naponta szednie kellene.
Mindketten köhécselünk, és olykor orrot fújunk, s a szervezetünk fo-
lyamatosan tisztul. A terápia valóban mûködik, mellékhatások nél-
kül, és végre napok, hetek és remélhetôleg majd évek telnek el úgy,
hogy páromnak és a kúra jövendôbeli résztvevôinek nem kell többé
gyógyszerekhez nyúlnia.

Információ, idôpont: INDISO Kft.
INDISO SPELEO KÖZPONT:

Országos Sportegészségügyi Intézet
(Sportkórház)

1123 Budapest, Alkotás u. 48.
Tel./fax: 789-8270, mobil: (06 70) 317-6959

www.indiso.eu,
info@indiso.eu

Franchise INDISO SPELEO KLINIKÁK:
www.indiso.eu
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Gyógymasszázs az Ön otthonában
Csipak Zoltán gyógymasszôr a Széchenyi gyógyfürdôben dolgozik. Sza-
badidejében hordozható masszázsággyal otthonukban keresi fel a lazí-
tani, frissülni vagy regenerálódni vágyókat.

Mit kell tudni a masszázsról? Mire alkalmas?
Regenerációs céllal, mûtétek utáni rehabilitáció, ideg- és keringési

panaszok, anyagcserezavarok kezelésére alkalmas. Végezhetô frissítô
céllal krónikus fáradtság csökkentésére, jobb közérzet elérésére, a tel-
jesítôképesség emelésére. Sportteljesítmény fokozására, a regeneráció
gyorsítására, sportsérülések után, az izmok rugalmasságának javítása
céljából.

Melyek a masszázs általános hatásai?
Hatással van a vérkeringésre, javul a nyirok- és véráramlás. Kitágul-

nak a kapillárisok, az anyagcsere-folyamatok felélénkülnek, az izmok
teljesítôképessége megnô. A légzés, a pulzusszám, a vérnyomás megvál-
tozik, a vércukorszint csökken. Ingerlô masszázsfogások hatására foko-
zódik a szervezet aktivitása, míg a nyugtató fogások hatására ellazul,
megnyugszik.

Mikor nem javallott a masszázsterápia?
A következô esetekben nem ajánlott: lázas betegségek, heveny gyulla-

dásos tünetek, ízületi gyulladások (duzzanat, nyomási fájdalom, bôrvö-
rösség), frontízületi izomsérülések, rándulások, ªcamok heveny szaka-
sza, bôrfertôzések, bôrgyulladások, mélyvénás trombózis, vénák gyulla-
dása, visszeresség, fokozott vérzékenység, menstruáció elsô két napja,
pszichiátriai betegségek (epilepszia, skizofrénia), rosszindulatú daga-
natok utolsó stádiuma, terhesség elsô három hónapja, alkohol- és drog-
fogyasztás esetén.

Hogyan veheti igénybe a páciens?
Elôzetes megbeszélés alapján, hétvégén és munkaszüneti napokon

is, hordozható masszázsággyal vállalom saját lakáson a masszírozást.
Az egyórás teljes testmasszázs ára 8000 Ft. Részmasszázst is vállalok,
amennyiben többen kérik egy helyszínen, így félóra díja 4000 Ft. Elér-
hetôségem: (06 20) 595-3057.

Elismerés a Mammutnak
az Európai Kereskedelmi Napon

A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ vezérigazgatója,
dr. Vigh Gábor 2009. november 3-án Klauzál-díjat kapott az Euró-
pai Kereskedelmi Nap alkalmából. A díj kapcsán osztjuk meg olva-
sóinkkal a vezérigazgató úr néhány gondolatát.

Mit jelent Önnek személy szerint ez a díj?
Büszke vagyok rá, hogy ezzel a díjjal a szakma is elismeri, hogy a

Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ fôvárosi viszonylatban
is stabil, meghatározó szereplôvé erôsödött. Olyannyira igaz ez, hogy
bár a gazdasági válság vitathatatlanul nálunk is érezteti hatását, de be-

vételeink 2009-ben is növekedtek, a megszo-
kott néhány százalékos bérlôi ºuktuáció a
Mammutban nem nôtt az idén, sôt gyakorlati-
lag nincsen üres üzletünk. Büszke vagyok rá,
hogy a Mammut látogatói száma a többi bevá-
sárlóközponthoz képest sokkal kisebb arány-
ban csökkent még ezekben a nehéz idôkben is.

És most, hogy díjjal is elismerték tevékenységét, picit hátradôlhet?
Semmiképp nem szabad éppen most elereszteni a gyeplôt. A

Mammut továbbra is a folyamatos fejlôdés, fejlesztés színtere lesz.
2010–2011-re például a Mammut I. területeire terveztünk látványos
átalakításokat.

A Budai Polgár olvasói rendszeresen kaptak híreket, meghíváso-
kat, információkat a Mammutból. Még sosem volt azonban lehetô-
sége személyesen Önnek szólni hozzájuk. Mit üzen olvasóinknak?

Mindenekelôtt szeretném hálámat, köszönetemet kifejezni min-
den budainak — és nem budainak —, aki látogatásaival, vásárlásaival
megtiszteli a Mammutot. Köszönöm nekik, hogy változatlanul biza-
lommal fordulnak hozzánk, idejüket nálunk töltik, ügyeiket nálunk
intézik. Ígérem, hogy munkatársaimmal a jövôben is azon leszünk,
hogy vendégeink maximális elégedettséggel távozzanak tôlünk, és
örömmel térjenek vissza hozzánk a jövôben is. És természetesen ez-
úton kívánok a Budai Polgár minden kedves olvasójának meghitt, bé-
kés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog új eszten-
dôt!

www.mammut.hu
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A rejtvény fôsoraiban Vergilius szavait rejtettük el. A 2009/21.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „A kedvesség olyan,
mint a bumeráng, visszakapod.”. A helyes megfejtést bekül-
dôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-
Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket
kap: Kôfalvi Anna, dr. Laki Tamás és Szeleczky Beatrix.
Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a köny-
vesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvé-
nye”, 1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodik-
kerulet.hu címre legkésôbb 2009. november 27-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti
könyvekbôl és

határon túli magyar
irodalomból.

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191
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NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ —
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Interjú Kovács Blankával
és Szekeres Georginával

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idô alatt
nulláról felsôfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a siker-
hez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra új módszer,
a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elô-
ször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a
nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta — felsôfokon!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanu-
lással, amikor még heti 35–40 órát tanítottam, de egyáltalán

nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyako-
rolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam
aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe
fogjak bele, és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelensé-
gekkel.

– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is
tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre, és hi-
teles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl iga-
zán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus
szerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb nyelv-
könyv a piacon kezdôk-újrakezdôk számára, illetve akik rendszerezni vagy felfrissí-
teni kívánják eddigi tudásukat.

– Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nél-
kül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, mely-
nek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájá-
val a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.

– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett

megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôriz-
ni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás.
Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az ok-
tatócsomag és a CD-minôségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelménye-
it veszik célba.

– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe
kerül?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán és norvég nyelvre
készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy
tucat magánóra költségének felel meg.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László, (20) 996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója a II. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,

SPANYOL, SVÉD, NORVÉG, DÁN

Tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók:
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban (Marczibányi tér 5/a) 2009. november 18-án és 25-én szerdán 17–19 óráig,

a Klebelsberg Mûvelôdési Központban (Templom u. 2–10.)  2009. november 19-én csütörtökön 17–19 óra között.

Körben áll egy kislányka…
Persze, nemcsak kislánykák, hanem bármilyen korú és súlyú hölgy be-
állhat a körbe, hogy harminc percig jó hangulatban, jó társaságban, jó
zenére mozogjon. A testedzésnek ezt a formáját hívják curves-nek, és
szeptembertôl már kerületünkben is hódolhatunk az új divatnak.

— A curves szó jelentése körív, kanyar — magyarázza Rátkai Viktória,
a Margit körúti Curves Klub tulajdonosa. — A edzésforma onnan kapta
nevét, hogy a tornázók egy körben végzik a mozgást erôsítô gépeken, il-
letve kis dobogókon. A torna módszere Amerikából származik, egy Ga-
ry Heavin nevû úr fejlesztése, akinek édesanyja ªatalon túlsúly következ-
tében hunyt el. A ªú arra tette fel életét, hogy segítsen a hasonló problé-
mákkal küzdô hölgyeken.

Mibôl áll az edzés?
A félórás edzés alatt háromszor mennek körbe a hölgyek a nyolc gé-

pet és nyolc dobogót magában foglaló körön. A tornának része a bemele-
gítés, a kardio- és erôsítô mozgás, a levezetés, majd még egy pár perces
nyújtás. Azért csak harminc percet vesz mindez igénybe, mert hidrauli-
kus gépeken végezzük az edzést, így egyszerre tudjuk mozgatni a hajlító
és a feszítô izmokat. A gépek másik nagy elô-
nye, hogy nincs balesetveszély és az ízülete-
inknek sem árthatunk, hiszen nincsenek sú-
lyok. A terhelés tôlünk függ, ha nagyobb erô-
vel dolgozunk, nagyobb ellenállást váltunk
ki.

Kiknek ajánlja a tornát?
Minden hölgynek, függetlenül a korától —

legªatalabb vendégünk tizenhárom, legidô-
sebb hetvennyolc éves —, és attól, hogy fogy-
ni vágyik, az izmait szeretné fejleszteni,
vagy egyszerûen csak egy kis mozgást akar
beiktatni mindennapjaiba egészsége megôr-
zése céljából. A különbözô célokat úgy lehet

megvalósítani, hogy a megfelelô intenzitású mozgáshoz — a hölgyek álla-
potát és korát alapul véve — megfelelô pulzusszám tartozik. Ezt a torna
során többször is mindenki megméri magának, és az eredmény tükré-
ben erôsebben vagy visszafogottabban folytatja a kört. Minden hozzánk
jelentkezôt meghívunk egy ingyenes állapotfelmérésre, és megbeszél-
jük, hogy mit szeretne elérni a tornával. Azután minden hónapban kö-
vetjük a változást, és ha kell, módosítunk az edzési terven.

Nem kevés a fél óra az edzésre?
Elsô hallásra talán kevésnek tûnik, hiszen ez azt jelenti, hogy egy gé-

pen egyszerre harminc másodpercet töltünk, majd következik a dobogó
szintén fél percig, és így tovább körbe-körbe. Ha erôsen dolgozunk, bi-
zony, fél perc is hosszú tud lenni, és alig várjuk a pozícióváltást. Mire
megtesszük a három teljes kört, minden izomcsoportot alaposan átmoz-
gattunk. Izomláztól azonban nem kell tartanunk, hiszen az izmoknak
van idejük regenerálódni.

A köredzés elônye az is, hogy bármikor bekapcsolódhatunk, nem kell
idôre jönni. Torna után lehetôség van lezuhanyozni, így tényleg a nap

bármely szakában lophatunk fél órát csak
magunknak. A hölgyek nagyon szívesen
járnak ide, tagjaink közül sokan mondják,
hogy a Curves-ben eltöltött idô jelenti szá-
mukra a hét leggyorsabb 30 percét.

A Curves Margit körút most különleges akció-
val kedveskedik új vendégeinek: aki november
16. után jelentkezik, annak az év végéig ingye-
nes edzést biztosítanak (ebbe az egyéb szolgál-
tatások nem tartoznak bele), a Curves klub
ajándékutalványa pedig kedves és hasznos
ajándék lehet bármelyik hölgynek. (1024 Mar-
git körút 43–45. Telefon: 315-0725. Honlap:
www.edzescsaknoknek.hu)
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Gazdasági felelôs munkakör betöltésére ke-
resünk munkatársat középfokú, kizárólag
számviteli, pénzügyi képesítéssel. Erkölcsi
bizonyítvány, büntetlen elôélet szükséges.
Pályázatot 2009. november 22-ig, elektroni-
kus úton lehet benyújtani az intézményveze-
tô részére: gondozo.gondozo@indamail.hu
(III. sz. Gondozási Központ, 1028 Budapest,
Kazinczy u. 47.)
Mellékállás II. kerületi lakosoknak. Érdeklôd-
ni 12–16 óráig, tel.: (70) 331-3749.
Pénzpiac-közvetítôi elemzôi tevékenység-
hez keresek érettségizett munkatársakat fô-
vagy mellékállásban képzéssel, nagyon jó
anyagi lehetôségekkel. Tel.: (20) 249-5621
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435
A kerületben élô megbízható fiatalember
idôsebbeknek segítene napi ügyeik intézésé-
ben (bevásárlás, posta, kutyasétáltatás
stb.). Érdeklôdni: István, (20) 529-4899.
Kisvállalkozó ablaktisztítást, nagytakarí-
tást, lépcsôház-takarítást vállal nagy gya-
korlattal. Tel.: (70) 240-3478
Gyakorlattal rendelkezô hölgy takarítást, va-
salást, ház körüli munkát vállal. Elérhetô-
ség: (30) 995-0123.
(Nagy)családoknál, házaspároknál takarí-
tást, vasalást vállalok gyakorlattal. Tel.: (30)
569-6526
MEGBÍZHATÓ KÖZÉPKORÚ NÔ PEDAGÓ-
GUS DIPLOMÁVAL VÁLLAL TAKARÍTÁST,
IDÔS EMBEREK GONDOZÁSÁT, GYER-
MEKFELÜGYELETET. TEL.: (20) 335-5988
Reliable, trained woman take supervision of
children. Gyermekfelügyeletet vállal megbíz-
ható, gyakorlott nô. Tel.: + 36 30 557-6514
ANGOLUL BESZÉLÔ PEDAGÓGUS GYER-
MEKFELÜGYELETET VÁLLAL CSALÁD-
NÁL DÉLUTÁNONKÉNT, ÓVODÁBÓL, IS-
KOLÁBÓL SZÁLLÍTÁSSAL. TEL.: (70) 322-
8332

OKTATÁS
EZÜST-, TÛZZOMÁNC ÉKSZER, FUSING,
TIFFANY ÜVEGKÉSZÍTÔ TANFOLYAMOK
ÉS RAJZELÔKÉSZÍTÔ A KOLOSY TÉRI SZI-
MULTÁN TANODÁBAN. TEL.: (30) 921-
5379, www.szimultan.hu
ZONGORALECKE magyar vagy francia nyel-
ven, felnôtteknek is. Tel.: (30) 376-9055
ZENETANÁRT KERESEK, AKI HÁZHOZ
JÖN TÍZÉVES KISLÁNYOMHOZ ÉS NYOLC-
ÉVES KISFIAMHOZ FUVOLA- ÉS ZONGO-
RAOKTATÁS CÉLJÁBÓL HETI EGYSZERI
ALKALOMRA A II. KERÜLETBE, PESTHI-
DEGKÚTRA, KEDDENKÉNT 16–18 ÓRA
KÖZÖTT. TEL.: (30) 921-4114
Okleveles hegedûmûvész-tanár hegedû- és
szolfézstanítást vállal. Tel.: 326-8879
LATINTÁNC-TANFOLYAM KEZDÔKNEK,
HALADÓKNAK NOVEMBER 15-ÉN A BU-
DAI TÁNCKLUBBAN (KAPÁS U. 55.) 9.30
ÓRAI KEZDETTEL. www.jokaitk.uw.hu,
tel.: (20) 213-0604.
„KI VAGYOK ÉN, ÉS MI DOLGOM A VILÁG-
BAN?” CÍMMEL ÖNISMERETI CÉLÚ KÉPZÔ-
MÛVÉSZET-PSZICHOTERÁPIÁS CSOPORTO-
KAT SZERVEZÜNK. ÉRDEKLÔDNI: KISS KATA-
LIN MÛVÉSZETTERAPEUTA, TEL.: (30) 963-
6046.
A tíz éves GYEREKBIRODALOM BÖLCSÔDE
szeretettel várja az érdeklôdô családokat.
Magyar és angol nyelvû csoportok, gyógy-
torna, ének-zene (Kodály-módszer). Tel.:
(30) 472-7495, www.gyerekbiroda-
lom.hu

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TEL-
JES KÖRÛ KORREPETÁLÁSA NAGY GYA-
KORLATTAL. HÁZHOZ MEGYEK. TEL.:
(70) 595-1948

RING AUTÓS-MOTOROS ISKOLA. Örü-
lünk, hogy ránk találtál. www.budairing.hu.
Tel.: 2020-521, 14–18 óra között.

MAGYAR NYELV, OLVASÁS, IRODALOM ÉS
MINDEN TANTÁRGY TANÍTÁSA REFERENCI-
ÁKKAL. TEL.: (70) 408-5578

KIDS CLUB EXTRA DÉLELÔTT. Nemzetközi
nyelviskola 2–6 éveseknek Budán. www.vi-
dámangol.hu. Tel.: (20) 222-5325

DIPLOMÁS NYELVTANÁRNÔ több éves kül-
földi tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FRAN-
CIAOKTATÁST, nyelvvizsgára felkészítést vál-
lal felnôtteknek és tanulóknak. Tel.: (30)
373-8069

FRANCIA ÉS OROSZ NYELVOKTATÁST,
TOLMÁCSOLÁST, FORDÍTÁST, KÜLFÖLDI-
EKNEK MAGYARTANÍTÁST VÁLLALOK.
TEL.: (30) 456-7026

A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/3000 Ft.
Tel.: (30) 302-7760

OLASZ nyelvoktatás, korrepetálás diplo-
más, gyakorlott tanárnônél. Tel.: (30) 228-
0890

SPANYOL. ÁLTALÁNOS ÉS BESZÉDCENT-
RIKUS ÓRÁK ANYANYELVI TANÁRTÓL,
MINDEN KOROSZTÁLYNAK. HÁZHOZ IS
MEGYEK. TEL.: (30) 240-5112

GYEREKEK ANGOLTANÍTÁSÁBAN nagy
gyakorlatot szerzett diplomás tanár magán-
órát vállal (NYELVVIZSGÁK). Tel.: (20) 222-
5325

LONDONBAN ÉLT EGYETEMISTA ANGOL-
BÓL ALAP- ÉS KÖZÉPFOKRA FELKÉSZÍTÉST
VÁLLAL. 2000 Ft/90 PERC. Tel.: (20) 540-
3825

ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TA-
PASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGA-
CENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: (30)
343-8351

ANGOL, NÉMET, SPANYOL nyelvoktatást,
vizsgára felkészítést vállalok a Bimbó út kö-
zelében. Tel.: 394-4423

MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, két-
szintû érettségire felkészítést vállal fiatal ta-
nár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak ma-
tek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy.
Tel.: (20) 342-7667

FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-,
nyelvoktatást alapoktól szigorlatig. www.fe-
jestanoda.atw.hu, tel.: (70) 366-6445, 250-
2003.

Matematikatanítást, korrepetálást vál-
lal mérnöktanár. Házhoz megyek. Tel.:
(20) 941-7907

Matematika-, fizikatanítás. Középszintû
és emelt szintû érettségire, fôiskolára,
egyetemre felkészítés. Több mint húsz
éves gyakorlat. Tel.: 213-7747, (20)
518-2808

MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁ-
NOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
SZAKTANÁRÓL! HÁZHOZ MEGYEK! TEL.:
(20) 959-0134

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

MATEMATIKATANÍTÁS, korrepetálás, felvé-
telire, érettségire való felkészítés Óbudán
vagy akár otthonában. Az elsô szintfelmé-
rô óra ingyenes! Tel.: (20) 910-7517

Kémia-, biológiatanítás gyakorlott kö-
zépiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648

INGATLAN
INGYENES INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI ÉS BÉR-
BEADÁS, TANÁCSADÁS LAKÁSTULAJDONO-
SOKNAK. IGÉNY ESETÉN AZONNALI SEGÍT-
SÉG AZ ELADÁSBAN, BÉRBEADÁSBAN.
SZÉP NAPOT! TEL.: (30) 729-7546
GARÁZS KIADÓ! Bp. II., Zöldkô utca 5.
Tel.: 335-5028, (20) 563-0519
Hosszú távra teremgarázs kiadó a Kis Ró-
kus utcában. Tel.: 630-1346
Garázs kiadó a II., Sarolta utcában. Tel.:
(30) 661-8828
Hosszú távra garázs kiadó a Rózsakertnél.
Tel.: (70) 623-6337, (30) 816-94534, este
vagy reggel.
NÉMET ÜGYFELEINKNEK 2–3 SZOBÁS KI-
ADÓ LAKÁST KERESÜNK HOSSZÚ TÁV-
RA. ÉBEN INGATLANIRODA, TEL.: (20)
479-9001.
Az V. kerületben a Városház utcában 92
m²-es I. emeleti lakás irodának hosszú
távra kiadó. Tel.: (30) 914-2143
Budagyöngyénél 40 m²-es felújított garzon-
lakás eladó vagy hosszú távra kiadó. Tel.:
(30) 622-1706
A Start Ingatlan Kft. keres készpénzes
ügyfelei részére vételre a II. kerületben
2, 3 hálószobás lakásokat. Tel.: 316-
9408, www.startingatlan.hu
KÉSZPÉNZÉRT VESZEK I., II., XII. KER.
ZÖLDÖVEZETÉBEN 60–65 m²-ES EMELE-
TI, CSENDES, NAPOS, ERKÉLYES, PANO-
RÁMÁS, KÖZLEKEDÉSHEZ KÖZELI, LEG-
ALÁBB KÉT KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁS
LAKÁST 26 MILLIÓIG. TEL.: (30) 327-
0795, 202-0218
A II., SZÁSZ KÁROLY UTCÁBAN ELADÓ
86 m²-ES, LAKÁSNAK, IRODÁNAK, REN-
DELÔNEK KITÛNÔEN ALKALMAS, JÓL
ALAKÍTHATÓ, FELÚJÍTANDÓ, FÖLDSZIN-
TI, TÁGAS LAKÁS. TEL.: (20) 449-6900
A II., Felsô Zöldmáli úton 200 m²-es,
nappali + öt hálós, medencés szélsô sor-
ház sürgôsen eladó. Irányár: 80 M Ft.
Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
A II., Szalonka úton 1900 m²-es panorá-
más, L6-os nyeles telek eladó. Ára
110 000 Ft/m². Tel.: (30) 960-8862, 316-
9408
A II., Csalán úton 1929-ben épült, 2000-
ben felújított kétszintes, 280 m²-es villa
1187 m²-es kertben eladó. Irányár: 186
M Ft. Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A II., Lévay utcában 1998-ban épült ház-
ban I. emeleti, 86 m²-es, nappali + két
hálós nagy teraszos lakás garázzsal, tá-
rolóval eladó. Ára: 53,9 M Ft. Tel.: (20)
932-5005, 316-9408
A II., Frankel Leó úton kétszobás lakás el-
adó. Irányár: 22 millió forint. Tel.: (20) 413-
7095
A II., APOSTOL UTCÁBAN 64 m²-ES, TE-
REMGARÁZSOS, LOGGIÁS, TÁROLÓS,
FELÚJÍTOTT TÁRSASHÁZI LAKÁS TULAJ-
DONOSTÓL ELADÓ. IRÁNYÁR: 31 M FT.
TEL.: (30) 964-1629
II., APOSTOL UTCAI 70 m²-ES 2,5 SZO-
BÁS ERKÉLYES VÁRPANORÁMÁS VILLA-
LAKÁS ÁLOMSZÉP KÖRNYEZETBEN EL-
ADÓ. IRÁNYÁR: 33,9 M FT. TEL.: (30)
299-0160
A PATAKHEGYI ÚTON 220 m²-ES HAT-
SZOBÁS, PANORÁMÁS, NAPOS, GARÁ-
ZSOS SORHÁZ 57 MILLIÓ. TEL.: (70)
523-1969, www.budaihegyek.hu
ZÖLDMÁLON 60 m²-ES LOGGIÁS EGY +
KÉT ÉS FÉL SZOBÁS PANORÁMÁS ÖRÖK-
LAKÁS 21,5 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: (70)
408-2628

A VÖRÖSTORONY UTCÁBAN PANORÁ-
MÁS, FELÚJÍTOTT, EMELETI, CSENDES,
NAPOS 88 + 9 m²-ES LAKÁS GA-
RÁZZSAL 49 MILLIÓ. TEL.: (70) 523-
1969, www.budaihegyek.hu
A PASARÉTI ÚTON 61 m²-ES KÉTSZOBÁS
LAKÁS AZ I. EMELETEN, CSENDES KERT-
RE NÉZÔ ERKÉLLYEL TULAJDONOSTÓL
ELADÓ. IRÁNYÁR: 24,9 M FT. ÉRD.: (20)
511-6411.
Eladó a II., Vöröstorony utcában négylaká-
sos házban 35 m²-es egyszobás felújított
öröklakás nagy terasszal, garázzsal. Tel.:
(30) 531-8171
A II., GÁRDONYI GÉZA ÚTON NÉGYLA-
KÁSOS HÁZBAN FELÚJÍTOTT, KERTKAP-
CSOLATOS HÁROMSZOBÁS LAKÁS KIZÁ-
RÓLAGOS KERTRÉSZHASZNÁLATTAL, GA-
RÁZZSAL, TÁROLÓVAL ELADÓ! IRÁNY-
ÁR: 62 M FT. TEL.: (30) 932-6170
Kislakás Pasaréten! Küküllô utcai hétlaká-
sos kertes társasházban 35 m²-es felújított,
öszkomfortos alagsori hangulatos lakás a
tulajdonostól eladó. Irányár: 10,9 M Ft. Tel.:
(30) 921-4335
A II., Utas utcában 59 m²-es felújított, cir-
kós, garázsos (+ 3 M Ft), napos, csendes la-
kás tulajdonostól eladó. 26,5 M Ft. Tel.: (30)
598-3176
A Rózsadombon a Felvinci úton eladó 96
m²-es háromszobás gázkonvektoros felújí-
tandó lakás hatlakásos társasházban, erké-
lyes, elsô emeleti, garázs, kert van. Tel.: (20)
962-0443. Irányár: 42 M Ft + 3 M Ft garázs,
melynek megvétele kötelezô.
II., CIMBALOM utcai ház fele eladó, 1000
m²-es telken, tulajdonostól. 75 M Ft. Tel.
10–13 óráig: (70) 221-0911.
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Irányár: 19 M Ft. Tel.:
(20) 452-6660, www.lakas.korbai.com
Csillaghegyen 257 742 Ft/m² áron S.O.S.
eladó 310 m²-es öt hálószobás ikerház!
Ennél jobbat nem talál! Extrák, kiváló
állapot, azonnal költözhetô! Tel.: (20)
935-0018, 316-9408
DUNAI PANORÁMÁS PRÉMIUMLAKÁ-
SOK 450 000 FT/m²-TÔL, 50–120 m²
NAGYSÁGÚAK, LEKÖTHETÔK A RÓMAIN
30% ÖNRÉSSZEL. www.kekdunahaz.hu,
tel.: (20) 941-8633.
III., AMFITEÁTRUMNÁL A VIADOR UTCÁ-
BAN 53 m²-ES KÉTSZOBÁS ÖRÖKLAKÁS
ELADÓ. IRÁNYÁR: 13,9 M FT. TEL.: (30)
299-0160
ELADÓ 3 SZINTES, 375 m²-ES, 1997-BEN
ÉPÜLT EXKLUZÍV KIALAKÍTÁSÚ CSALÁDI
HÁZ 701 m²-ES MEDENCÉS TELKEN A
XI. KERÜLETBEN, SASADON. TEL.: (30)
950-9568
A XII., ZUGLIGETI ÚTON 112 m²-ES HÁ-
ROMSZOBÁS, CIRKÓS ÖRÖKLAKÁS GA-
RÁZZSAL ELADÓ. IRÁNYÁR: 39,9 M FT.
TEL.: (30) 299-0160
A XII., ÁRNYAS ÚTON II. EMELETI 80 m²-
ES HÁROMSZOBÁS, NAGY TERASZOS
ÖRÖKLAKÁS GYÖNYÖRÛ PANORÁMÁ-
VAL, GARÁZZSAL. IRÁNYÁR: 38 M FT +
3 M FT GARÁZS. TEL.: (30) 299-0160
A Velencei-tó mellett, gárdonyi zártkert-
ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorá-
más telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: (30)
250-4557
PIRAMIS INGATLAN a budai családi há-
zak specialistája. 20 éve az élvonalban.
1025 Verecke út 8., www.piramisingat-
lan.hu, tel.: 33-55-965, önkiszolgáló
adatbank: www.ingatlanönki.hu
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALAT-
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TAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT PÉ-
TER, www.budaihegyek.hu
A RENOVO INGATLANIRODA VÁLLALJA
BUDAI (VÍZIVÁROS, VÁRNEGYED, HEGY-
VIDÉK) ÉS BELVÁROSI (V., VI., ...) INGAT-
LANOK ELADÁSÁT, BÉRBEADÁSÁT. TEL.:
224-2090, (20) 449-6900, e-mail: info.re-
novo@chello.hu
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei ré-
szére keres-kínál eladó és kiadó lakáso-
kat, házakat, villákat, telkeket és irodá-
kat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu,
www.budaivillak.com, www.irodain-
fo.com
AZ IMMOBIL VERECKE INGATLANIRODA
15 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL
ÜGYFELEI RÉSZÉRE KERES-KÍNÁL BUDAI
KIADÓ-ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.:
325-8563, (30) 924-7165. BP. II., VEREC-
KE U. 14. www.verecke.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Empátia! Családoknak házvezetônôket,
idôsgondozókat, gyermekfelügyelôket
közvetítünk igény szerint. Várjuk megbí-
zásukat! Tel.: 336-1094, (70) 380-5650
HÁZI BETEGÁPOLÓ szakképesítéssel (ma-
gyar vöröskereszt) fiatalos, empatikus hölgy
a hét minden napján vállal ápolást, idôsgon-
dozást, felügyeletet. Tel.: (70) 313-7282
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
Dr. Tapodi Attila fogszakorvos szájse-
bész a Budai Irgalmasrendi Kórházban
(II., Frankel Leó út 31.) folytatja magánren-
delését kedd-csütörtök 15–18 óráig. Tel.:
(30) 740-0022
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
DELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ-
GYÖKÉR-BEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORO-
NÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFO-
GÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJE-
LENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EMELET.
Vérzik az ínye? A fogínysorvadás (emiatt el-
vesztheti fogait) gyógyítható, jól kezelhetô.
Várjuk rendelônkben a Nyugatinál. Tel.:
332-3782
Fogsorok, hidak, készítése, javítása so-
ron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Hétvégi ügyelet. Fogászati hát-
tér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester, 1013 Bp., Kriszti-
na krt. 51., fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30)
222-3016.
Dr. Sineger Eleonóra pszichiáter rendelésére
jelentkezés: (30) 236-6290.

Gyermekpszichológia, családterápia:
egyéni felmérés, fejlesztés és tanács-
adás gyermekeknek és szüleiknek.
www.mackorendelo.hu. Tel.: (30) 282-
5467

Egyéni gyógytorna-foglalkozások gyerme-
keknek: Dévény-, Bobath, szenzoros
schroth, kinezio-taping. www.mackorende-
lo.hu. Tel.: (30) 389-7327

Masszázscsomag Mikulásra. 5 alkalom
15 000 Ft. Házhoz megyek. Okleveles
masszôr. www.mackorendelo.hu. Tel.: (30)
405-2284

Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvöl-
gyi út 54. alatt, a Videoton székházban csü-
törtökönként 14–18 óráig. Idegbecsípôdé-
sek, ízületi blokkok, porckorongsérvek meg-
szüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr.
Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: (30)
945-8477

A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚ-
RA A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓ-
ZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA
KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788
VAGY (20) 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁ-
RIA, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu

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

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

Fájdalommentes allergia- és candida-
vizsgálat. Biorezonanciás terápiával al-
lergia, candida kioltása, bôrbetegségek,
szenvedélybetegségek, légúti, nôgyógyásza-
ti, érrendszeri betegségek, emésztési-moz-
gásszervi problémák, fejfájás kezelése,
stresszoldás a Vivien talpai Gyógycentrum-
ban. 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596,
www.vivientalpai.hu

TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS),
TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SA-
JÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁ-
ZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBE-
TÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDI-
AGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS, TERMÉSZETGYÓ-
GYÁSZ. RENDELÔ: II., FILLÉR U. 10. www.vi-
vientalpai.hu, tel.: 316-2596.

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

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig sza-
vanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
áfa; Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Ügyfélszolgálati Központ La-
kosságszolgálati Csoportja, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-
5625; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.

Keretes hirdetés: színes: 1/1 old. = 270 000 Ft, 1/2 = 145 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 58 000 Ft, 1/16 = 22 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 220 000 Ft, 1/2 = 120 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000 Ft,
1/16 = 18 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-
3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. november 18-án 11 óráig.

CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le-
folyók, csatornák gépi tisztítása azon-
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze-
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948

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

GYORSSZOLGÁLAT! Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázké-
szülék-javítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 334-
3438

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselhárí-
tó Nagy duguláselhárítást is vállal a hét
minden napján. Tel.: 212-7035, (20) 939-
2872

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

A-Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS-
ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: (20) 546-6304

GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtés-
szerelés, azonnali hibaelhárítás, kazánok,
cirkók, csaptelepek, vécétartályok cseréje
hétvégén is! Tel.: (20) 341-5522

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

VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. MINDENNE-
MÛ JAVÍTÁSOK, SZERELÉSEK MÉG AZ-
NAP. TEL.: 2-150-250, www.vizszere-
les.hu

VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS Budapesten
és környékén reális áron, garanciával. Tel.:
(20) 329-4136

VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL. MINDEN-
NEMÛ VÍZSZERELÉSI MUNKÁK RÖVID
HATÁRIDÔVEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
769-0043, www.vizszereles.hu

BUDAI FÉG GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZÜNK
UDVARIAS, JÓL KÉPZETT SZERELÔKKEL,
INGYENES KISZÁLLÁSSAL ÁLL ÜGYFELEI
RENDELKEZÉSÉRE MUNKANAPOKON,
HÉTVÉGÉN. TEL.: (20) 921-2215, (30)
471-5440

GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gáz-
szivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamá-
si József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-5362

GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ GYORSSZOLGÁ-
LAT! Gázkazánok, bojlerek, cirkók, tûz-
helyek, konvektorok, Hérák karbantar-
tása, szakszerû javítása anyagbeszerzés-
sel, garanciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990,
(20) 334-3438

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

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

FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK,
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSE-
RÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.:
2-150-250, www.lakasszerviz.hu

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

VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS garanciá-
val, rövid határidôvel Jakab József villany-
szerelô mestertôl. Tel.: (30) 940-6162

VILLANYSZERELÉST, javítást, kapcsolók,
lámpák cseréjét precízen, alacsony áron, ga-
ranciával. Tel.: (20) 333-2323

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

VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁSOK
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KE-
RÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍ-
TÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421-
5959, (30) 942-2946

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

MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTO-
MATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
ÓRÁN BELÜL HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, (30)
942-2946

MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 9618-618, www.mo-
sogepszerelo.hu

HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BU-
DÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l: 23 900 FT-TÓL)
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu

Kerületi Hajdú villanybojlerek szervize! Sze-
relés, javítás, vízkôtelenítés a bejelentkezés
napján, hétvégén is. Tel.: 421-5959, (30)
942-2946

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

TV ANTENNA: mûholdvevôk (analóg és
digitális), földi antennák javítása, tele-
pítése garanciával. Kábeltévé leosztá-
sa. Tv, videó, DVD összehangolása. NO-
KO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 326-
6935, (30) 542-5540, (20) 541-5483

Televíziójavítás helyszínen, 28 éves gya-
korlattal, 20 éve a kerületben. Olcsón,
garanciával. Tel.: 214-2070 9–16-ig, Ko-
váts Miklós, (20) 991-3405.

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ-
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, WESTEL, SCHNEIDER, DU-
AL). TEL.: (20) 471-8871

VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE, TV, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁL-
LÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304

LAKÁS—SZERVIZ
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjaví-
tásokat vállal több szakmában, a kerü-
letben. Ha kicserélni, össze- vagy felsze-
relni kell bármit, akkor is hívhat: (70)
332-2276.
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Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciá-
val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL-
LÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
Bádogos és tetôfedések, magas és lapos-
tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁ-
VAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
(30) 251-3800
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272-
3909
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔ-
RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE-
TÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: (30) 292-3247
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978-
7429
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
BÚTORKÁRPITOZÁS (BÔR, ANTIK BÚTO-
ROK) TELJES KÖRÛ FELÚJÍTÁSSAL, ASZTA-
LOSMUNKÁVAL. FRANK. TEL.: (30) 691-
4156, 407-2946
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok át-
húzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 433-
6289, www.riederkarpitos.hu
BEÉPÍTETT BÚTOROK (konyha, könyves-
polc, gardrób) méretre készítése gyorsan és
pontosan. Tel.: (30) 548-1701
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: (20) 546-6304
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurá-
lását, készítését. Tel.: (30) 944-2206
ASZTALOS: (20) 548-8829, www.butoro-
sok.hu. Precíz, gyors munka! Konyhabúto-
rok, beépített szekrények, polcozások, kiegé-
szítések, javítások.
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyárt-
va. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszo-
lása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894
ABLAKOK, AJTÓK, REDÔNYÖK JAVÍTÁ-
SA, SZERELÉSI MUNKÁK, ANTIK BÚTO-
ROK RESTAURÁLÁSA. SZABÓ JÓZSEF,
TEL.: (30) 480-0007.
AJTÓK, ABLAKOK LÉGSZIGETELÉSE,
PASSZÍTÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS, burkolás, szônyegpadló-, parketta-
fektetés, asztalosmunkák. Kisebb javítá-
sokat is vállalunk, garanciával. Riener
és Tsa, 276-1805, (20) 410-7695
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vál-
lalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.:
368-3604, (70) 550-0269
Kômûves-, burkolómunkákat, teljes körû la-
kásfelújítást, átépítést referenciákkal, garan-
ciával, rövid határidôre vállal építôipari cég.
Tel.: (30) 280-7257
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423
Vállalom FÜRDÔSZOBÁK felújítását. Kô- és
kômûvesmunkát. Minôségi munka megfizet-
hetô áron. Bontás utáni HELYREÁLLÍTÁ-
SOK. Varga András, tel.: (30) 458-5001.

REDÔNY
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG
JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖ-
VID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-8325
REDÔNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, SZA-
LAGFÜGGÖNY, ROLETTA, HARMONIKA-
AJTÓ SZERELÉSE-JAVÍTÁSA (MOTOROS
IS). TEL.: (70) 398-1679
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985-
1273
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉ-
ZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE,
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. II., SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: (20) 546-6304
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728

KERT
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fa-
kivágást, sövényvágást vállalok szakérte-
lemmel, lélekkel. Tel.: (06 30) 418-6663,
gold333@freemail.hu
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymá-
szótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond
Ferenc. Tel.: (30) 977-1745
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍ-
TÉS, fasebészet, favisszavágás, MET-
SZÉS, kertápolás KERTÉSZMÉRNÖKTÔL
KORREKT ÁRON. Tel.: (20) 561-7063

SZOLGÁLTATÁS
ÜGYVÉD vállal ingatlanjogi, örökösödési és
családjogi ügyeket áfamentes munkadíjjal.
DR. KÓSA ERZSÉBET, II., Margit krt. 50/52.
Tel.: (20) 956-5917
TAKARÍTÁS, NÖVÉNYÁPOLÁS TELJESKÖ-
RÛEN: LAKÁS, HÁZ, IRODA, RENDELÔ,
TÁRSASHÁZ. KORREKTSÉG, MEGBÍZHATÓ-
SÁG, SZÁMLAKÉPESSÉG. TEL.: (20) 561-
7063
VENDÉGLÔK, KÁVÉHÁZAK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes gra-
fikai munkák. Deko-team Grafikai Stú-
dió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 375-
8696, (30) 933-6221
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Számítógépeit otthonában javítjuk, fejleszt-
jük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmen-
tés, internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver-,
hardverhibák javítása. Hívjon bizalommal.
Tel.: (20) 998-0798, http://www.fmrkft.hu
Számítógép-javítás otthonában. Asztali
számítógépek és laptopok forgalmazása.
Tel.: (20) 988-5147, www.benyosoft.hu
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: (30) 857-2653

FUVAR
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
(20) 972-0347, (30) 589-7542
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS, 3,5 x 2
x 2 M-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSI-
VAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70) 316-
1533, SZIRÁKI.

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAK-
KÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCI-
ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: (30) 977-6612

TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, e-
mail: wamag@mail.datanet.hu

Társasházkezelés, közös képviselet biz-
tos alapokon. Cégünk teljes jogi és mûszaki
háttérrel, valamint több éves szakmai ta-
pasztalattal rendelkezik. WWW.KOZOSKEP-
VISELO.HU, info@kozoskepviselo.hu. Tel.:
302-3257, (70) 426-4420

TÁRSASHÁZAK teljes körû képviseletét
vállaljuk lelkiismeretes, precíz munká-
val, nagy gyakorlattal. Tel.: 326-6177,
(20) 471-2926

Társasházkezelés, közös képviselet — kor-
rekt, megbízható módon. FLOTT-HOME BT.
Tel.: 274-6135, (70) 940-3865, czakoszil-
via@gmail.com

FÛTÔT KERESÜNK BUDAPEST II., GANZ UT-
CA KÖRNYÉKI TÁRSASHÁZBA. TEL.: 368-
4994 (ÜZENETRÖGZÍTÔ VAN).

VÉTEL, ELADÁS
Törtarany vásárlása 2800–3600 Ft között.
Tekintse meg a Google-ban a Louis galériát.
E-mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a
II., Margit krt. 51–53.-ban. Louis Galéria,
tel.: 316-3651.

KIVÁLÓ MINÔSÉGÛ PIANÍNÓ ELADÓ.
TEL.: 376-5943

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753

Szocialista kitüntetéseket, forgalomból ki-
vont papír- és fémpénzeket, régi képeslapo-
kat, szocialista relikviákat vásárolok. Gyûj-
tô. Tel.: 201-7769

MÛGYÛJTÉS
TÖRÖK SZÔNYEGRESTAURÁTOR régi, új
kézi csomózású szônyegét kitisztítja, szak-
szerûen megjavítja. Régi és új keleti szônye-
geket vesz és elad. Díjtalan kiszállás. Tel.:
312-0199, Keleti Károly u. 20/b, (20) 246-
5394. Üzlet: 315-2159.

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

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bú-
torokat, porcelánokat, álló fali díszórákat,
csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket,
ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjta-
lan kiszállás, Tel.: 281-3926, (30) 462-8883

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK

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

www.kepkeret.hu

TÁRSKERESÉS

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

Negyvenes hölgy keresi élete második felé-
re igényes, nemdohányzó társát. Tel.: (20)
229-9007 (sms).

EGYÉB

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Tel.: (20) 956-4084. Nem va-
gyok kereskedô.

NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG!
MÁR 20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛ-
KÖDÔ NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KED-
VES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II.,
MARGIT KRT. 69. TEL.: 212-4163

SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEG-
RENDELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍ-
TÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MO-
BIL: (30) 858-9499. J. WIENNA BT., 1027
VARSÁNYI IRÉN U. 17.

Ôszi mûköröm-akció a Máriaremetei úti
szépségszalonban! Új szett: 4900 Ft. Töltés:
3900 Ft. Bejelentkezés: (30) 595-9121

Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ru-
hadarabok méretre, rendelésre nagy fonal-
választékkal, hozott fonalból is. Modelldara-
bok eladása. A János-kórházhoz közel, idô-
pont -egyeztetésse l . Te l . : 356-6009,
www.kotode.hu

EGYEDI TERVEZÉSÛ abroszok, terítôk készí-
tése lakásbelsô vagy étkészlet stílusában,
textiltervezôtôl. Tel.: (20) 513-0543

www.budai-callanetics.hu
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www.trofeagrill.eu

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

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA

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

1027 Budapest, Margit krt. 2.
(Margit híd budai hídfô)

Asztalfoglalás:
438-9090, (06 20) 999-7708

*1 felnôttel 2 gyermek,
2 felnôttel max. 3 gyermek ingyenes.

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

• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ ÉS

FÔKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is

• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDER-
ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

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

Nyitva: H–P: 9–18, Sz: 9–14

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

ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT

ÚJ!!!

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZOMBATONKÉNT

–10%!

Hotel Panda****
H-1026 Budapest, Pasaréti út 133.

Tel.: +36 1 394-1932, 394-1935
Fax: +36 1 394-1002

E-mail: manager@hotelpanda.hu
www.hotelpanda.hu; www.hotelpanda.blog.hu

Helyszínt keres családi
rendezvényekhez, cége karácsonyi
összejöveteléhez, konferenciákhoz?

Kényelmes szállást keres?

Szeretné Ön is kivenni a részét
a társadalmi felelôsségvállalásból?
Válassza a Hotel Pandát, amely

biztosít ezen hirdetés felmutatójának,
cégek és kerületi lakosok részére!

Hotel Panda
„Minôség elérhetô áron!”

10%-os kedvezményt

Tisztelt Cégvezetô Úr/Hölgy!
A késô ôszi, illetve kora téli hónapok a társaságok, vállalkozások év végi közgyûlései-
nek, „zárszámadásainak”, az eddigi munka cégen belüli kiértékelésének idôpontja. A
hagyományos összejövetelek hangulata, színvonala meghatározó lehet a vezetés és az
alkalmazottak közötti további kapcsolatban.Reméljük, mint ahogy már az elôzô évek-
ben oly sokszor, most sem felejtkeznek el éttermünkrôl, az általunk nyújtott szolgálta-
tásokról.

Mind a svédasztalos, mind hagyományosan az ültetett rendszerben állunk rendel-
kezésükre, visszatérô vendégeinknek természetesen további kedvezményeket is bizto-
sítunk. Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklôdését, kérjük, hívja a már ismert
telefonszámainkat, egyeztetés céljából.

Szívélyes üdvözlettel:
A Margitkert étterem dolgozói

1023 Budapest, Margit utca 15.
Tel.: 3-260-860, 3-260-862, Fax: 3-260-861
info@ margitkert.hu, www.margitkert.hu

NYÍLT NAP
a Pasaréti Gimnáziumban

2009. november 25-én
Angol—magyar

két tanítási nyelvû iskola
Program:

9 órakor általános tájékoztató
10.30-tól óralátogatások

Cím: 1022 Budapest, Lóczy L. u. 11.
Tel.: 326-9071

Web: www.gimi.hu
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KÜLTERÜLETI
— mûvelésbôl kivett

— mezôgazdasági mûvelési ágú

területek értékesítése

Budapest II., Pesthidegkút, Solymár és Nagykovácsi

közigazgatási területén

Érdeklôdni lehet:

Telefonon munkaidôben: 376-5722
E-mailben: rozszov@enternet.hu

Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:
1028 Bp., Patakhegyi út 83–85.

Budapesten, a budai oldalon parkos, ôsfás,
csendes környezetben igényesen felépített kis létszámú,

családias IDÔSEK OTTHONA várja lakóit, idôseit.
Tartós és átmeneti elhelyezést nyújtunk ápolással, gondozással.

Érdeklôdô hívását
a 274-3051 vagy a (06 30) 645-9786-os telefonszámon várjuk.

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.

Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó

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

Biztosítunk:

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

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

senectuskht@t-online.hu

EURO-RAHMEN
Ajtó- és Ablakgyártó Kft.

Mûanyag ablakok, erkély- és be-
járati ajtók egyedi gyártása és
beszerelése. Igény szerint utóla-
gos helyreállítással.
10 éves tapasztalat az ablakgyár-
tásban!

Üzem & Bemutatóterem

2220 Vecsés, Károly u. 61.
Tel./Fax.: 0629/350 432
e-mail:
eurorahmen@monornet.hu
Nyitvatartás: H-P: 7:00 - 15:30

Ajtók & ablakok elsô kézbôl
a hazai gyártótól!

Nyílt nap a SEK-ben
2009. november 19., 8.30–13.00

Bemutatóórák
Közös programok szülôknek és diákoknak

Szülô-diák focimeccs

SEK Budapest Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium

1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 131.
Tel.: 394-2968, fax: 200-6615

Web: www.budapest.iesedu.com
e-mail: sekbudapest@sekmail.com
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