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A legemberibb ember emlékezete
Járdányi Pál zeneszerzô, -pedagógus és -kuta-
tó születésének 90. évfordulójára emlékez-
tek január 29-én. A Marczibányi téri Járdá-
nyi Pál Zeneiskolában a kerületben élt zenetu-
dós emléktáblájánál koszorút helyeztek el a
Járdányi család tagjai. Az önkormányzat kép-
viseletében Láng Zsolt polgármester helyezte
el az emlékezés virágait. Koszorúzott Vimmer
Erika jelenlegi és Molnárné Bartha Emôke volt
iskolaigazgató, valamint Péni Béla, a tapolcai
Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója és Kendeh
Gusztáv, az intézmény volt vezetôje.

Az Erkel- és Kossuth-díjjal kitüntetett ze-
netudós emlékére az ô nevét viselô két iskola
ünnepi hangversenyt adott a Marczibányi Té-
ri Mûvelôdési Központban. Az ünnepségen
köszöntötték Devescovi Erzsébet hárfamû-
vészt, Járdányi Pál özvegyét, valamint két
gyermekét, Járdányi Gergely nagybôgômû-
vészt és Járdányi Zsóªa hegedûmûvészt. Az
emlékesten ünnepi beszédet mondott Láng
Zsolt polgármester, felléptek a tapolcai és a
II. kerületi zeneiskola növendékei, valamint
a zeneszerzô ªa és lánya.

(Folytatás a 3. oldalon)

A kerületben tett állampolgári esküt a jégtáncos olimpikon
A II. kerületi Polgármesteri Hivatalban, Láng Zsolt pol-
gármester elôtt tett állampolgári esküt január 25-én
Maxim Zavozin orosz származású mûkorcsolyázó. A
sportoló állampolgársági kérelmét Sólyom László köz-
társasági elnök korábban kedvezôen bírálta el, így a
honosítás elôl elhárult a jogi akadály. Az ünnepélyes
procedúra mielôbbi lebonyolítására azért volt szük-
ség, hogy a sportoló — aki jelenleg Pesthidegkúton la-
kik — Hoffmann Nórával egy párként indulhasson a
februárban kezdôdô vancouveri téli olimpiai játéko-
kon. A jégtánckettôs a nemrég véget ért tallini mûkor-
csolya Európa-bajnokságon összesítésben a 10. he-
lyen végzett.

A jégtánckettôssel készült riportunkat a 20. oldalon
találják.

VOKS 2010. A köztársasági elnök az idei or-
szággyûlési választások elsô fordulóját április
11-ére, míg a másodikat április 25-ére tûzte
ki. Választási rovatunkban rendszeresen meg-
találják a helyi választási iroda és bizottság hí-
reit, tájékoztatóját. Ezen kívül a választáson
indulni kívánó pártok felhívásait és közlemé-
nyeit is közreadjuk. 7. OLDAL

ELFOGADNI, TÁMOGATNI, BÁTORÍTANI.
A Budakeszi útról lekanyarodva, csendes, er-
dôszéli völgyben egy gyönyörûen felújított ré-
gi villa áll: a Budakeszi Úti Óvoda. Hideg téli
napon látogattunk oda, a gyerekek a behava-
zott kertben csúszkáltak, szaladgáltak. A csa-
ládias hangulatú intézményt Kovács Ildikó, az
óvoda vezetôje mutatta be. 9. OLDAL

PESTI GYEREKBÔL BUDAI POLGÁR.
Dr. Winkler Gábor, a Szent János Kórház II-es
Belosztályának osztályvezetô fôorvosa 1973-
ban kapta meg orvosi diplomáját, és azóta is
jelenlegi munkahelyén dolgozik. A címzetes
egyetemi tanár kinevezést idén elnyert pro-
fesszor több mint három évtizede lakik kerüle-
tünkben. 14. OLDAL
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Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

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

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

Keleti Károly utca 15.
(bejárat a Kitaibel Pál utca felôl)
Tel.: 346-5724, fax.: 346-5791

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

Munkatársat keres a hivatal
Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tala pályázatot hirdet az Informatikai Iroda vezetôi munkaköré-
nek betöltésére.

Pályázati feltételek: egyetemi vagy fôiskolai szintû program-
tervezô matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár,
programozó matematikus vagy villamosmérnök szakképzettség,
illetve egyetemi vagy fôiskolai szintû végzettség és ügyvitelszer-
vezô, programtervezô, számítógép-programozó, rendszerszerve-
zô felsôfokú szakképesítés, felsôszintû versenyvizsga, vagy az
alóli mentesség a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján. Va-
gyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elônyt jelent: vezetôi gyakorlat, közigazgatási szakvizsga, köz-
igazgatási informatikai tapasztalat, informatikai rendszerüzemel-
tetési gyakorlat, Linux, Novell Netware 6, Veritas/Symatec Back-
up Exec rendszer, valamint MVOKS konferenciarendszer ismere-
te, középfokú angol nyelvtudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletraj-
zát, mely részletezi eddigi tevékenységét, végzettségét, szakké-
pesítését, szakvizsgáját igazoló okiratok másolatát, idegen nyelv
ismeretét igazoló okirat másolatát, erkölcsi bizonyítványt vagy
annak másolatát, az Informatikai Iroda tevékenységével kapcso-
latos vezetôi programot.

Ellátandó feladatok: az Informatikai Iroda szakmai irányítása
annak érdekében, hogy a Hivatalnál mûködô számítástechnikai,
informatikai eszközök és rendszerek folyamatosan, zavarmente-
sen mûködjenek, valamint a hardver- és szoftverfejlesztések
megvalósuljanak.

A kinevezés határozatlan idôre szól, 6 hónap próbaidô ki-
kötésével, betölthetô a pályázat elnyerésének idôpontjától.

A vezetô besorolása: osztályvezetô, illetménye, valamint
egyéb juttatásai a Köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXI-
II. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat elôírásai szerint ke-
rül meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. feburár 11.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidôt kö-

vetô 30. nap.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot Budapest Fô-

város II. kerületi Önkormányzat Képviselô-testületének Polgár-
mesteri Hivatala címére (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) kell
elküldeni. A borítékon tüntessék fel az azonosítószámot: P-20/
2010 és a munkakör megnevezését: Informatikai Iroda vezetôje.

További információ: D. Szabó Ilona Katalin humánpolitikai
csoportvezetô, tel.: 346-5464.

Tábla az elsô öntés emlékére
Száz éve, 1910. február 5-én ké-
szült el az elsô öntvény az egykori
Ganz-gy ár vasöntödéjében ,
amely a mai Millenáris terüle-
tén mûködött
egykoron.
A z e s e-
ményre év-
t i z e d e k e n
keresztül táb-
la emlékeztet-
te az utókort.
Az eredeti
emléktáblát
az Öntödei
Múzeum ôrzi.
A kerek évforduló alkalmából a
régi öntöde falán, a Millenáris
Fogadó épületének homlokzatán

helyezik el az eredeti emléktábla
másolatát február 5-én pénte-
ken 11 órakor.
A magyar ipartörténet fontos dá-

tumára elmé-
kezô esemé-
nyen részt
v e s z L á n g

Zsolt polgár-
mester. Ava-

t ó b e s z é d e t
mond Lengyel-

né Kiss Kata-
lin, az Öntö-
dei Múzeum

igazgatója. Az
ünnepségre mindenkit szeretet-
tel várnak (Millenáris, 1024
Fény utca 20–22.).
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A legemberibb ember
Kilencven évvel ezelôtt, 1920. január 30-
án született kerületünk zeneiskolájának
névadója, a huszadik század zenei
életének kiemelkedô alakja, a kiváló
zeneszerzô, népzenekutató és
pedagógus, Járdányi Pál. Tragikusan
rövidre szabott pályája során mindvégig
mind a három tevékenységében Bartók
Béla és Kodály Zoltán nyomdokain
haladt.

Az évforduló alkalmából kerestük fel Járdá-
nyi Pál özvegyét, Devescovi Erzsébet hárfamû-
vészt a házaspár egykori Hûvösvölgyi úti laká-
sában, ahol most lányuk, Járdányi Zsóªa hege-
dûmûvész lakik családjával. Talán mondani
sem kell, hogy Zsóªa férje és két ªuk szintén
zenészek: Lukácsházi István nagybôgôs, a na-
gyobbik ªú, Pál zongorista, a kisebbik,
György csellista.

— Ahogy én igyekeztem lebeszélni a gye-
rekeimet a zenei pályáról — Gergely ªam
nagybôgôs —, úgy próbálta a lányom is
ugyanezt tenni, szintén sikertelenül —
mondja mosolyogva Erzsébet, ahogy beinvi-
tál a szobába.

Hogyan ismerte meg késôbbi férjét?
Növendéke voltam. A háború után, 1946-

ban, tizenkét évesen kerültem a Zeneakadé-
miára. Ô akkor 26 éves ªatalember volt, kez-
dô tanár, nekünk szolfézst tanított. Az osztá-
lyunkban minden korosztály képviseltette
magát: voltak gyerekek és voltak már felnôtt,
katonaviselt zenészek, akiknek lehetôséget
adtak a továbbképzésre. Nem volt könnyû fel-
adat, de Járdányi csodálatos pedagógus volt,
megoldotta. Mindenkivel könnyen szót tu-
dott érteni, szerette a növendékeit, érdeklô-
dött sorsuk iránt. Végtelenül jó és embersé-
ges volt. Aki rászorult, kérés nélkül segítet-
te. Ugyanakkor szigorú is tudott lenni, nem
lehetett az óra mellé járni. Lénye már akkor
megfogott engem. Pár évig másnál tanultam
az elméletet, de tanulmányaim utolsó két évé-

ben ismét hozzá kerültem, kapcsolatunk ak-
kor elmélyült, szerelemmé erôsödött.

Tiszta, egyenes, bátor ember volt, aki nem
tudott semmilyen igazságtalanságot elvisel-
ni. A háború alatt zsidó honªtársait mentet-
te, utána a kitelepítetteken igyekezett segíte-
ni, ’56 után pedig a bebörtönzöttek családtag-
jain.

Járdányi Pál egyszerre volt zeneszerzô,
kutató és tanár. E három terület egyfor-
mán kedves volt számára?

Kodály Zoltán írta róla halála után: „Járdá-
nyiban a különbözô tehetségek egymást támogat-

ták. A zeneszerzônek a tudományos képzettség,
a kutatónak a mûvész fantáziája vált javára, a
tanítónak mind a kettô. Az egységes, harmoni-
kus egységet csodálhattuk benne. Mûködésének
minden ágából ugyanaz a legemberibb ember
néz ránk, akinek nincs hôbb vágya, mint máso-
kon segíteni, mások életét könnyebbé és szebbé
tenni, még a saját élete árán is.” (Kecskeméti
István: Járdányi Pál. Zenemûkiadó, 1967.) Na-
gyon élvezte a zeneszerzést és a tanítást is, ku-
tatóként pedig új zenei rendszerezô elvet dol-
gozott ki, amit a népzenekutatók ma is alapul
használnak. Muzsikusnak is rendkívül tehet-
séges volt, gyerekkorától hegedült és zongo-
rázott, a mai gyerekek pedig éppen az ô ma-
gyar népdal alapú kis darabjai segítségével is-
merkedhetnek ezekkel a hangszerekkel.

Milyen viszony fûzte Kodályhoz?
1938-tól tanítványa volt, és élete végéig

szorosan együttmûködtek. Nem egyszerûen
baráti viszonyban voltak, kölcsönösen nagy-
ra becsülték egymást. Amikor ’56 után elbo-
csátották a Zeneakadémiáról, mert „nem szo-
cialista szellemben neveli az ifjúságot”, Ko-
dály levélben fordult Kádár Jánoshoz, hogy
megmásítsa a határozatot, de kérése süket fü-
lekre talált. Zeneszerzôként Kodály és Bartók
inspirálták, így mûveiben ô is a magyar nép-
zenébôl indult ki. Kodály utódjának tekintet-
te Járdányit, aki azonban nagyon korán, mes-
terénél egy fél évvel hamarabb meghalt.

Halála mindenkit váratlanul ért. Negyven-
hat éves volt, sportos, erôs, azt hittük, egész-
séges, mert nem panaszkodott. Egyébként is
nagyon fegyelmezett volt. Rosszindulatú da-
ganatot fedeztek fel nála, sajnos, már túl ké-
sôn. Márciusban bevonult a kórházba, július-
ban hunyt el. Nagyon megviselt a halála, az-
óta sem tudtam kiheverni.

„Van egy láthatatlan híd, ami összeköti az em-
bereket, élôket és elhunytakat. Ez a híd: a szere-
tet. Vigyázz rá nagyon, Kisªam! Akkor sohase
szakadunk el egymástól…” Járdányi Pál üzene-
te, amit halálos ágyán írt a ªának.

Péter Zsuzsa

Tábla ôrzi Járdányi Pál emlékét
A koszorúzást követô ünnepi eseményen a Marczibányi Téri Mûvelô-
dési Központban Vimmer Erika, a zeneiskola igazgatója köszöntöt-
te a vendégeket.

Láng Zsolt polgármester beszédében arra emlékeztetett, hogy
Járdányi tanítói a XX. század legnagyobb mesterei voltak, növendé-
kei közül pedig sokan napjaink és a közelmúlt komolyzenei életé-
nek szintén meghatározó egyéniségeivé váltak.

— Járdányi Pálról nem lehet beszélni anélkül, hogy emberiessé-
gét ne említenénk. Mindig bátor és egyenes emberként élt — hang-
súlyozta a polgármester. A háború évei alatt zsidó embereket men-
tett, a Rákosi-rendszernek nem hódolt be, 1956-ban általa elismert
kommunista személyeket óvott a nép haragja elôl, a forradalom
után pedig a rendszer áldozatainak segített. Láng Zsolt polgármes-
ter Kodály Zoltán Járdányiról alkotott szavait idézve kiemelte: „veté-
se nem fog elszáradni, munkatársai példájára gondolva alkotnak to-
vább. Szelleme így hat a jövôbe.”

A Járdányi család 1965-ben
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A képviselô-testület
A képviselô-testület idei elsô ülésén —
január 22-én — megtárgyalta és
elfogadta a kerület kulturális
koncepcióját, döntöttek az idén ôsszel
induló óvodai csoportok és iskolai
osztályok számáról. A két és fél éve
elfogadott drogstratégia
megvalósulásáról szóló beszámolót is
ezen az ülésen hallgatták meg a
képviselôk.

A képviselôk egyhangúlag döntöttek ar-
ról, hogy a testület a Fôpolgármesteri
Hivatal által megküldött idei fôvárosi
forrásmegosztási tervezetében foglalta-
kat tudomásul veszi. Kerületünk a je-
lenlegi szabályozók alapján a megosz-
tott forrásokból 5,79 milliárd forintot
kap a tervek szerint 2010-ben.

*
A képviselô-testület két és fél éve,
2007 júniusában fogadta el a kerületi
ªatalokat is egyre inkább veszélyeztetô
droghasználattal kapcsolatos problé-
mákra megoldást keresô, azok visszaszorítá-
sát célzó helyi stratégiát. A tavalyi évrôl szóló
beszámoló részletesen kitér arra, hogy mi-
lyen prevenciós és szemléletformáló foglal-
kozásokkal igyekszenek felhívni a ªgyelmet
a függôséget okozó tudatmódosító szerek ár-
talmaira, egész életre kiható veszélyeire. A
Kerületi Kábítószer Egyeztetô Fórum a rend-
ôrség, gyermekvédelmi szakemberek, orvo-
sok és az önkormányzat szakértôinek közös
munkája eredményeként számos elôadást,
külön órát szervezett gyerekeknek és ªatalko-
rúaknak. A Kék Pont Alapítvánnyal együttmû-
ködve az intézmények (11 óvoda, 7 általános
iskola, 5 általános iskola és gimnázium, 2
gimnázium) maguk a helyi igényeknek meg-
felelôen választhattak programot a gyerekek
és tanulók számára. A középfokú oktatásban
a diákok önszervezôdô részvételével egy-egy
ôket foglalkoztató témát is feldolgozhattak a
ªatalok. A gimnazisták a Doc Art Moziban

szerveztek csoportos foglalkozásokat az ôket
érintô és érdeklô témákban. A kortárssegí-
tô-képzés programjának keretében hetedike-
seknek és nyolcadikosoknak szerveztek pszi-
chológus által vezetett csoportmunkát, illet-
ve több mint nyolcvan kerületi ªatal vett
részt a rendôrséggel közösen szervezett drog-
prevenciós és baleset-megelôzési táborban
tavaly augusztusban. Sok ªatalt sikerült meg-
szólítani a Családsegítô és Gyermekjóléti
Központ, valamint a Millenáris által közösen

szervezett Parkoló Pálya programmal. Ápri-
listól októberig a Millenárison játék- és spor-
tolási lehetôséget nyújtanak számukra,
esélyt adva arra, hogy a csellengés ne a dro-
gokhoz vezesse ôket. A beszámoló külön feje-
zetet szentel a pedagógusok témában való to-
vábbképzésének, szem elôtt tartva, hogy a ta-
nárok nélkül ez a drogok elleni harc sem le-
het sikeres.

*
A képviselôk döntöttek az idén szeptember-
ben induló óvodai és napközis csoportok, va-
lamint az iskolai osztályok számáról. A kerü-
leti óvodákat jellemzô helyhiányt részben
megoldja, hogy a tavalyi évhez képest három-
mal nôtt az óvodai csoportok száma, ami het-
venöt plusz férôhelyet jelent. A Virág Árok
Óvoda még ebben a nevelési évben további
egy csoporttal bôvül.

Az iskolákban általában két elsô osztály in-
dul, kivétel az Ökumenikus és Áldás utcai is-

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôtôl
péntekig 10–18-ig, hétvégén 9–14-ig 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). Idôpont-egyeztetés az aktuális hét
keddjéig a 212-5030-as számon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 29.) hétköznap 14–18 óráig
tart nyitva. Napközben hívható telefon:
441-5373, e-mail: 2ker@kdnp.hu.

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA (1022
Bimbó út 63., tel.: 326-7273, 06 30 962-
5904) kedden és szerdán 15–19-ig, csütör-
tökön 16–19-ig tart nyitva.

INGYENES TANÁCSADÁST szervez az
MDF (1022 Bimbó út 63.) csütörtökönként
16–18-ig. Idôpont-egyeztetés munkanapo-
kon 11–14 óra között: 06 20 941-5116.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas u. 19–23.) február 9-tôl hét-
fôtôl csütörtökig 10–18-ig, pénteken 10–
16-ig tart nyitva. Tel.: 212-2978; e-mail:
bp02@mszp.hu.

AZ SZDSZ II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Margit körút 48., I. em.) hétfôtôl csü-
törtökig 17–19-ig tart nyitva, 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, 06 70 379-9705;
www.jobbik02.hu, info@jobbik02.hu.

JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁS: minden hónap elsô hétfôjén 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.

FOGADÓÓRÁK. Balsai István országgyû-
lési képviselô (2. vk.) következô fogadóórá-
ját február 25-én 17.30-tól a Pesthidegkúti
Közösségi Házban (1028 Máriaremetei út
37.) tartja. Nagy Gábor Tamás országgyûlé-
si képviselô (1. vk.) következô fogadóóráját
február 16-án 16 órától tartja a Tamás Ala-
jos Közösségi Házban (1027 Rómer F. u. 4.).
Elôzetes bejelentkezés: 06 20 349-7997.

Erôsítés érkezik: településôrök a kerületben is
Az önkormányzat pályázati úton tíz településôri állást finanszírozhat, a részben állami tá-
mogatásból és részben saját forrásból létesülô státuszokkal a Városrendészetet erôsíti a
kerület. A településôröknek ugyan nincs a közterület-felügyelôkkel azonos intézkedési
jogkörük, de közös, 12 vagy 24 órás járôrszolgálatot ellátva tehermentesíthetik a kollégá-
kat, akik így gyakorlatilag kétszer annyi helyszínen láthatnak el feladatot.

— A településôrök feladatköréhez tartozik majd a közterület-foglalás szabályosságá-
nak ellenôrzése, a köztisztasági elôírások betartásának felügyelete, a játszóterek és par-
kok bejárása, valamint olyan munkák, amelyhez nem kell hatósági jogkör és speciális ké-
pesítés — mondta Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetôje. Hozzáfûzte: ezek a felada-
tok áttételesen szintén a közterület-felügyelôk munkájának hatékonyságát javítják, mert
a képzett, közterületeken intézkedô felügyelôknek nem kell olyan tevékenységgel foglal-
kozniuk, amit más jellegû képzésben részesülô kolléga is elláthat. A közterület-felügye-
lôkhöz hasonlóan a településôrök rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt. Az új
munkatársak a tervek szerint márciusban kezdenek el dolgozni a Városrendészet kötelé-
kében.
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kola, ahol három elsô osztály indítására lesz
lehetôség szeptemberben. A Fillér Utcai Álta-
lános Iskolában és a Klebelsberg Kuno Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban a nemzetiségi
osztályokkal együtt indul három elsô osztály.
Az indítandó elsô osztályok számát azonban
még befolyásolhatja az áprilisban tartandó is-
kolai beiratkozások eredménye. A felsôbb év-
folyamokon lévô általános iskolai osztályok
száma az idei évben engedélyezettek szerint
alakul. Csökkenés, osztályösszevonás csak a
Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola
és Gimnáziumban várható. Tanulócsoport-
növekedés a sportproªlú Csik Ferenc Általá-
nos Iskolában lehetséges: az 5. évfolyamon
valószínûleg három osztály indítása válik
szükségessé. Jelenleg a negyedik évfolyamon
lévô magas osztálylétszámok indokolják,
hogy három osztály indítását tervezzék, mi-
vel az iskolának biztosítani kell más iskolá-
ból érkezô, rendszeresen sportoló tanulók
felvételét is.

A napközis csoportszámok növekedésére a
Remetekertvárosi és az Ökumenikus Általá-
nos Iskolában kell számítani. Összesen 132
napközis csoport látja majd el az önkormány-
zat intézményeiben a délutáni feladatokat.

*
A képviselôk elfogadták a kerület kulturális
koncepcióját is, amelynek célja, hogy az ön-
kormányzat a helyi társadalom, a helyi köz-
mûvelôdés állapota, igényei és lehetôségei is-
meretében meghatározza a település közmû-
velôdési feladatait, törekvéseit, azonnali in-
tézkedéseit, megalapozza közép- és hosszú
távra a fejlesztés lehetôségeit. A kulturális
koncepció mint stratégiai terv áttekinti a le-
hetséges beavatkozási területeket és módsze-
reket, középtávra programok formájában,

cselekvési tervben tesz javaslatot a feladatok
megvalósítására. Az önkormányzat kulturális
feladatait — törvényi kötelezettsége folytán —
elsôsorban intézmények fenntartásával való-
sítja meg. A kerület kulturális élete gazdag ha-
gyományú, széles körû kínálattal rendelke-
zik, melyhez magasan iskolázott lakosság és
kiemelkedô kulturális érdeklôdés társul. A
kulturális élet szervezésében jelentôs szere-
pet töltenek be a nem önkormányzati fenn-
tartású közmûvelôdési, közgyûjteményi és ok-
tatási intézmények, az intézményrendszeren
kívüli tudományos és mûvészeti élet szerep-
lôi, valamint a civil szervezetek.

*
A testület február 4-i rendkívüli ülésén a
képviselôk az általános vitával megkezdték az
idei költségvetési rendelet megtárgyalását.

Tóth Ildikó

Javaslatokat várnak a díszpolgári címre
A kerület polgárai idén is javaslatot tehetnek arra, hogy a képviselô-testület kinek adomá-
nyozza a díszpolgári címet és a II. Kerületért Emlékérmet. A javaslatokat február 28-ig rö-
vid indoklással, a javaslattevô nevének és lakcímének feltüntetésével postán vagy szemé-
lyesen a Mûvelôdési Iroda címére kell küldeni: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., tele-
fon: 346-5770. Javaslatot tehet a polgármester, a képviselô-testület tagjai és bármely ke-
rületi választópolgár. Az elismeréseket június 21-én, a Kerület Napján adják át.

A II. kerület díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampol-
gárnak (posztumusz is), aki életmûvével, kiemelkedô munkásságával a kerületben vagy
országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, továbbá em-
beri magatartása alapján köztiszteletben áll. A II. Kerületért Emlékérem adományozha-
tó azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, szervezeteknek, akik vagy amelyek
a kerület értékeit növelô maradandó eredményt értek el.

ZEBRÁT ÉS JÁRDÁT A GÁBOR
ÁRON UTCÁBA! Rataj János (MSZP)
képviselô napirend elôtti felszólalásá-
ban arra kérte a kerület vezetését, kez-
deményezze az illetékes fôpolgármeste-
ri hivatalnál, hogy alakítsanak ki zebrát
a Gábor Áron utcában az Orló utcai
buszmegálló közelében, mert a forgal-
mas útszakaszon a gyalogosok nehezen
tudnak átkelni. A képviselô azt is kérte,
hogy az utca azon részén is épüljön jár-
da, ahol most még nincs. Ha a képvise-
lô-testület elfogadja az idei költségve-
tést, megépülhet az igényelt járdasza-
kasz is, mivel a tervezetben szerepel. A
zebra megvalósításának ügyében a kerü-
let az illetékes fôvároshoz fordul.

januári ülésén történt Kifüggesztett KSZT
A Fôépítészi Iroda tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Fillér utca—Garas utca—Marczibányi
tér—Lövôház utca—Ezredes utca területére
vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervet elfo-
gadása elôtt közzéteszik január 25-tôl febru-
ár 25-ig a II. kerületi Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központ
(1024 Budapest, Margit körút 47–49.) föld-
szinti hirdetôtábláján. A tervvel kapcsolatos
észrevételeiket február 25-ig juttathatják el a
Fôépítészi Irodára (1024 Budapest, Mech-
wart liget 1.)

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden ked-
den 17 órától ingyenes jogi tanácsadás tár-
sasházi közös képviselôknek (1024 Buda-
pest, Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, 06 30 560-3928 minden hó-
nap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
telefonszám: 346-5724, e-mail: jover.
gyorgy@masodikkerulet.hu.

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

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS a
238-3838-as vagy kizárólag munkaidôben
a 289-4070-es telefonszámon, illetve a
bdk@bdk.hu e-mail címen.

Megbízott vezetô a kerületi rendôrség élén
Budapest rendôr-fôkapitánya javaslatára az
országos rendôr-fôkapitányság vezetôje in-
dokolás nélkül, január 20-ai hatállyal vissza-
vonta Hangyási Sándor rendôr ezredes, a II.
Kerületi Rendôrkapitányság vezetôjének és
Práger Ferenc rendôr ezredes, a VIII. kerületi
Rendôrkapitányság vezetôjének vezetôi meg-

bízását. A BRFK tájékoztatása szerint a két ka-
pitány kérte nyugállományba helyezését. A
fôkapitány az ügyvitel folyamatos biztosítása
érdekében az új kapitány kinevezéséig, ideig-
lenes jelleggel Seres Ernô századost, a bûn-
ügyi osztály vezetôjét bízta meg a II. kerületi
kapitányság vezetésével.

Érvényüket vesztik
a tavalyi matricák

Az elôzô évi parkolási matricák február
12-ig érvényesek, eddig az idôpontig az
új engedélyeket meghosszabbított ügy-
intézési idôben lehet átvenni. A hosz-
szabb várakozási idô elkerülése érdeké-
ben ne halasszák az engedélyek kiváltá-
sát az utolsó napra.

A parkolási engedélyeket a Városren-
dészet 1024 Budapest, Buday László
u. 5/c alatti irodájában adják ki február
12-ig hétfôtôl csütörtökig 8.30-tól
17.30-ig (12.30-tól 13.30-ig technikai
szünet) és pénteken 8.30-tól 11.30-ig.
Február 12. után csak ügyfélszolgálati
idôben (hétfô 13.30–18, szerda 8–
16.30, péntek 8–11.30) intézhetôk az
engedélyezés ügyei.
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Szavazatszámlálókat
várnak

A II. kerületi Választási Iroda a választási
szervként mûködô szavazatszámláló bi-
zottságokba tagok, illetve póttagok je-
lentkezését várja. A jelentkezôk közül a
választás napján résztvevô tagokat (pót-
tagokat) Budapest Fôváros II. kerület
Önkormányzatának Képviselô-testülete
választja meg. Azon választójogosult-
sággal rendelkezô magyar állampolgá-
rok jelentkezését várják, akik kerületünk
állandó lakói. Nem lehet a szavazat-
számláló bizottság választott tagja: álla-
mi vezetô, képviselô, a választási bizott-
ság illetékességi területén mûködô köz-
igazgatási szerv köztisztviselôje, a vá-
lasztáson induló képviselôjelölt és hoz-
zátartozói, valamint a választókerület-
ben jelöltet állító párt, jelölô szervezet
tagja.

A jelentkezéseket elsôsorban a d.sza-
bo.ilona@masodikkerulet.hu e-mail cí-
men, esetleg a 346-5464-es telefonszá-
mon fogadják 2010. február 10-ig.

Országgyûlési képviselôket választunk áprilisban
Sólyom László köztársasági elnök a parlamen-
ti választások elsô fordulóját 2010. április
11-ére, a másodikat április 25-ére tûzte ki. A
Budai Polgár a választásokig megjelenô min-
den, illetve a két forduló közötti lapszámá-
ban Voks rovatot jelentet meg. A rovat célja,
hogy tájékoztassa a II. kerület lakóit a válasz-
tásokkal kapcsolatos tudnivalókról, a helyi
választási bizottság híreirôl. A Budai Polgár a
közszolgálatiság szellemében mindenek
elôtt és csakis tájékoztatni és nem befolyásol-
ni szeretné olvasóit. A Voks rovat lehetôséget

kínál arra, hogy a választáson indulni kívánó
pártok és szervezetek megjelentessék az aján-
lószelvény-gyûjtéssel kapcsolatos közlemé-
nyeiket, valamint kampányrendezvényeikre
szóló meghívóikat. A választások elsô fordu-
lója elôtt az április 2-i lapszámunk mellékle-
teként megjelenô Budai Választópolgár címû
kiadványunkban azonos terjedelemben mu-
tatkozhatnak be az Országos Választási Bizott-
ság által az 1. és 2. egyéni választókörzetben
hivatalos képviselôjelöltté nyilvánított politi-
kusok. Tóth Ildikó

Igazolással szavazók
Az országgyûlési képviselôk választása-
kor a településszintû lakóhellyel, vala-
mint az igazolással rendelkezô szavazó-
polgárok 2010. április 11-én és 25-én a
Budapest II. kerület, Medve u. 5–7.
szám alatti Csik Ferenc Általános Iskola
és Gimnáziumban lévô 6-os számú sza-
vazókör helyiségében szavazhatnak.

Tilos a
vadplakátozás!

A helyi választási iroda elnöke, Szalai Ti-
bor kéri a pártokat, hogy a választási
kampánnyal összefüggô tevékenységü-
ket a törvényi elôírásoknak megfelelôen
végezzék, és plakátjaikat, felhívásaikat
kizárólag az erre a célra szolgáló mobil
hirdetôtáblákra helyezzék ki, amelyeket
a Polgármesteri Hivatal munkatársai te-
lepítenek a közterületekre. A kerületi vá-
lasztási iroda elnöke felhívja a pártok fi-
gyelmét arra, hogy a választási plakátok
nem kijelölt helyre történô kiragasztása
ugyanis illegális, és jelentôsen rombolja
a kerület képét. Az önkormányzat évek
óta küzd a vizuális környezetszennyezés
ellen, ezért a kampány során illegálisan
kihelyezett plakátokat vagy egyéb hirde-
tési eszközöket az erre illetékesek hala-
déktalanul eltávolítják, és megteszik a
szükséges intézkedéseket.

Tudnivalók a képviselô-választásról
A helyi választási iroda tájékoztatója

Névjegyzék
Minden választásra jogosult polgár 2010. február 8–12. között értesítést kap arról, hogy a vá-
lasztók névjegyzékébe felvették. Az értesítô, amelyet a posta kézbesít, tartalmazza a szavazás
helyére vonatkozó információt is.

Az a II. kerületben lakóhellyel rendelkezô választópolgár, aki nem kapja meg az értesítôt,
2010. február 10–17 között az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.) ellen-
ôrizheti választójogosultságát. Ugyanebben az idôszakban 2010. február 17-én 16 óráig itt le-
het elôterjeszteni a kifogást, valamint kérni a névjegyzék módosítását, névjegyzékbôl való ki-
hagyást vagy a névjegyzékbe való felvételt.

Jelöltállítás
A választásra jelöltet ajánlani az értesítôvel együtt érkezô ajánlószelvény kitöltésével és átadá-
sával lehet 2010. március 19-ig. A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul,
arra senki nem kötelezhetô. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat, kizárólag abban a
választókerületben, ahol a lakóhelye van. Aki több jelöltet ajánlott, vagy aki ugyanazt a jelöl-
tet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. A választópolgárnak az ajánló-
szelvényt pontosan, értelemszerûen ki kell töltenie és saját kezûleg alá kell írnia.

Külképviseleti névjegyzék
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes helyi
választási iroda vezetôjétôl 2010. március 19-én 16 óráig kérheti. A külképviseleti névjegy-
zékbe felvett választópolgár 2010. március 19-én 16 óráig módosíthatja annak a külképvise-
letnek a megnevezését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a külkép-
viseleti névjegyzékbôl és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. A kérelem letölthetô
a www.valasztas.hu címrôl.

Igazolás más településen való szavazáshoz
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétôl távol, de Magyarország területén tartóz-
kodik, igazolást a választás elsô és második fordulójára egyaránt személyesen vagy meghatal-
mazott útján legkésôbb 2010. április 9-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy kérhet a he-
lyi választási iroda vezetôjétôl, hogy az legkésôbb 2010. április 6-án megérkezzen a helyi vá-
lasztási irodához. Igazolást a választás elsô és második fordulójára is legkésôbb 2010. április
9-én 16 óráig lehet kiadni. A HVI vezetôje 2010. április 8-án 16 óráig a kiadott igazolás be-
vonásával egyidejûleg kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás
kiadása miatt onnan törölt.

Felhívjuk a választópolgárok ªgyelmét, hogy ha a két választási forduló között lakóhelyet
változtatnak, csak a korábbi lakóhely szerinti szavazókörben gyakorolhatják választójogukat.

Választási információs szolgálat
A helyi választási iroda (1024 Mechwart liget 1.) választási információs szolgálatot mû-
ködtet, ahol az alábbi telefonszámokon kaphat információt a választással kapcsolatban.
Általános tájékoztatás: 346-5561, 346-5473, 346-5604, 346-5606, 3465-5610.

Névjegyzékkel, külképviseleti névjegyzékbevétellel, értesítôvel, utcajegyzékkel, igazolá-
sok kiadásával, szavazóhelyiségek címével kapcsolatos tájékoztatás: 1024. Margit krt.
47–49. (Ügyfélszolgálati Központ). Telefon: 346-5617, 346-5620. Ügyfélfogadás: hétfô:
8–12.15, 13–18, kedd: 8–12.15, 13–16, szerda: 8–12.15, 13–16.30, csütörtök: 8–12.15,
13–16, péntek: 8–15. Ebédidô pénteken nincs.
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Tisztelt Kerületi Választópolgár!
Tájékoztatjuk Önt, hogy a Magyar Szocialista Párt a 2010-es országgyûlési választá-
sokon Budapest 1-es számú választókörzetében Dr. Molnár Zsoltot, Budapest 2-
es számú választókörzetében pedig Donáth Lászlót indítja képviselôjelöltként a
párt színeiben. Amennyiben támogatni kívánja jelöltjeinket, ajánlószelvényét a kö-
vetkezô idôpontokban és helyszíneken várjuk:
� 2010. február 19-én pénteken 14–17-ig és február 20-án szombaton 9–12-ig
a Fény utcai Piac bejáratánál,
� február 25-én csütörtökön 16–18-ig a Rózsadomb Centerben,

� február 26-án pénteken 14–17-ig és február 27-én szom-
baton 9–12-ig a Fény utcai Piac bejáratánál.
� Ajánlószelvényét leadhatja személyesen a II. kerületi iro-
dánkban, a 1027 Fazekas u. 19–23. alatt február 9-étôl hétfô-
tôl csütörtökig 10–18 között, péntekenként 10–16 között. Hívá-
sára aktivistáink szívesen házhoz mennek. A 212-2978-as szá-
mon várjuk hívását.
Elôre is köszönjük megtisztelô bizalmát!

MSZP II. kerületi szervezete

Tisztelt II. kerületi Szavazópolgárok!
A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlé-
si képviselôjelöltje 2010-ben Budapest 2. számú választókerületében: Dr. Balsai Ist-
ván. Amennyiben a Fidesz—KDNP jelöltjét támogatja, kérjük, adja át kopogtatócé-
duláját a megbízólevéllel rendelkezô munkatársunknak, igyekszünk mindenkit sze-
mélyesen felkeresni otthonában. (A 212-5030-as telefonszámon lehetôsége van idô-
pontot egyeztetni, hogy aktivistáink a megfelelô idôpontban látogathassanak el Ön-
höz.) Személyes megkeresésünkön túl ajánlószelvényét leadhatja:
� Választási Irodánkban, a 1024 Keleti Károly u. 13/b alatt, (Fidesz-iroda) hét-
köznap 10–18, hétvégén 9–14 óráig. (a nyitvatartási idôn túl a levélszekrénybe be-
dobva);
� Pesthidegkúton a Hidegkúti út—Remete út saroknál található gyógyszertár-
ban, dr. Striffer Imre gyógyszerésznél; a Reparátor Bt.-ben a Nagyrét utcai közlekedé-
si lámpás saroknál, az iskolával szemközt; a Széphalom Bevásárlóközpontban a Lot-
tózóban (a CBA bejáratánál a földszinten) és a SIAM Szépségszalonban (2. szint);
� a Vízivárosban a Szász Károly u. 2. alatt a Gárdos TV Video Szervizben és a Ko-

rona Gyógyszertárban a Kapás utca—Varsányi Irén utca sarkán, a szakorvosi rende-
lôintézettel szemben.

Számítunk Önökre, támogatásukat elôre is köszönjük!
*

Budapest 1. számú választókerületében a Fidesz—KDNP színeiben Dr. Nagy Gá-
bor Tamás indul a 2010-es országgyûlési választásokon. Dr. Nagy Gábor Tamás ré-
szére az ajánlószelvények gyûjtése 2010. február 8-tól kezdôdik. Az ajánlószelvé-
nyek leadhatók:
� az I. kerületi Fidesz-irodában (1011 Fô utca 28., tel.: 212-2399, nyitva hétköz-
nap 14–20, hétvégén 9–12 óra között),
� a II. kerületi Fidesz-irodában (1024 Keleti K. utca 13/b, tel.: 212-5030, nyitva
hétköznap 10–18, hétvégén 9–14 óra között),
� a II. kerületi KDNP Irodában (Keleti Károly
utca 29., tel.: 06 20 320-3839, nyitva tartás: ügye-
leti rendszerben).

A FIDESZ II. Kerületi Szervezete

Lehet Más a Politika — LMP
A Lehet Más a Politika párt közvetlen és élô kapcsolatra törekszik választóival, minél
több helyi lakos véleményét és elvárásait szeretné megismerni. Helyi önkénteseink
és kerületi képviselôjelöltjeink, Ertsey Katalin (1. vk.) és Szombati Kristóf (2. vk.)
személyesen is gyûjtik az ajánlószelvényeket. Arra kérjük Önöket, hogy rajtuk keresz-
tül üzenjenek egy-egy mondatban: mit várnak el a következô Országgyûléstôl.

Kopogtatócéduláikat és üzeneteiket a Moszkva téren már he-
tek óta mûködô standunkon, és február elejétôl a Batthyány té-
ren induló standon gyûjtjük. De SMS-ben küldött jelzésre ház-
hoz is megyünk értük. Területi koordinátor: Kovács Márton,
06 30 573-9033. Rendezvényeinkrôl és programunkról a
www.lehetmas.hu oldalon talál információt.

Tisztelt II. kerületi választópolgárok!
A Magyar Demokrata Fórum képviselô-jelöltje az 1. választókerületben Katona Ta-
más, a 2. választókerületben dr. Pusztai Erzsébet. Az MDF választási irodája
(1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273, 06 30 962-5904) kedden és szerdán 15–19 órá-
ig, csütörtökön 16–19 óráig tart nyitva. Mindazok, akik az MDF jelöltjeit kívánják tá-
mogatni, ajánlószelvényeiket az alábbi helyeken adhatják le:

� MDF Központ: 1026 Szilágyi Erzsébet fasor 73. (tel.: 225-2290)
� MDF II. kerületi irodája: 1022 Bimbó út 63. (tel.: 326-
7273, 06 30 962-5904)
� SZDSZ II. kerületi irodája: 1027 Margit krt. 48., I. em.
� 1028 Mikes Kelemen u. 26/b
� 1028 Muhar u. 31. MDF II. kerületi szervezete

A SZABAD EURÓPA ESTÉK következô rendezvényén, február 26-án 17 órától dr. Balsai
István dr. Völgyesi Miklós nyugalmazott bíróval, a Civil Jogász Bizottság alapítójával beszél-
get szakpolitikai kérdésekrôl. A rendezvény helyszíne a Fidesz II. kerületi irodája (1024 Keleti
Károly u 13/b). Mindenkit szeretettel várunk!
SZOMBAT DÉLUTÁNI BESZÉLGETÉSEK Budáról és Magyarországról. Dr. Nagy Gábor Ta-
más vendégei: február 6-án 15 órakor Vukovich Gabriella demográfus a Vasas Családi
Vendéglôben (1026 Budapest, Pasaréti út 11–13.). Február 27-én 15
órakor Kovács Ákos zenész, elôadómûvész a Budavári Mûvelôdési Ház-
ban (1011 Budapest, Bem rakpart 6.).

Kedves magyar barátunk!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselô-jelöltje Budapest 1-es választókör-
zetében Pörzse Sándor újságíró, a 2-es választókörzetében Balczó Zoltán, a Job-
bik országos alelnöke. Kérjük, támogassa jelöltünket ajánlószelvényével. Ajánlószel-
vényét leadhatja az alábbi helyeken, vagy díjmentesen visszaküldheti részünkre a
postán kiküldött válaszborítékokban:
� Andrea Optika: 1026 Házmán u. 12. � ABC: 1025 Felsô Zöldmáli út 76. � Bás-
tya borozó: 1011 Székely utca 2-4.� Botos Zoltán: 1015 Csalogány u. 12., B lépcsô-
ház, III/8 � Csákvári József: 1028 Gazda u. 36. � Jobbik Országos Hivatala: 1113
Villányi út 20/a � Jobbik II. kerületi iroda: 1027 Fô u. 63-65. III/3 � Komáromi Fe-
renc: 1028 Lilliom u. 13. � Láng Zoltán: 1029 József Attila útja 69. � Mészárovits
Antal: 1028 Hunyadi J. u. 18. � Napvirág Panzió: 1025 Napvirág utca 5.� Németh

Csaba: 1029 Csatlós u. 54. � Nimród íjászüzlet: 1013 Déli pályaudvar metrókeren-
gô � Petró hús- és hentesáru: Moszkva tér–Dékán utca sarok � Püski könyvesbolt:
1013 Krisztina krt. 26.� Radics Autószerelô mûhely: 1029 Ördög árok 11/c� Sport-
bolt: 1023 Frankel Leó út 21–23.� Várfok antikvárium: 1012 Várfok u. 8.
� Jobbik standok: Biopiac (Kongresszusi Központ parkolója), Szo: 9–12-ig � Déli
pályaudvar, metrókijárat, K, Cs, P: 16–19-ig � Moszkva téren a metrókijárattal
szemben K, Cs: 15–18.30-ig, H, Sze, P: 16–19-ig. � Fény utcai piac bejáratánál Szo:
10–12.30-ig.
� Igény szerint ajánlószelvényért házhoz megyünk. Kérjük, hív-
ja a 785-7808-as, vagy a 06 70 379 9705-ös számot!

Jobbik Magyarországért Mozgalom

MEGHÍVÓ BALCZÓ ZOLTÁN ELÔADÁ-
SÁRA. A Jobbik II. kerületi szervezete min-
denkit szeretettel vár Balczó Zoltán, a Job-
bik 2. vk-i országgyûlési képviselôjelöltjé-
nek „Radikális változást!” címû elôadásá-
ra! Helyszín: Klebelsberg Kuno Kulturális
és Mûvészeti Központ (1028 Templom u.
2–10.). Idôpont: február
17. szerda 18 óra.
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ERDÔS ISTVÁNNÉ: Az
utóbbi napokban nem talál-
koztam zavaró személyek-
kel a végállomáson, de le-
het, hogy más idôpontban
utaztam erre. A járôrök
szoktak jönni, és a jelenlé-
tükre szükség is van. A régi
végállomásnál korábban
volt hasonló jelenség, de
szerencsére azt is felszámol-
ták, és látszik, hogy gondo-
zásba vették a területet.

SZOBOLAY ANDREA: Saj-
nos, magam is tapasztal-
tam, hogy zaklatták az erre
járókat, ami nagyon kelle-
metlenné tud válni. Fôleg,
ha részegen tették. Jó,
hogy kint vannak a város-
rendészek és a polgárôrök,
tényleg érzôdik a különb-
ség. Így a gyerekeket is bát-
rabban engedhetjük egye-
dül közlekedni, ha erre viszi
ôket az útjuk.

FARAGÓ SÁNDOR: Szinte
mindig összefutottunk az it-
tas csövesekkel és kérege-
tôkkel, akik a hozzánk ha-
sonló fiatalokat gyakran ki-
szemelték, és piszkálták,
amíg nem adtak nekik
pénzt. De éppen azt beszél-
tük a barátommal, hogy a
Városrendészet rendezhet-
te a helyzetet, mert nem lát-
tuk nyomát a zavaró szemé-
lyeknek.

MIT SZÓL HOZZÁ?

Béke honol a hûvösvölgyi végállomásnál

Egyelôre rend és nyugalom uralkodik a hû-
vösvölgyi BKV-végállomáson. A Városrendé-
szet és a II. kerületi polgárôrök rendszeres
járôrözéssel elszoktatták az utasokat zaklató,
gyakran részeg személyeket a környékrôl.

Rossz külsejû, ittas személyek zaklatták az
utazókat a komoly utasforgalmat lebonyolító
BKV-végállomáson. Lapunk úgy tudja, hogy
a területet elvileg biztonsági ôr felügyeli, ám
ebbôl sokat nem tapasztaltak a buszra vagy
villamosra várakozók. A forgalmas állomá-
son ugyanis gyakran csoportba verôdve, sok-
szor agresszív és illuminált emberek állták
körbe a várakozókat, hogy némi pénzt csikar-
janak ki tôlük. Ha mégsem nyílt meg a pénz-
tárcánk, akkor az erélyesebb fellépést nem
ritkán szidalmazás követte. A várakozóknak
ugyanakkor nem csak a rámenôs koldulók
okoztak kellemetlen perceket. Az utazók ar-
ról is panaszkodtak, hogy néhány, magáról
megfeledkezô személy ittas állapotban a vá-
rakozásra szolgáló padokat használta illem-
helynek.

A számos bejelentés miatt a Városrendé-
szet — noha nem lenne feladata — a rendsze-
res járôrözés mellett döntött. Az akcióban
részt vettek a közterület-felügyelôk és II. ke-
rületi polgárôrök is.

— Január második felében délutánonként
a végállomás környékén állandó szolgálatot
láttunk el, így néhány nap után az utasok már
érezhették a változást — tájékoztatott Takács
Sándor közterület-felügyelô. — A részeges,
kéregetô alakok eltûntek, és a környezô épü-
letek falait és a közeli bokrokat sem nézik
mellékhelyiségnek. Reméljük, nem dolgoz-
tunk hiába, és jó ideig elkerülik a környéket
a nemkívánatos személyek.

A felügyelô számos utazóval összhangban
jelezte: komoly közegészségügyi probléma,
hogy egy ilyen forgalmas állomáson nincs il-
lemhely. Öröm az ürömben, hogy a II. kerüle-
ti önkormányzat képviselô-testülete elfogad-
ta a közeli, régi végállomás közterületi rende-
zési tervét, amelynek része az új és kulturált
illemhely megépítése. szeg

Éjjeli razzia
A Városrendészet és a II. kerületi Rend-
ôrkapitányság rendszeresen tart külön
akciót a belsô városrész közterületeinek
felügyeletére. A járôrök január 15-én
egész éjjel a Mammut bevásárlóköz-
pont és környékén voltak szolgálatban.

— Az itt élôk gyakran tettek panaszt,
hogy az éjszakai órákban rendkívül zava-
ró az utcán hangosan italozók mulato-
zása, a reggelre a kapualjakban maradt
„végeredményrôl” nem is beszélve — tá-
jékoztatott Takács István közterület-fel-
ügyelô. A közlekedésrendészeti és köz-
rendvédelmi ellenôrzés során a közterü-
let-felügyelôk és a rendôrök rövid idô
alatt negyven esetben indítottak eljá-
rást szabálytalanul parkoló sofôrrel, han-
goskodó, italozó vagy garázda sze-
méllyel szemben, és a köztisztaság ellen
vétôket is megbírságoltak. A razzia kere-
tén belül a két szervezet szúrópróbasze-
rûen bármely nap bármely órájában el-
lenôrzést tarthat a kerületben.

Elô a korcsolyákkal!
Tartósan hideg téli idôben, mikor már termé-
szetes vizeinket is vastag jégtakaró borítja,
sokan húznak korcsolyát lábukra, hogy ked-
vükre csúszkálhassanak. A hidegkúti horgász-
tó — a január végi lékvágást, jégvastagság-el-
lenôrzést követôen — szintén nyitva áll eme
téli sport szerelmesei elôtt.

Aki ide látogat, térítésmentesen korizhat,
de nem árt, ha tudja, hogy a Temetô utcai ta-
vacskát természetes források táplálják, me-
lyek közvetlen környezetében vékonyabb a
jég. Ezért a tó üzemeltetôje felhívja a figyel-
met, hogy mindenki saját felelôsségére me-
het csak fel a befagyott tóra. A horgászidény-
hez hasonlóan most is ügyeljünk mások nyu-
galmára, a környezet tisztaságára.
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Bemutatkoznak a kerületi óvodák: Budakeszi Úti Óvoda

Elfogadni, támogatni, bátorítani
A Budakeszi útról lekanyarodva,
csendes, erdôszéli völgyben egy
gyönyörûen felújított régi villa áll: a
Budakeszi Úti Óvoda. Hideg téli napon
látogatunk oda, a gyerekek a
behavazott kertben játszanak,
csúszkálnak, szaladgálnak. Csak egy
kicsi lány álldogál szomorúan a vidám
kavalkád közepén. Kovács Ildikó, az
óvoda vezetôje ölbe veszi és
megtörölgeti a könnytôl maszatos
arcocskát. — Emma még csak két napja
óvodás — magyarázza, s közben
karjában hamar megnyugszik a kis
újonc.

— Igyekszünk a gyerekeket a lehetô legszaba-
dabb és legdemokratikusabb légkörben ne-
velni, a szabadságot, ugyanakkor biztonságot
nyújtani számukra — mondja az óvodavezetô,
miközben leültet apró irodájában. — Ez nem
azt jelenti, hogy nincsenek szabályok. Termé-
szetesen vannak, s azokat be kell tartani, de
ezek elsôsorban nem tiltások és megkötések.
Fontosnak tartjuk, hogy együttmûködésre,
egymás elfogadására és tiszteletére neveljük
az ovisokat. Meleg, szeretetteljes, családias
hangulat kialakítására törekszünk, és kerül-
jük a felesleges dresszúrát. Itt az óvónôk
nem hordanak fehér köpenyt, és nem kell
ôket néninek szólítani, de szépen és udvaria-
san kell szólni hozzájuk, ahogy nekik is ha-
sonló módon kell beszélni és bánni a gyerek-
sereggel. Nincsenek zárt ajtók, a másik cso-
portba vagy hozzám bármikor be lehet jönni.

Mintegy végszóra két szôke fej jelenik meg
az ajtóban: csak kíváncsiak voltak, ki jött láto-
gatóba Ildikóhoz, de már köszönnek, és men-
nek is vissza. Kedvesek, közvetlenek, megil-
letôdöttségnek nyoma sincs.

— Ez nálunk természetes — kapcsolódik a
beszélgetése Szikora Márta óvónô. — Nem szo-
ronganak, nem akarnak megfelelni, önmagu-
kat adhatják. Elfogadni, támogatni, bátoríta-
ni — ezek a legfôbb nevelési elveink, ame-
lyek az óvoda 1983-as megalakulása óta válto-
zatlanok.

Óhatatlanul is felmerül a kérdés: hogyan
lehet ennyi gyerekkel ilyen liberális szel-
lemben foglalkozni? Nincs néha egy kis fe-
jetlenség?

Valóban nincs könnyû dolgunk — moso-
lyog Márta —, bár a dadusok rengeteget segí-
tenek. Ez a munka teljes odaadást, odaªgye-
lést, alapos szervezést, ugyanakkor kellô ru-
galmasságot igényel. Négy vegyes csopor-
tunk van, mindegyikben 3–7 éves gyerekek,
akik átmehetnek egymáshoz, a kertben is
együtt játszhatnak. Éppen azért nagyon fon-
tos a megfelelô szokások kialakítása. A gyere-
kekkel életkor és fejlettségi szint szerint dif-
ferenciáltan foglalkozunk, ami egyfelôl bo-
nyolultabb feladat, ugyanakkor a közösség

szempontjából elônyös. A nagyok lelkesen se-
gítik a kicsiket, etetik, öltöztetik, akik „cseré-
be” felnéznek a nagyokra.

Milyen kapcsolatuk van a szülôkkel?
Túlzás nélkül mondom, hogy nagyon jó —

büszkélkedik Ildikó. — Az egyik apuka azt
mondta, hogy ha reggel bejön az óvodába,
már jól kezdôdik a napja. Bármikor jöhet-
nek, bármilyen problémát megbeszélhe-
tünk. Tényleg olyanok vagyunk, mint egy
nagy család, amit a szülôk is jól érzékelnek,
és örömmel vesznek. Remek kis közösség a
miénk, ahol nem ritka, hogy délután egy szü-
lô több gyereket is elvisz, otthon folytatódhat
a játék, és reggel hozza ôket oviba. Számos ba-
ráti kapcsolat szövôdik a családok között,
együtt töltik a hétvégét vagy a nyári szabadsá-
got.

Nevelési programjukban melyek a ki-
emelten kezelt területek?

Három ilyen is van: a néphagyomány ápolá-
sa, az idegen nyelvi (angol) nevelés és az
egészséges életmódra nevelés. A gyerekek
népmeséket hallgatnak, népdalokat énekel-
nek, igyekszünk megismertetni ôket a régi
mesterségekkel. Minden héten egyszer eljön
hozzánk egy táncos házaspár, akik minden al-
kalommal zenészeket is hoznak magukkal.
Ilyenkor zeng az óvoda a citerától, a dudától,
tekerôtôl! A táncházat nagyon élvezik a gyere-
kek, ahol a táncolás mellett az évszakhoz
vagy az aktuális ünnephez tartozó néphagyo-
mányokkal és népi játékokkal is megismer-
kednek.

Az angollal nem nyelvoktatás keretében is-
merkednek az óvodások. Állandó munkatár-
sunk minden nap egy másik csoporttal foglal-

kozik úgy, hogy amit az óvónô magyarul
mond, azt ô angolul. Egész délelôtt együtt
van a csoporttal, játék közben, a foglalkozá-
sok alatt, az étkezéseknél, és az udvaron is.
Ugyanolyan óvó néni, mint a többiek, csak
éppen mindent angolul mond. És a gyerekek
— a szó jó értelmében — gátlástalanul vála-
szolnak neki angolul. Nem tanítjuk az angolt,
csak megismertetjük és megszerettetjük a
gyerekekkel, célunk az igény kialakítása az
idegen nyelv ismerete iránt.

Az egészséges táplálkozás jegyében a gyere-
kek egész nap zöldséget és gyümölcsöt rág-
csálhatnak. Madarász ovi keretében itt az er-
dôben madárbefogás, gyûrûzés, madársimo-
gatás is szerepel a programunkban. Visszük
úszni, teniszezni a gyerekeket a szomszédos
Külker-parkba. Akkor is megyünk levegôre,
ha nincs túl szép idô, legfeljebb melegebben
öltözünk fel. A pihenésre is nagy hangsúlyt
fektetünk. Ebéd után, amikor lefekszenek a
kicsik, a szobákban az óvónôk aromamécsest
gyújtanak, mesélnek, és közben halkan szól
a relaxációs zene. Ebben a légkörben min-
den gyerek könnyen át tudja adni magát a pi-
henésnek.

Hogyan szokják meg a gyerekek az óvo-
dai „édes élet” után az iskolai fegyelmet?

Emiatt én is aggódtam, és kérdeztem a taní-
tókat, hogyan illeszkednek be gyerekeink az
iskolai életbe. Szerencsére nagyok jók a
visszajelzések. Véleményem szerint jót te-
szünk a gyerekeknek azzal, hogy hétéves ko-
rukig ilyen meleg, érzelmi biztonságot nyúj-
tó környezetben nevelkedhetnek. Ez egy élet-
re szóló muníció.

Péter Zsuzsa

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA. Négy kor szerint vegyes csoportban nevelik a gyerekeket.
Óvodavezetô: Kovács Ildikó. (1021 Budapest, Budakeszi út 75., tel.: 200-8662.)
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Áldás Utcai Általános Iskola 1025 Áldás u. 1., tel.: 212-4258; aldas@aldasuai.sulinet.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: Meixner Ildikó-féle program, szótagoló-elemzô módszer, késleltetett írástanítás. EMELT SZINTÛ OKTA-
TÁS: angol-mûvészeti, angol-vizuális, matematika-angol, angol-drámajáték. A HEFOP 3.1.3-as pályázati program nyertes iskolájaként a 2006/
2007-es tanévben elkezdett kompetenciaalapú oktatás, amely biztosítja tanulóink hatékony felkészülését a középiskolai tanulmányokra. SZAK-
KÖRÖK: számítástechnika, rajz, báb, logika, képzômûvész, diákújság, színháztörténet, felsôben középiskolára elôkészítô tanfolyamok.
SPORT: sakk, karate, foci, kosárlabda, dzsúdó, ritmikus sportgimnasztika, puhalabdás tenisz, akrobatikus rock and roll. ZENE: szolfézs- és
hangszeroktatás. NYÍLT ÓRÁK: február 25-én 8–12 óráig leendô elsô osztályosok szüleinek. Március 18-án 15–16 óra között játékos foglalko-
zás. (www.aldasuai.sulinet.hu)

Kerületi iskolaválasztó

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
1021 Budenz út 20–22. Tel.: 394-3177, titkarsag@budenz.sulinet.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: Meixner Ildikó-féle program, szótagoló-elemzô módszer, késleltetett írástanítás. Elsô osztálytól vizuális nyelv-
oktatás keretében (rajz és az idegen nyelv integrációja) angol és német nyelv tanítása. Egyik elsô osztályunk a „Lépésrôl lépésre” programmal in-
dul (kooperatív tanulási technikák, differenciált készségfejlesztés), a másik osztályunkat „Mûvészeti programmal” tanítjuk. Mûvészeti tárgyak:
dráma, ének-zene, furulya, néptánc, kézmûvesség. NYÍLT ÓRÁK: április 12–16-ig. Játszóház óvodásoknak április 17-én 9–12-ig. Elôkészítô
foglalkozások leendô elsôsöknek január 21-tôl minden csütörtökön 17 órától, 10 alkalommal. SPECIÁLIS FEJLESZTÉSEK: diszlexia, disz-
gráfia, diszkalkulia, logopédia, mozgásfejlesztés. KÜLÖNÓRÁK: furulya, énekkar, kézmûves foglalkozások; sakk, rajz, kosárlabda, focisuli,
néptánc, asztalitenisz, floorball, falmászás. Két zeneiskola tart hangszeres oktatást intézményünkben: a Kiss Zenede és a Járdányi Pál Zeneiskola.
(www.budenz.sulinet.hu)

Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 1027 Medve u. 5–7., tel.: 201-1137; titkarsag@csikferenc.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: szótagoló-elemzô-analizáló módszer (Apáczai tankönyvcsalád). EMELT SZINTÛ OKTATÁS: az egyik
elsô osztálynál emelt szintû testnevelés, közoktatási típusú sportiskolai modell alapján, választható angol vagy német nyelv és informatika. A má-
sik osztályban emelt óraszámú német oktatás folyik (nyelvi, rajz- és testnevelés óra). Igény esetén az informatikát szakkörként mûködtetjük. Felsô
tagozaton és gimnáziumban közoktatási típusú sportiskolai osztályok mûködnek. KÜLÖNÓRÁK: sportkörök, zeneórák, tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások. SZAKKÖRÖK: dráma, rajz, báb, kézmûves, film, fotó. JÁTSZÓHÁZ: február 10-én, március 10-én, április 21-
én 17 órakor. Ovisoknak játékos németfoglalkozás február 10-tôl minden szerdán 16 órától. Hétfônként 16,30-tól játékos tornát tart Leitner József
és Maróti László. Két tanító néni, Tóth Ágnes és Jaczkovits Miklósné várja a mozgás és idegen nyelvek iránt érdeklôdô leendô kisdiákokat.
NYÍLT HÉT: 4. évfolyamon február 15–19-ig, 1–3. évfolyamon 22–28-ig, 7.45-tôl. (www.csikferenc.hu)

Fillér Utcai Általános Iskola 1022 Fillér u. 70–76. Tel.: 326-6617; info@filleriskola.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: Hagyományos hangoztató-szótagoló-szóelemzô módszer. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: angol, valamint
német nemzetiségi, két tannyelvû tagozat. KÜLÖNÓRÁK: Zene (fuvola, furulya, zongora, hegedû, szolfézs). Hittan (református, katolikus).
Sport (kosárlabda, kézilabda, röplabda, foci, asztalitenisz, floorball, atlétika, labdás képességfejlesztô foglalkozás, RSG, taekwon-do), kézmûves
szakkörök. SPECIÁLIS FEJLESZTÉS: Nevelési tanácsadó véleményétôl függôen. NYÍLT ÓRÁK: Mindkét tagozatnak március 10-én.
Délutáni óvodás foglalkozások: az emelt szintû angolos osztályba jelentkezôknek február 17-én, március 3-án, 24-én, április 14-én; a német tago-
zatosoknak március 3-án, 17-én, 31-én, április 14-én. A foglalkozások 16 órakor kezdôdnek. Palacsintaparti április 21-én. Leendô elsôs tanítók:
Szabó Edit, Siposs Katalin és Balássyné Vass Judit. (www.filleriskola.hu)

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
1028 Szabadság u. 23., tel.: 397-4569; klebi@klebelsberg.sulinet.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: Meixner-féle Játékház c. tankönyvcsalád hangoztató-elemzô-összetevô, diszlexiát megelôzô módszere, az írás-
tevékenység késleltetett fejlesztése. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: német nemzetiségi nyelvoktatás, emelt óraszámú testnevelés. KÜLÖN-
ÓRÁK:: sport: tollas, falmászás, kosárlabda, röplabda, labdarúgás. Zenekör. Zeneórák: zongora, hegedû, furulya. Klébi játszóház. SPECIÁLIS
FEJLESZTÉS: Az oktató-nevelô munka eredményességét fejlesztôpedagógus, pszichológus, az elsô osztályos tanítók munkáját pedagógiai
asszisztens segíti. NYÍLT ÓRÁK: Leendô elsô osztályos gyerekek szüleinek március 3-án, szerdán 8–11 óráig, 11 órától tájékoztató az iskola
munkájáról. (www.klebi.hu)

Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program (A Klebelsberg iskola keretén belül mûködô önálló pedagógiai program). Személyiségközpontú-
ság, elfogadás, differenciált fejlesztés, tehetséggondozás, integráció gyógypedagógiai háttérrel. SPECIÁLIS FEJLESZTÉS: szakértôi véle-
ménnyel, osztályonként két-három sajátos nevelési igényû tanuló integrált nevelését vállalják. NYÍLT ÓRÁK: február 22-én, 9 órakor szülôi tá-
jékoztató az iskola mûködésérôl, 11 órától bemutatóórák. (www.gyermekekhaza.hu)

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola — Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
1022 Marczibányi tér 1., tel./fax: 212-5680, kodaly@kodaly-bp.sulinet.hu, Magyar Rádió Gyermekkórus: tel.: 328-8710.
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: hangoztató-elemzô-összetevô, szótagoló módszer. TAGOZATOK: általános iskolában évfolyamonként két
ének-zene tagozatos osztály, hagyományos és iskolaotthonos rendszerben. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: ének-zene 1–13. évfolyamon, an-
gol nyelv a 9. évfolyamon heti 12, a további évfolyamokon heti 5 óra a 10–13. osztályig. KÜLÖNÓRÁK: fejlesztô és felzárkóztató foglalkozá-
sok, délután helyben hangszeres zeneoktatás (zongora, csembaló, hegedû, gordonka, gitár, ütô, furulya, fuvola tanszakon), kórusok, kamarazene,
zenekar, könyvtári foglalkozás, heti öt testnevelésóra az iskolaotthonos osztályokban, rendszeres sportdélutánok, gyógytorna helyben. SZAK-
KÖRÖK: foci, mozgásmûvészet, drámajáték, rajz-kézmûves, néptánc, angol, pingpong, második osztályban intenzív úszásoktatás. NYÍLT
ÓRÁK: február 17-én 8 órakor kórus, 9-tôl angol, 9.25-tôl angol/német; március 9-én 8 órakor kórus, 9-kor magyar/matematika, 9.25-tôl moz-
gásmûvészet órai bemutatók, iskolai tájékoztatóval. VI. Budapesti Óvodás Zenei Fesztivál február 20-án, 10–13 óráig. Játszóház a leendô tanítók-
kal március 6-án 10–11.30-ig. Jelentkezés az 1. osztályba március 19-ig jelentkezési lapon, telefonon, faxon, e-mailen. Meghallgatás: a
„Kodályos” osztályba március 25., 26-án 14–17 óráig, a „rádiós” osztályba március 25–26-án 16 órától.
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Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
1028 Községház u. 10., tel.: 397-4479; okuhidegkut@t-online.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: hagyományos szótagoló, hangoztató-elemzô-összetevô módszer. EMELT SZINTÛ OKTA-
TÁS: angol, illetve német nyelv 7–8. évfolyamon. KÜLÖNÓRÁK: ökumenikus bibliaismeret, etika. Szakkörök: színjátszó, rajz, kéz-
mûves, újságíró, filmklub, barkács, természetjáró, énekkar. Sport: karate, labdajátékok, mûvészi torna, úszás. Zene: fa- és rézfúvósok, gi-
tár, cselló, zongora. NYÍLT NAPOK: február 25–26-án 9 órától. (www.oku.hu)

Pitypang Utcai Általános Iskola
1025 Pitypang u. 17. Tel.: 325-8827; pitypang@pitypangiskola.sulinet.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: Hagyományos szótagoló módszer. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: Ötödik osztálytól emelt szin-
tû matematika. Idegen nyelv: elsô osztálytól választható az angol vagy német nyelv. KÜLÖNÓRÁK: angol, logika, rajz, kerámia.
Sport: foci, kézilabda, röplabda, tenisz, úszás, mûvészi torna, karate-kempo, néptánc és rocky. Zene: zongora, furulya, gitár. Iskolakóstol-
gató: február 16-án 16 órától. NYÍLT ÓRÁK: március 23-án 8.20-tól és 9.15-tôl, melyeket a két leendô elsôs tanító néni, Vadász
Jánosné és Sándor Lászlóné tart. (www.pitypangiskola.hu)

Remetekertvárosi Általános Iskola
1028 Máriaremetei út 71. Tel.: 397-4402; remete@remete.sulinet.hu
ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: hangoztató-elemzô-összetevô, hagyományos, szótagoló anyanyelvi nevelés. EMELT SZINTÛ
OKTATÁS: elsô osztálytól bontott csoportban angol nyelvoktatás; emelt óraszámú kiscsoportos informatikaoktatás; gazdasági és
vállalkozási ismeretek (JAM program); szövegértés tantárgy; Egészséged testben, lélekben személyiségfejlesztô program (CHEF). Haté-
kony tanulásszervezési formák: kompetenciaalapú oktatási módszerek, tehetséggondozás, egyéni fejlesztés, nívócsoportok, projekt-
módszer, szabadégiskola, terepgyakorlat, Gördülô Tanösvény projekt. SPECIÁLIS FEJLESZTÉS: Pedagógiai Szakszolgálat vé-
leményétôl függôen helyben fejlesztôpedagógus, logopédus, gyógytestnevelô, iskolapszichológus. DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁ-
SOK: napközi, tanulószoba, hagyományôrzés, néptánc, furulya, énekkar, iskolazenekar, képzômûvészeti körök, floorball, foci, tenisz,
táncház, modern táncok, zenés torna, labdajátékok, túrák. Órarendhez igazodó hitoktatás. Zeneoktatás, szolfézs helyben, mûvészeti
alapoktatási intézményekkel együttmûködve. ISKOLANYITOGATÓ: február 9. kedd, 15.45–17; március 6. szombat, 9.30–12-
ig: Családi Nap gyermekeknek és hozzátartozóknak; Húsvéti játszóház: március 30. kedd 14.00–16.00; alsós nyílt nap: április 20.
kedd, 7.45–11.00. Az elsôs pedagógusok: Papp Zsuzsa, Szilágyi Hajnalka, Szmereka Viktória (www. remete.ini.hu)

Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gimnázium

1026 Pasaréti út 191–193., tel.: 394-3887; Telephely: 1026 Fenyves u. 1–3.; iskola@szabol-bp.sulinet.hu

ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS: hangoztató-elemzô-összetevô módszer. Differenciált olvasásoktatás. EMELT SZINTÛ OKTA-
TÁS: a két tanítási nyelvû osztályban („a”) heti 5 angol nyelvi óra kiscsoportban, 1–4. évfolyamon ének, vizuális kultúra, rajz, testne-
velés és természetismeret, 5–8. évfolyamon természetismeret, célnyelvi civilizáció, mûvészettörténet, informatika két tannyelven. Az ál-
talános tantervi osztályokban („b” és „c”) 1–3. évfolyamon heti 2 óra, 4. évfolyamtól heti 3 óra angol- vagy németóra. Alsó tagozato-
soknak homogén napközis csoportok. KÜLÖNÓRÁK: zene: szolfézs, furulya, hegedû, zongora. Sport: foci, dzsúdó, vívás, zenés
tánc, labdajáték. Színjátszócsoport, kerámiaszakkör. Iskolakóstolgató foglalkozások leendô elsôsöknek: szerdánként (február10., 17.,
március 3.,10.,17.) 17–17.45-ig. (www.szabol-bp.sulinet.hu)

Törökvész Úti Általános Iskola
1025 Törökvész út 67–69., tel.: 325-6580; info@torokvesz.hu
Alsó tagozaton ugyanaz a tanítópáros viszi a csoportot, iskolatáskát hétközben nem kell hordani. ÍRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS:
differenciált olvasástanítás egyéni tempóban, a hangoztató-elemzô-összetevô módszerrel. Írásoktatás hagyományos „cés” kötéssel;
alsó tagozaton iskolaotthon. EMELT SZINTÛ OKTATÁS: elsô osztálytól kis csoportban angol- vagy németnyelv-tanítás és
informatikaoktatás. Nyolcadik osztály végén ECDL-Start számítógépes jogosítvány megszerezhetô. KÜLÖNÓRÁK: tananyaghoz
kapcsolódva irányított szabadidôben: német, angol, néptánc, kézmûves, rejtvényfejtés, színjátszás, matematikai logika, mesekuckó,
izgô-mozgó sportjátékok. Rendszeresen visszük az osztályokat színházba, hangversenyre, múzeumba, erdei iskolába. Zeneiskolai kü-
lönórák: szolfézs, zongora, fuvola, furulya, gitár, hegedû. Sport: mûvészi torna, kosárlabda, foci, karate, vívás, sakk, korcsolya, úszás
(Darnyi-féle úszóiskola). NYÍLT ÓRÁK: április 14-én 8–10 óráig 1. óra vizuális kultúra (Soborné Siegl Csilla), 2. óra matematika
(Makkos Eszter). További foglalkozások: február 10-én 17 órakor „Maszkabál”, farsangi mulatságok, álarcok készítése , március 17-
én 17 órakor Kalandozás az informatika világába, a leendô elsôs tanítókkal. (www.torokvesz.hu)

Újlaki Általános Iskola
1023 Ürömi utca 64. Tel.: 335-0792 (ig.), 335-0720 (központ); e-mail: igazgato.ujlaki@gmail.com
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket, akik bemutató foglalkozásainkon bepillantást nyerhetnek iskolánk mindennapi életébe. ÍRÁS-OL-
VASÁSTANÍTÁS: Hangoztató-elemzô-összetevô módszer (Apáczai tankönyvcsalád). Az informatika, az angol vagy az olasz
nyelv tanítása és a tehetséggondozás kis csoportokban történik. Speciális tagozatukon gyógypedagógusok foglalkoznak a szakértôi
véleménnyel rendelkezô gyermekekkel, akik egyéni haladási ütemben tanulnak. KÜLÖNÓRÁK: egyéni felzárkóztató és tehetség-
gondozó foglalkozások, szakkörök, zenetanulási (szolfézs, furulya, zongora, gitár, trombita, ének) és sportolási (Darnyi úszóiskola, ugró-
kötél, tollas, karate, aikidó, foci, fit-kid, tánc, gyógytestnevelés, labdajáték) lehetôségek. Napközis és tanulószobai foglalkozást biztosí-
tunk diákjainknak. Leendô elsôs tanítók: Szabó Gabriella és dr. Rembeczkiné Várkonyi Judit. NYÍLT ÓRÁK: március 24-én szerdán
9–12 óráig. „Itt a farsang...” kézmûves foglalkozás februán 10-én 17 órától. Játékos sportfoglalkozások: február 17., 24., március 3.,
10., 31., április 14. (szerdai napokon) 16 órától. MESE-VÁR játszóház április 21-én, szerdán 17 órától. (www.ujlaki.ultranet.hu)

Összeállításunkban a II. kerületi önkormányzat fenntartásában mûködô általános iskolák legfonto-
sabb adatait gyûjtöttük össze az iskolaigazgatók közlése alapján.
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Minden gyermek
csodálatos

A Törökvész Úti Kézmûves Óvoda szép
hagyományát követve idén is vendégül
látott egy kerületi iskolát. Ezúttal a Sza-
bó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola
és Gimnázium, pontosabban az annak
alsó tagozatán tanuló diákok kaptak le-
hetôséget, hogy kézmûves munkáikat ki-
állítsák az Óvodagalériában, és kicsit be-
mutassák iskolájukat, az ott folyó mûvé-
szeti nevelés állomásait, eredményeit.

Az ünnepélyes megnyitóra óvoda és
iskola apraja-nagyja összegyûlt. Ének-
rôl, zenérôl és mesérôl a kisdiákok gon-
doskodtak — az ovisok legnagyobb örö-
mére. A közönséget Halmi Katalin, a ga-
lériát vezetô óvónô köszöntötte, a kiállí-
tást a Szabó Lôrinc iskola igazgatója,
Zoltán László nyitotta meg. — „Minden
gyermek csodálatos — idézett beszéde
elején az iskola nevelési programjából a
vezetô. — A gyermekben levô kincs
megkereséséhez sokan kellünk: szülô,
pedagógus, diák és az egész iskola. Ez
egy közösségi játék, hiszen a mûvészet
voltaképpen játék, amelyben egy iga-
zabb, jobb, szebb világot teremtünk.”

A mûvészeti nevelés mellett az iskola
kiemelt hangsúlyt fektet az idegen
nyelv, elsôsorban az angol oktatására.
Már alsó tagozaton egyes tárgyak, töb-
bek között a rajz oktatása is két nyel-
ven, angolul és magyarul folyik, emel-
lett a gimnazisták egy angol nyelvû drá-
macsoportban is hódolhatnak a színját-
szás örömének.

A kiállított alkotásokat az iskola rajzta-
nára és kerámia szakkörének vezetôje,
Pallai Márta értékelte. — Láthatóan jó-
kedvûen készültek a munkák — hangsú-
lyozta a tanárnô. — Ezt a jókedvû alko-
tást az óvodából hozzák magukkal a
gyerekek. A kiállításon jól nyomon kö-
vethetô az a folyamat, ahogy a kis, még
majdnem óvodás gyerekek önfeledt raj-
zolásának eredményei tudatosabb, tech-
nikailag biztosabb tudást tükrözô mun-
kákká alakulnak.

Az Óvodagaléria legújabb tárlata már-
cius 19-ig naponta 9–17 óráig tekinthe-
tô meg. Az óvoda címe: 1022 Törökvész
út 18.

A tehetséggondozás nemzeti ügy

Mi így csináljuk. Hogy ki és mit? A II. kerüle-
ti Pedagógiai Szakszolgálat a tehetséggondo-
zást. És hogyan? Nos, pontosan errôl szólt a
PSZK fenti címmel tartott projektindító ren-
dezvénye, hiszen az intézet tehetségpontként
részt vesz a Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) idevágó pályázatán.

A szakmai délutánt Pálos Annamária, az ön-
kormányzat Mûvelôdési Irodájának vezetôhe-
lyettese nyitotta meg. Örömét fejezte ki,
hogy a PSZK is csatlakozott azokhoz a kerüle-
ti intézményekhez, amelyek a TÁMOP-pályá-
zatok segítségével fejlesztik és korszerûsítik
az ott folyó oktatási és nevelési munkát. „Ne
nehézségnek, hanem kihívásnak tekintsük
az elôttünk álló utat — biztatta hallgatóságát
Pálos Annamária. — Kerületünkben olyan új-
szerû pedagógiai módszertani munka kezdô-
dött el, amely hosszú évekre iránymutató le-
het, és minden résztvevônek sok érdekesség-
gel és tanulsággal szolgálhat.”

Oláh Vera, a Nemzeti Tehetségsegítô Ta-
nács munkatársa annak rövid és hosszú távú
programját ismertette. Errôl részletesen a
www.tehetsegpont.hu honlapon olvashatnak
az érdeklôdôk. 2008-ban az országgyûlés el-
fogadta a tanács 2028-ig tartó, húszéves pro-

jektjét Magyar Géniusz Program néven, ami-
rôl bôvebbet a www.nfu.hu weboldalon tud-
hatunk meg. A tanácsnak ma huszonhét tag-
szervezete van, ezek az úgynevezett tehetség-
pontok. Ilyen tehetségpont kerületünkben a
PSZK. A tehetségpontok feladata a tehetsé-
gek felismerése, gondozása, valamint egy há-
lózati szervezet kiépítése. Fontos, hogy a te-
hetségpontok ismerjék egymás tevékenysé-
gét, és kapcsolatban álljanak egymással. A te-
hetséggondozás nemzeti ügy, hiszen ez jelent-
het kitörési lehetôséget Magyarország számá-
ra, hangsúlyozta az elôadó.

Gyarmathy Éva, az MTA Pszichológiai Inté-
zetének munkatársa, valamint a PSZK Tehet-
ségpont pszichológus szakértôje a nehezen
felfedezhetô tehetségekrôl beszélt. A nehe-
zen kezelhetô, viselkedési vagy tanulási prob-
lémákkal küzdô gyerekekben sokszor kiemel-
kedô tehetség rejtôzik. Einstein, Newton, Aga-
tha Christie, Churchill vagy John Lennon —
csak néhány, felnôttként igen jelentôs telje-
sítményt nyújtó „zûrös” gyerek.

Minél toleránsabb a mássággal szemben az
adott társadalom, annál több tehetség felbuk-
kanása valószínû. Az ilyen irányú nevelést
már az óvodában, iskolában el kell kezdeni.
Ahhoz, hogy a verbálisan rosszul teljesítô gye-
rekek is kibontakoztathassák a bennük rejlô
képességeket, fontos lenne a mûvészeti neve-
lést, a sportot és stratégiai játékokat bevinni
az iskola mindennapjaiba. Ezektôl nemcsak
élvezetesebbé válik az iskolában eltöltött
idô, de minden tanuló számára egyaránt fej-
lesztô hatásúak. Az elôadó végezetül felhívta
a ªgyelmet a www.diszlexia.hu honlapra,
ahonnan további érdekességeket tudhatunk
meg a másképp tehetségesekrôl.

P. Zs.

TANKÖNYVVÁSÁR ÉS TÁRSASJÁTÉK-BEMUTATÓ. A II. Kerületi Pedagógiai Szolgálta-
tó Központ idén is rendezett tankönyvbemutatót és -vásárt azzal a céllal, hogy a meghí-
vott pedagógusok könnyebben tájékozódjanak a tankönyvek és taneszközök világában.
A megjelent kilenc tankönyvkiadó — Apáczai Kiadó, Cartographia Kiadó, Cser Kiadó, Di-
nasztia Tankönyvkiadó, Krónika Nova Kiadó, Mozaik Kiadó, Mûszaki Könyvkiadó, Nemze-
ti Tankönyvkiadó, Pedellus Tankönyvkiadó — kedvezménnyel árusította kiadványait.

Sok érdeklôdô óvónôt és tanítót vonzott a PSZK társasjáték-bemutatója, ahol ki is pró-
bálhatták az ajánlott játékokat. Egyaránt megfelel óvodás- és iskoláskorú gyerekeknek a
Blokus, amely egy izgalmas stratégiai játék, ahol a játékosok taktikusan lehelyezett köve-
ikkel blokkolhatják játékostársaikat, és saját területüket is bôvíthetik. Óvodásoknak aján-
lott a klasszikus maja já-
ték, a Mancala, ahol indu-
láskor minden helyre négy
üvegkavicsot teszünk a
hat-hat tartóba. Amikor
egy játékos sorra kerül, az
egyik tartóban lévô összes
jelzôt megfogja, és sorba
helyezi el az óramutató já-
rásával ellentétes irányban
lévô tartókba, tartónként
egyet. A cél, hogy a saját
gyûjtônkbe minél több kö-
vet bejuttassunk.

ld
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Alkotni szabadon és örömmel
Radírpók a Marczin

Nincs új a nap alatt. Bár a
tehetséggondozásról, mint a
pedagógiai munka kiemelkedô részérôl
most újdonságként beszélnek a
szakemberek, a vérbeli pedagógus ezt
már sok évvel ezelôtt is gyakorolta. A
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
hosszú évek óta biztosít teret a
legkülönbözôbb tehetségek
megnyilvánulására.

Idén külön pénzügyi támogatást is nyert az
intézmény erre a célra az Európai Unió TÁ-
MOP pályázatán, így a kiscsoportos tehetség-
gondozó mûhelyek mûködése új lendületet
kapott. Köztük az egyik legsikeresebb a tizen-
nyolc éve mûködô Radírpók, amelynek veze-
tôje 2004 óta Vadászy Eszter.

— E red et ileg
tanítónô vagyok,
és vizuális neve-
lés szakkollégiu-
m o t v é g e z t e m .
Egy alternatív is-
kolában dolgoz-
tam, majd átkerül-
tem a Marczira, a
dekorációs rész-
leghez. Hiányoz-
tak viszont a gye-
rekek, a velük va-
ló foglalkozás, így
gyakran bekuk-

kantottam a Radírpók délutánokra, és egy
idô után helyettesíteni kezdtem az akkori mû-
helyvezetôt, ha szükség volt rá. Amikor a kol-
léganôm elment, nem is volt kérdés, hogy ki
vegye át a szakkört.

Miben különbözik a Radírpók egy hagyo-
mányos kézmûves szakkörtôl?

A Radírpók egy olyan komplex mûvészeti
mûhely 5–10 éves gyerekek számára, ame-
lyen több oldalról igyekszünk egy-egy témát
megközelíteni. Minden alkalommal mûalko-
tásokat vetítek a gyerekeknek, hogy olyan él-
ményben is részesüljenek, mintha egy kiállí-
tásra látogatnánk el. A képekrôl, illetve a ké-
pek kapcsán beszélgetni szoktunk, ami lehe-
tôséget nyújt számukra, hogy elmondják
spontán benyomásaikat, szabad asszociációi-
kat. Így minden didaktikus bevezetés nélkül
hangolódnak rá a mûhely gyakorlati részére,
az alkotásra. Egy rajz vagy festmény látványa
sokkal inspirálóbb tud lenni, mintha kiad-
nék egy megoldandó feladatot, emellett szin-
te észrevétlenül, tudományos magyarázatok
nélkül szivárog a fejükbe egy kis képzômûvé-
szeti mûveltség.

Minden nyáron egyhetes tábort tartunk
itt, a Marczin. Nagyon szeretik a gyerekek, hi-
szen amit máskor hetente egyszer másfél órá-
ban csinálnak, az ilyenkor egy héten át zajlik
rengeteg játékkal és mozgással, valamint egy
izgalmas kiállítással a végén.

Milyen mûalkotások alapján indul a
munka?

Elsôsorban absztrakt képeket nézünk. So-
kan azt gondolják, hogy a gyerekek nehezeb-
ben fogadják be az ilyen stílusú mûveket, hol-
ott éppen az ellenkezôje az igaz. A gyerekek
sokkal nyitottabbak, és játékosan közelíte-
nek az elsô pillantásra nehezen értelmezhetô
látványhoz. Fantáziájuk gyorsan szárnyalni
kezd, és érdekes történetek fogalmazódnak
meg bennük. Vannak olyan foglalkozások,
amelynek egy alkotó a témája, és van, amikor
az adott témához keresek több mûvésztôl
több mûvet.

Mennyire irányított a gyakorlati munka?
A gyerekek teljesen szabadon alkothatnak.

Igyekszem körülvenni ôket olyan eszközök-
kel és anyagokkal, ami elindítja a tevékenysé-
güket. Ha munka közben támad valakinek
egy jó ötlete, azt is felhasználjuk. Sokféle
anyaggal és eszközzel dolgozunk változatosan
és kötöttségek nélkül. Gyakran megesik,
hogy újrahasznosítunk, környezettudatosan
alkotunk. A mûhelyben azt is kiemelten fon-
tosnak tartom, hogy a gyerekek tanulják meg
tisztelni a másik munkáját is. Van, aki harag-
szik, amiért a társa ugyanazt akarja csinálni,
amit ô. Ilyenkor azzal csitítom, hogy legyen
büszke az alkotására, ami annyira izgalmas
és érdekes, hogy példaként szolgál mások-
nak is. Ez megtiszteltetés!

A mûvészeti nevelés mellett ezek szerint
tágabb értelemben is neveli a gyerekeket.

A mûhely alkalmat ad az együttmûködés és
a közös gondolkodás gyakorlására, ugyanak-
kor a gyerekek megtanulnak ªgyelni önma-
gukra és a másikra, megtanulják megfogal-
mazni szóban és képben ötleteiket. A mûvé-
szeti nevelés mellett szeretnénk a minden
gyerekben meglévô alkotókedvet elôcsalogat-
ni, a teremtô munka felett érzett örömöt és
büszkeséget megízleltetni.

Péter Zsuza

Békés kisgyermekek
— elégedett szülôk

Ezzel a címmel tart elôadás-sorozatot a
Pikler Mûhely kisgyermekes szülôknek.
Az elôadások mindig szerdai napon, 17
órától kezdôdnek a Pikler Intézet II. épü-
letében (1022 Gábor Áron u. 39.).

A program célja az együtt gondolko-
dás olyan témákról, kérdésekrôl, ame-
lyek nap mint nap szóba kerülnek a gye-
reknevelés során. A Pikler Intézet ko-
moly elméleti tudású és egyben gyere-
kekkel dolgozó, tapasztalt munkatársai
segítenek elmélyülni egy-egy témában,
választ találni a szülôket foglalkoztató
dilemmákra. A beszélgetés során jellem-
zô nevelési helyzeteket is elemeznek
ªlmre vett jelenetek segítségével. Legkö-
zelebbi alkalom: február 17.: Mitôl lesz
okos a kisgyerek? Önálló cselekvés, önál-
ló gondolkodás. Bevezetôt tart Kálló
Éva pedagógus.

Az egy alkalomra szóló belépô 2500
Ft. Érdeklôdni és jelentkezni Szeleczki
Gabriellánál lehet: pikler@t-online.hu;
telefon: 06 20 474-3317; 326-5262. Az
intézet munkájáról további információk
a www.pikler.hu honlapon találhatók.

A Magyar Rádió
Gyermekkórusa

felvételt hirdet

óvodások, kisiskolások
és 5. osztályosok részére.

Jelentkezési határidô:
2010. március 1.

Cím: MR Gyermekkórus
Budapest 1800

Telefon: 315-0251
A jelentkezés részletes feltételei a
www.mrze.hu honlapon olvashatók
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Pesti gyerekbôl budai polgár
Dr. Winkler Gábor, a Szent János Kórház
II-es Belosztályának osztályvezetô
fôorvosa 1973-ban kapta meg orvosi
diplomáját, és azóta is jelenlegi
munkahelyén dolgozik. A címzetes
egyetemi tanár kinevezést idén elnyert
professzor több mint három évtizede
lakik kerületünkben.

— Pesti gyerek voltam, az Andrássy út és a
Hôsök tere környékén nôttem fel, édes-
anyám ma is ott él. Akkoriban Buda számom-
ra még egy távoli vidéket jelentett. A körút és
a Bajcsy-Zsilinszky út volt a mozgásterem,
ott jártam iskolába, egyetemre. Házasságkö-
tésemkor, 1975-ben költöztem a második ke-
rületbe. Amióta budai polgárnak számítok és
a második kerületben élek, azóta elképzelhe-
tetlen számomra, hogy visszaköltözzek Pest-
re, vagy akár Buda valamelyik másik kerületé-
be. A budai életet egy panellakásban kezdtük
és késôbb, ahogy a család növekedett, illetve
az elômenetelem megengedte, elôbb a Zöld-
máli lejtôre költöztünk, négy éve már a Kapy
utcában élünk.

Miért e hûség a kerület iránt?
Nagyon vonz — különösen az utóbbi idôk-

ben — a szellemisége. A kerület folyamato-
san fejlôdik, számtalan színvonalas progra-
mot rendeznek, a szó igazi, jó értelmében,
polgári légkör tapasztalható. Örömmel olva-
sok az idôszerû változások megvalósulásáról,
annak pedig különösképpen örülök, hogy mi-
lyen intenzív kulturális élet zajlik. Jó ebben a
kerületben élni.

Miért lett orvos?
Édesanyám orvos, édesapám mérnökem-

ber volt. Számukra természetesnek tûnt,
hogy egy szem gyerekük valamelyikük foglal-
kozását fogja választani. Nagyon távol áll tô-
lem a számok világa, ezért fokozatosan az or-
voslás felé terelôdtem. Általános iskolás ko-
rom óta tanultam zenélni, és magával raga-
dott az éneklés is. Harmadéves egyetemista
voltam, amikor az énektanárnôm választás
elé állított, azt mondta, nem látja reményte-
lennek az énekesi pályát, de akkor gôzerôvel
csak arra kellene készülnöm. A szülôi tanács
elé került a dolog. Azt mondták: a hang vagy
megvan, vagy elszáll, és akkor kenyér nélkül
maradok. Az orvosi pálya pedig biztos megél-
hetést jelent. Így orvos lettem.

Miként alakult orvosi pályája?
1973-ban kaptam meg diplomámat. A

Szent János Kórházban kezdtem dolgozni,
ma ugyanazon az osztályon vagyok osztályve-
zetô fôorvos, ahol egykor a gyógyító munkát
kezdtem. Itt kandidáltam, itt készítettem az
akadémiai doktori értekezést, itt habilitál-
tam s kaptam magántanári, majd idén címze-
tes egyetemi tanári kinevezést. Fô szakterüle-
tem a diabetológia, de az endokrinológiával
is foglalkozom, a Magyar Diabetes Társaság
elnöke vagyok és megalapítása óta fôszerkesz-
tôje szakmai folyóiratának, a Diabetologia
Hungaricának.

Mennyire elterjedt hazánkban a cukorbaj?
Ez a betegség világszerte növekvô gyakori-

ságú, így van ez Magyarországon is. A hivata-
los adatok 5,5 százalékos gyakoriságot tartot-
tak nyilván a második évezred küszöbén, ám
errôl az adatról hamar kiderült, hogy alábe-
csülték, jelenleg egy reprezentatív felmérés
7,6 százalékos elôfordulást mutat. Az Egész-
ségügyi Világszervezet 2025-re a megdöbben-
tô 11,2 százalékos elôfordulási adattal szá-
mol. Hozzá kell azonban tennem, hogy a 7,6
százalék azok számát jelenti, akiknek betegsé-
gét már ismerjük. Hozzávetôleg ugyanennyi-
re tehetô azok száma, akik már cukorbete-
gek, de még nem tudnak róla, a cukorbeteg-
ség elôállapotaiban lévôké pedig annyi, mint
az ismert és nem ismert betegeké együtt. Ez

összességében, nagyon durván, megközelít-
heti a 30 százalékot.

Döbbenetes adatok. Mi idézi elô a diabe-
test?

A cukorbetegség nem egységes kórkép. Két
fô típusa, az inzulint termelô sejtek pusztulá-
sa okozta 1-es, és a szükséglethez képest elég-
telen inzulinhatásra visszavezethetô 2-es for-
ma közül ez utóbbi a messze leggyakoribb. Az
említett hatalmas növekedés elsôsorban e
forma gyakoriságának ijesztô emelkedésével
magyarázható. Ennek legfontosabb okai a
mozgásszegény életmód, a kalóriadús táplál-
kozás, a következményes túlsúly és elhízás,
de hozzájárul a stressz és a levezetését célzó
gyakori észrevétlen nassolás is. Elfoglaltak a
szülôk, háttérbe szorul a szabadidôsport, a
közös kirándulások, a gyerekek az elfogadha-
tónál jóval több idôt töltenek a számítógépek
és a tévé elôtt. Nem véletlen, hogy körükben
is gyorsan emelkedik a korábban ebben az
életkorban ritka 2-es típusú diabetes-elôfor-
dulás. Mindezen változtatni csak közös társa-
dalmi összefogással lehet.

Ön tanít, újságot szerkeszt, elôadásokat
tart, szakmai publikációi és szakkönyvei je-
lentek meg, az utóbbi években operaköny-
vek írására is vállalkozott.

Nem lehettem énekes, de a zene, különö-
sen az operák iránti rajongásom az évtizedek
múlásával egyre inkább elhatalmasodott raj-
tam. Számtalan opera-tárgyú könyvem, ren-
geteg lemezem van. 2002-ben elôször csak a
saját kedvtelésemre kezdtem írni a Barango-
lás az operák világában címû könyvet, amely
azóta négy kötetben, közel négyezer oldalon
jelent meg a Tudomány Kiadó gondozásá-
ban, a mûfajjal ismerkedni vágyók, az abban
jártasak és az operák iránt fanatikusan elkö-
telezettek számára. Novemberben jelent
meg az operaházi tagságának 60 éves jubileu-
mát ünneplô nagyszerû mûvészrôl, Melis
Györgyrôl szóló portrékötetem, CD-mellék-
lettel, amelyen eddig soha kiadásra nem ke-
rült felvételei hallhatók.

További tervei?
Szeretném az operettek világát is emberkö-

zelbe hozni. Már bele is kezdtem ennek az
operaismertetôvel hasonló szerkezetû könyv-
nek az írásába, és mindenképpen emléket kí-
vánok állítani a közelmúltban elhunyt nagy-
szerû tenornak, Ilosfalvy Róbertnek, akinek
sikereirôl méltatlanul keveset tudunk.

Van egyáltalán szabadideje?
A vasárnapi ebédeken együtt a család, a ve-

lük töltött idôben töltôdöm fel energiával.
Nagyszerû feleségem van, ô a családi összekö-
tôkapocs, aki biztosítja számomra a nyugodt
hátteret. Két felnôtt lányom, noha képzettsé-
gük nem közvetlenül egészségügyi — egyikük
jogász, másik lányom kommunikációs mene-
dzser —, szintén az egészségügyben tevékeny-
kedik. Szerencsére örökölték zeneszeretete-
met, s ma már a könyvek írásában, a forrá-
sok begyûjtésében is számíthatok segítségük-
re. Spangel Péter

A Budai Polgár január 22-i számában olvastam az Arckép rovatban a dr. Törös fôorvosnôrôl
szóló kitûnô cikküket. Nagyon sok II. kerületi lakos várt már erre a nyilvános elismerésre!
A nagyszerû diagnoszta, kiváló terapeuta olyan emberi humánumot is sugároz, olyan kivé-
telesen jó gesztusokkal árasztja el a hozzá folyamodó betegeket, hogy az csak egy nagyon
nemes lelkû ember belsô indíttatású megnyilvánulása lehet. Ezt biztosan nem az egyete-
men tanulta. Mint a rendelôben elôforduló páciens, láttam már olyan megható törôdést,
amikor a fôorvosnô a sebészetre kísért fel korától és fájdalmától botorkáló idôs embert.

Timonné Barczy Mária

Az olvasó írja…
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológia-
történeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lép-
csôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, ere-
deti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadály-
mentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Budapest, Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
� M GALÉRIA a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. FEBRUÁR 21-ig: Marczi szerint a
világ II. „Rejtett tartalékok” — fotók és egyebek. A mûvelôdési központ alkotó kedvû munkatársainak kiál-
lítása.
� VÍZIVÁROSI GALÉRIA: FEBRUÁR 10–MÁRCIUS 11-ig: Elsô Magyar Látványtár Alapítvány — válogatás. Ró-
zsadomb és vidéke — festmények. Megnyitja Szemadám György író, festômûvész FEBRUÁR 10-ÉN 18
órakor.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: FEBRUÁR 8., 18.00: Az életmû — vonósnégyesben. Petrovics Emil kö-
szöntése 80. születésnapja alkalmából. Házigazda: dr. Battha András. Mûsor: I. vonósnégyes — Akadémia Vo-
nósnégyes; II. vonósnégyes — Bartók Vonósnégyes; II. vonósnégyes — Kodály Vonósnégyes. FEBRUÁR 12.,
18.00: Koncert 33 — MVM Koncertek. Hangversenyek hárfával. Drahos Béla (fuvola), Vigh Andrea (hárfa).
FEBRUÁR 22., 18.00: Koncert 33 — MVM Koncertek. Junior Príma Díjasok hangversenysorozata. Fenyô
László gordonkaestje. Közremüködik: Kovalszki Mária (zongora).

GYEREKEKNEK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Diridongó. Ölbéli zenés foglalko-
zás apróságoknak és cseperedôknek (6 hónapostól 4 évesig) Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével.
Tel.: 06 20 546-5757; dzsuzsi@chello.hu
� PIKLER JÁTÉKTÉR: Hétfôtôl péntekig 9.15-tôl, hétfôn és szerdán 10.45-tôl is tartjuk az összejöveteleket 6
hónapos és 2 éves kor közötti gyerekeknek és szüleiknek. A JátékTérben a gyerekek koruknak megfelelô speciá-
lis mozgáseszközöket és kreativitásra ösztönzô játékokat próbálhatnak ki. További információk és jelentkezés:
Telefon: 06 20 474-3317; 326-5262; pikler@t-online.hu (1022 Gábor Áron u. 39.; www.pikler.hu)
� TESZVESZ JÁTSZÓSZOBA: Minden kedden 10 órakor Süni zenebölcsi. Minden csütürtökön 18 órakor Su-
zuki-féle hegedûtanulás. Minden páros hét szombatján 10–13 óra között kézmûves foglalkozás. Helen Do-
ron Early English kedden 10-kor 1–2 éveseknek, csütörtökön 17 órakor 3–5 éveseknek. Helyszin: Budagyön-
gye, Teszvesz játszószoba, I. emelet.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 12., 15–17-ig:
Farsangi mulatság. Zene: Komlós András. Klubvezetô: Kilián Mária (212-2820).
� 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)
� HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A Hidegkúti Nyugdíjas Klub tagsága FEBRUÁR 11-ÉN 15 órától tartja zártkö-
rû farsangi ünnepségét. A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit, amelyre
mindenkit szeretettel várunk. (1028 Máriaremetei út 37.)
� TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Infor-

máció Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
� ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET:
Megemlékezünk elhunyt klubvezetônkrôl. Összejöve-
teleinket az új évben havonta egyszer tartjuk, min-
dig szerdán. FEBRUÁR 17-én farsangi rendezvényt
tartunk. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b)
� RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Téli szünet utáni
elsô összejövetelünket FEBRUÁR 25-én tartjuk 9–
12.30-ig. Ekkor lehet befizetni a március 30-i
bruck—bécsi kirándulásra. Összejövetelek minden
csütörtökön 9–12.30-ig. (1027 Margit krt. 48., I.
em., 10. sz. kaputelefon, 06 20 921-6588)

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

KAPITALIZMUS: SZERETEM! Michael Moore empatikus dokumentumfilmes, minden
amerikaival együtt érez, akit a gazdagok és hatalmasok valaha is megtapostak. Kamerájá-
val a vállán és kicsiny csapatával a sarkában ott van minden kilakoltatásnál és kispolgári
gyásznál, háborús veszteségnél és jogi kiskapunál, iskolai vérengzésnél és üzembezárás-
nál. Moore házhoz megy, felkeresi szerény kispolgári lakukban a rendszer kárvallottjait, s
hagyja, hadd beszéljenek helyette a fájdalomtól elcsukló hangok és a kétségbeesett tekin-
tetek. És ha a könnyek felszáradtak és a megnyomorítottak elbúcsúznak a híres filmestôl,
a híres filmes fogja magát, és elautózik a gazdag emberek kacsalábon forgó palotájáig,
és becsönget a kapun: jó napot, kívánok, Michael Moore vagyok, egyszerû, becsületes
dokumentumfilmes, a felelôsöket keresem! A gonosz hatalmasok, úgy tûnik, nem néztek
még elég Michael Moore-filmet, mert különben okultak volna belôlük, s tud-
nák, hogy ilyenkor nem célszerû testôreikkel elvezettetni a korpulens filmest,
mert az ilyen huzavonákból lesznek a következô Michael Moore-film látvá-
nyos nagy csattanói. Moore egyébként ugyanazt mondja, és ugyanúgy
mondja, mint korábbi filmjeiben, vagy a nálunk is megjelent Hülye fehér em-
ber címû könyvében: hogy azok ott fenn elcsalták, ellopták, elkótyavetyélték,
megbundázták, zsebre tették, kiszervezték, átmentették… miközben a nép
odalenn elvesztette, megszenvedte, meggyászolta és így tovább. Most épp a
kapitalizmus és az amerikai legfelsôbb körök románcát zenésítette meg egy
nagyszabású dokumentum-show keretében, amibôl, ha Mel Brooks még ak-
tív lenne, remek musical-paródiát tudna készíteni. Nagyon nem kéne átdol-
gozni az eredetit, hisz abból már csak a táncoslányok hiányoznak az igazi, jó
értelemben vett népszórakoztatáshoz. E. K.
Amerikai dokumentumfilm. Rendezte: Michael Moore.

GRAZIOSO A KULTÚRKÚRIÁBAN. A Mes-
terkoncertek sorozat keretében a Grazioso
Budapest Vonósnégyes (Balogh Ferenc, Det-
vay M. Marcella, Rudolf András, Migróczi Ta-
más) ad hangversenyt február 12-én 19 órá-
tól a Kultúrkúriában. Az érdeklôdôk W. A. Mo-
zart D-dúr divertimento KV.136, W. A. Mozart
G-dúr vonósnégyes KV.387, J. Haydn D-dúr
(Pacsirta) vonósnégyes op. 64 Nr. 5. és Weiner
L.: Divertimento No.1. címû mûveit hallgathat-
ják meg. Jegyár: 1500 Ft.
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� FESZTIVÁL: FEBRUÁR 27., 16.30: Humorper-
cek — döntô. 19.00: Humorpercek gála — A
jelen és a jövô humoristái egy színpadon. Best
of L’art pour l’art — a L’art pour l’art Társulat
mûsora. Maksaméta — Maksa Zoltán mûsora.
� SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 18., 18.30: Meglepetés
színház. Bibliai rögtönzések, avagy a Biblia
szubjektív szemmel.
� ZENE: FEBRUÁR 13., 19.00: Blues esték. Há-
zigazda a Blues Night Long együttes. FEBRUÁR
14., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei —
Donizetti: Don Pasquale. A Milanói Scala elô-
adása. Vezényel: Ricardo Muti. A zenebarátok
nemcsak az aktuális mûvel ismerkedhetnek
meg, hanem a zeneszerzô életével, az opera hát-
terével és az adott korral is. Bevezetô elôadást
tart dr. Langermann István. FEBRUÁR 14.,
19.00: Dalnokklub. Vendég: Kobzos Kiss Tamás
és a Cantilena együttes. Házigazda a Radvá-
nyi—Balog—Borzsák trió. FEBRUÁR 20., 19.00:
Jazz Steps Brass New Orleans Jazz Klub.
Dzsessztörténeti klubkoncert-sorozat. FEBRUÁR
25., 19.00: Péterfy Bori & Love Band.
� KIÁLLÍTÁS: FEBRUÁR 14-ig: „Fenn az er-
nyô…” — napernyôk, esernyôk, színésznôk.
Az Országos Színháztörténeti Intézet és Múze-
um gyûjteményébôl. FEBRUÁR 9–MÁRCIUS 7-
ig: Tisztítótûz — Morelli Edit tûzzománcmû-
vész kiállítása. FEBRUÁR 15–MÁRCIUS 1-ig: Ez
komoly? Szûcs Édua karikaturista kiállítása.
� GYEREKEKNEK: Kéthetente csütörtökön 18
órától magyar táncház gyerekeknek: magyar
táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Vezeti
Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és Nyíri
László. FEBRUÁR 12., 10.00: Tádé-bérlet: Ma-
zsola — a Fabula Bábszínház elôadása. FEBRU-
ÁR 18., 9.30 és 11.00: Bonbon Matiné, Csipisz-
bérlet: Állatok a zenében. Az Air Corde Trió elô-
adása. Mûsorvezetô: Lukácsházi Gyôzô. FEBRU-
ÁR 21., 11.00: Családi matiné: Hófehérke — a
Harlekin Bábszínház elôadása.
� IRODALOM: FEBRUÁR 19., 18.00: Ez ko-
moly? Szûcs Édua legújabb könyvének bemuta-
tója. Gócza Anita, a Kossuth Rádió szerkesztô-ri-
portere beszélget a népszerû karikaturistával
legújabb albumáról.
� TUDÁSTÁR: FEBRUÁR 9., 18.30: A nemzeti
romantika — Ludmann Mihály mûvészettörté-
nész sorozata. FEBRUÁR 15., 19.00: Borospin-
ce estek — Számûzött magyar irodalom — Ta-
karó Mihály elôadás-sorozata. Elôadás Dsida Je-
nôrôl. A jegyhez egy pohár bor és egy szelet zsí-
roskenyér jár. Diákoknak dupla adag zsíroske-
nyér. FEBRUÁR 10., 18.00: Készítsünk napkol-
lektort! Újrahasznosítás és környezetbarát ener-
giafelhasználás egyszerûen, házilag. Elôadó: Ba-
lázs Gyula. FEBRUÁR 16., 18.00: Gyógynövény
klub — Apiterápia a mindennapokban. Méhé-
szeti termékek az egészségmegôrzésben. Elô-
adó: Kökény Mária fitoterapeuta. FEBRUÁR 23.,
18.30: A francia realizmus mûvészete — Lud-
mann Mihály mûvészettörténész sorozata.

Nôk ma, tegnap és tegnapelôtt
Molière Tudós nôk címû ko-
médiájával nyitotta meg a
2009/2010-es évadot a Ka-
rinthy Színház. A több szem-
pontból is különleges elô-
adást február 22-én 19 órai
kezdettel a Klebelsberg Kul-
túrkúria színpadán láthatja
majd a közönség. A darabot a
rendezô, Kéri Kitty színmû-
vész ajánlja olvasóink ªgyel-
mébe.

— Számomra nagyon ked-
ves ez az elôadás, hiszen ez az
elsô rendezésem, és mint
minden elsô gyerek születé-
se, ez is tele volt örömmel és
meglepetéssel. Olyan remek kollégákkal dol-
gozhattam együtt, mint Egri Kati és Egri Már-
ta, akik nagyon ritkán állhattak eddig egy
színpadon, vagy a férª fôszereplôk, Schlan-
ger András, Oberfrank Pál, Sághy Tamás és Ko-
vács Krisztián. Az elôadást színesítô táncbeté-
tek koreográªája Bodor Johanna és Szelôczey
Dóra munkáját dicséri.

A cselekmény a ’20-as, ’30-as években ját-
szódik, egy forrongó, pezsgô idôszakban, a
dzsesszkorszakban. Nem véletlenül ültettük

át éppen ebbe a korba Moliè-
re komédiáját: ekkor ébred-
tek öntudatra a nôk, függet-
lenek lettek, levágatták haju-
kat és szoknyájukat, már
nem lehetett ôket bezárni a
konyhába és a gyerekszobá-
ba. Ezzel mintegy kifordítot-
tuk az eredeti mondaniva-
lót. Molière darabját 1672-
ben mutatták be. Akkoriban
egy rövid idôre Franciaor-
szágban a nôk elôtt is kitár-
ták az egyetemek kapuit,
ami erôs visszatetszést vál-
tott ki. A tanulni vágyó höl-
gyeket karikírozza ki darab-

jában a szerzô, saját véleményét Ariste szájá-
ba adja, miszerint a szerelem mégiscsak fon-
tosabb, mint a karrier. Az én tudós nôim
nem tehetségtelenek, csak éppen rossz dön-
tést hoznak, amikor egy szélhámost választa-
nak szellemi vezérüknek. Ha körülnézünk a
mai világban, számtalan Armandát látunk,
akik társ nélkül, munkájukba temetkezve él-
nek egyik napról a másikra. Bár jómagam
kétgyermekes családanya vagyok, mégis ha-
sonló problémákkal kell szembenéznem. A
XXI. századi nô már dönthet úgy, hogy csalá-
di boldogságot és karriert is szeretne, de ezt
megvalósítani rendkívül nehéz — tudja jól
minden dolgozó anya.

Az elôadással kérdéseket igyekszem felvet-
ni a nôi szereprôl, családról, karrierrôl, bol-
dogságról, amelyekre a választ, remélem,
mindenki magában találja meg. Ugyanakkor
szórakoztatni is szeretnénk a közönséget, hi-
szen mégiscsak egy komédiáról van szó, ami
„arcbavágó” ugyan, de meg is nevettet.

P. Zs.

� DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 10-én vendégünk dr. Iván László professzor, a Fidesz
Nyugdíjas Tagozatának elnöke. Ezen alkalommal minden érdeklôdô nyugdíjas társunkat szívesen látjuk. Össze-
jöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján, 16 órakor tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; tel.: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: FEBRUÁR 7.: Nagytétény, Kastélymúzeum—
Duna-part, Érd (Ófalu). Találkozó: Móricz Zs. körtér, 33-as busz megállója. FEBRUÁR 13., 21., 27.: Budai-
hegység. Találkozó: 9 óra, Moszkva tér, metrókijárat. FEBRUÁR 14.: Fülôke út — Kamaraerdô — Szobor-
park. Találkozó: 9 óra, Batthyány tér, 41-es villamos megállója. Információ: 316-3053, 06 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.)
� KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Baba-mama-klub minden szerdán 10–12 óráig. Klubvezetô: dr. Rochlitz
Zsuzsa orvos, családterapeuta. Beszélgetô klub afáziával élôk számára minden hónap második péntekén
10–12 óráig. Korhatár nincs. Jelentkezés: 06 30 430-5399. Vezeti: Juhász-Vedres Edit logopédus. (1025 Szilfa
u. 4.)
� BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A nagy érdeklôdésre tekintettel az izraeli körutazás programjáról
FEBRUÁR 11-ÉN a filmvetítés után megbeszélést tartunk. A müncheni Oktoberfestrôl és a Porec?????-i üdü-
lésrôl is tudunk már tájékoztató információkat adni. I. félévi részletes programtervezetünk mindenki számára,
minden rendezvényünkön, ingyenesen elérhetô. Februári ajánlatunk: 9.: A Pál-völgyi-barlang látogatása.
11.: Izraeli útifilm, II. rész. 16.: Magyar Nemzeti Galéria, a Maulbertsch címû kiállítás megtekintése. 18.: Mi-
lassin Béla mûvészettörténet-kutató elôadása vetítéssel. 23.: Szépmûvészeti Múzeum, a Degas-tól Picasso-ig
címû kiállítás megtekintése. 25.: Jordánia. Ipach Ildikó elôadása vetítéssel. Rendezvényeinket nem klubtagok
is látogathatják. Klubdélutánok minden csütörtökön du. 3-tól 6-ig.Tel.: 216-9812 (rögzítô is), 06 20 42-42-
180, 06 20 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu, II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla
alatti ajtón a fôbejárat mellett balra.
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� GYERMEK- ÉS CSALÁDI PROGRAMOK: SZIA-
MARCZI Motolla játszóház. FEBRUÁR 20.,
10.30–12.00: Itt a farsang — áll a bál! Álar-
cok, maszkok, fejdíszek készítése. Kôketánc
gyermektáncház minden vasárnap 10–12 órá-
ig: 1–7 éves gyerekeknek szóló, élô moldvai és
gyimesi muzsikával kísért gyermektáncház, ahol
a dalok és a táncok mellett a magyar népi gyer-
mekjátékok sokaságával ismerkedünk, körjáté-
kokkal, mondókákkal, mesékkel, kézmûvesség-
gel és az év közbeni ünnepek, népszokások meg-
tartásával vezetjük foglalkozásainkat. FEBRUÁR
7.: Télûzô élûzô farsangi mulatság. Hozz ott-
honról fedôt, fakanalat, kislábast. FEBRUÁR
14.: Jelmezes farsangi bál. FEBRUÁR 6.,
16.00: Szalóki Ági Gingalló címû családi leme-
zének koncertje. FEBRUÁR 13., 16.00: Zenei
játszótér — interaktív koncert gyerekeknek. Kö-
zös játék és improvizáció Dés Andrással (ütô-
hangszerek), Szandai Mátyással (nagybôgô) és
Szabó Dániellel (zongora). A koncert után hang-
szereket készítünk Dobi Pál és Csiky Lóránt kéz-
mûves mesterek vezetésével. FEBRUÁR 15.: Tük-
rözôdések. 14.45: Figurina animációs kisszín-
pad: Hendikep. 16.00: Baltazár színház: Múló
rúzs. 17.00: Beszélgetés a színházi élmény kap-
csán felmerülô érzésekrôl, gondolatokról — mo-
derátor Bódis Kriszta író, dokumentumfilmes,
pszichológus.
� ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Min-
den csütörtökön 20 órától. Gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fan-
fara Complexa zenekarokkal. FEBRUÁR 20.,
20.00: Mitsoura-koncert. A Mitsoura az egyik
legkarakteresebb kelet-európai world music ze-
nekar, melyet egyedülálló zenei megközelítés,
hangzás- és mûvészeti komplexitásra való törek-
vés jellemez.
� SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 27., 28.: Színházi lecke.
A darabelemzéstôl a színészvezetésig. A prog-
ram elôadói: Ascher Tamás, Bocsárdi László, For-
gách András, Horváth Csaba, Vidnyánszky Atti-
la. Moderátor: Perényi Balázs. Módszertani hét-
vége színházzal foglalkozók számára, a színházi
alkotómunka iránt érdeklôdôknek a Marczibá-
nyi Téri Mûvelôdési Központ és a Magyar Dráma-
pedagógiai Társaság szervezésében.
� KISISKOLÁSOKNAK, KAMASZOKNAK: Domi-
nó színjátszócsoport 9–10 éves gyerekeknek
minden szerdan 16–18-ig. A csoport szeretettel
várja olyan gyerekek jelentkezését, akiknek fon-
tos a társaság, a jókedv és a közös alkotómun-
ka. FEBRUÁR 9., 14.00–18.00: Denevér varázs-
lóiskola. Mûhelyfoglalkozás 10–16 éveseknek.
Színek karneválja. FEBRUÁR 12., 18.00: Diák-
színházi estek és mûhelyek. Körforgalom —
életjáték (40’) — a Fészek Színház elôadása.
Kapcsolatosdi (45’) a gyôri Nevetkom. — vagy-
is nevetkomolyan! elôadása. FEBRUÁR 20.,
15.00–18.00: Titánok — 12–18 éveseknek szer-
vezett programsorozat. Maszkabál — randi-
szerviz.

ZENEI JÁTSZÓTÉR. Február 13-án 16 órától interaktív koncertre invitálja gyerekközönségét
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ. A közös játékban és improvizációban olyan kiváló mu-
zsikusok lesznek a gyerekek partnerei, mint Dés András (ütôhangszerek), Szandai Mátyás (nagy-
bôgô) és Szabó Dániel (zongora).

Ami gyerekként még a világ legtermészetesebb dolga, azt felnôtté válva hajlamosak va-
gyunk elfelejteni. Pedig az improvizáció sokszor hétköznapi helyzetekben is megkönnyítheti az
életünket. A gyerekekkel való közös játék, improvizálás arról szól, hogy a zenészek és a gyere-
kek kölcsönösen adjanak egymásnak valamit. Utóbbiak a frissességet, az elôítéletmentes nyi-
tottságot, a játék felhôtlen élvezetét, elôbbiek pedig azt, amit megtanultak arról, hogyan lehet
mindezt átültetni a zenébe — dallammá, harmóniává, ritmussá. A koncert után Dobi Pál és Csi-
ky Lóránt kézmûves mesterek vezetésével az érdeklôdôk hangszereket készíthetnek. Belépô:
1000 Ft/fô, családi jegy: 3500 Ft/4 fô. Három éves kor alatti, ölben ülô gyerekek részére a belé-
pés díjtalan.

TANFOLYAMOK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Moldvai és gyimesi népzene- és
néptánckurzusok kezdôknek és haladóknak minden hónap 2. vasárnapján. A kurzusokat a csángó kultúra,
népzene és néptánc iránt mélyebben érdeklôdôknek, laikusoknak és szakembereknek egyaránt ajánljuk. Rész-
vételi szándékukat jelezzék elôre Szeleczki Petránál, tel.: 212-2820, 06 70 335-6284, a kurzust megelôzôen
legalább 2 nappal. Kézmûvesmûhelyek: ékszerkészítô mûhely pénteken 16–19 óráig, selyemfestô mûhely
kéthetente csütörtökön 17–20 óráig, kerámiamûhely szerdán 16–19 óráig, kézimunkamûhely — kötés, horgo-
lás szerdán 17.00–19.30-ig, tûzzománckészítô mûhely szombaton 10–13 óráig. A kézmûvesmûhelyekkel kap-
csolatos felvilágosítás és jelentkezés: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689, vadaszy.eszter@marczi.hu. Radírpók.
Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éveseknek minden kedden 16.00–17.30-ig. Képzômûvészek nyomában.
A szakkör vezetôje Vadászy Eszter, 06 70 977-5689.

TÜKRÖZÔDÉSEK. Ezzel a címmel szervezett kulturális programot a Gyermekszínházak Háza
Alapítvány fogyatékkal élô fiatalok és szociális nehézségekkel küzdô iskolások számára.
A két csoportban közös, hogy mindennapjaik küzdelmesebbek, mint ideális adottságok között
felnövô kortársaiké. Esélyegyenlôségük mind szociális, mind fizikai értelemben sérült: financiá-
lis és hozzáférési akadály is felmerül esetükben.

Február 15-én olyan elôadásokat láthat a közönség, amelyeket fogyatékkal élôk adnak elô
épeknek, valamint „átlag” közönségnek szánt nívós kulturális élményeket tesznek fogyatékkal
élôk számára elérhetôvé, melyek megismertetésével szeretnék a fiatalokat gondolkodásra bírni
kortársaik helyzetérôl.

Program: 14.45: Figurina Animációs Kisszín-
pad — Hendikep. Egy világvégi galopp-pálya
hátsó udvarában találkozik két bice-bóca: egy
kicsi hintaló és egy tolókocsis fiúcska. Vajon
mire mennek egymással? 16.00: Baltazár Szín-
ház — Múló Rúzs. Baltazár-kabaré az idô mú-
lásáról. Arról, hogy a velünk született bölcses-
ség nem veszett el, csak ahogy öregszünk,
egyre inkább elfelejtjük. Újra meg kell találni
magunkban az igaz, tiszta embert. 17.00: Be-
szélgetés, együttgondolkodás egymás hely-
zetérôl. Moderátor: Bódis Kriszta.

A belépés díjtalan.

MITSOURA A MARCZIN. Február 20-án 20 órai kezdettel a Mitsoura zenekar ad koncertet a
Marczbányi Téri Mûvelôdési Központban.

A Mitsoura az egyik legkarakteresebb kelet-európai world music zenekar, melyet egyedülálló
zenei megközelítés, hangzás és mûvészeti komplexitásra való törekvés jellemez. A zenekar éne-
kesnôje, Miczura Mónika összetéveszthetetlen hangjával, egyedi elôadói tehetségével világszer-
te a legrangosabb helyen szerepel a roma elôadómûvészek sorában. A zenekar tagjai különbö-
zô zenei stílusok jeles képviselôi, akik valamennyien otthonosan mozognak mind az autenti-

kus, mind a modern zenei irányzatokban.
A két zeneszerzô-dalszerzô, Monori András

és Moldvai Márk kiegészítik, ellenpontozzák
vagy teljesen átlényegítik egymás zenei vilá-
gát, így a dalokban a tradíció és a jelenkor
hangjai, az etnikus témák és a filmzeneszerû
hangkollázsok egyaránt szerepet kapnak. Sza-
lai Péter finom, tradicionális tabla-játéka, vala-
mint Lukács Miklós valamennyi mûfajt ötvözô
cimbalomjátéka teszi még teljesebbé és színe-
sebbé a hangképet. Belépô elôvételben: 2500
Ft, helyszínen: 3000 Ft.
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Ünnepek
A LOURDES-I JELENÉS ÜNNEPE, a Bete-
gek Világnapja február 11-én van. Soubi-
rous Bernadettnek 1858. február 11. és július
16. között a Lourdes melletti Massabielle-
barlangban tizennyolc látomása volt. A Szep-
lôtelen Szûz Bernadetthez intézett szavaiban
imára, bûnbánatra buzdított, és rajta keresz-
tül hívta fel a betegek és a szenvedôk figyel-
mét az oltáriszentség vételének jelentôségé-
re. II. János Pál kezdeményezésére február
11. a Betegek Világnapja.

HAMVAZÓSZERDA a farsangi idôszak vé-
ge, a nagyböjt kezdete az idén február 17-én
van. A római katolikus gyakorlatban a nagy-
böjt hamvazószerdával kezdôdik és húsvét va-
sárnapig tart. A vasárnapokat az Egyház nem
számítja böjti napnak, így hamvazószerdától
húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen
negyvenet tesz ki. Hamvazószerda szigorú
böjt. E nap bûnbánati gyakorlata mindenki

számára a hústilalom, a 18 és 60 év közötti
korosztály számára pedig a háromszori étke-
zés egyszeri jóllakással.

A görög katolikusoknál a nagyböjt mindig
hétfôi nappal kezdôdik, az idén február 15-
én, mert a nagyhét nem tartozik a nagyböjti
idôszakba. Református és evangélikus egy-
házban nincs elôírt böjt, de minden önmeg-
tagadást, böjtöt, jócselekedetet szorgalmaz-
nak a húsvétra való lelki felkészülés, lelki
megújulás érdekében.

MÁTYÁS APOSTOL ÜNNEPE február 24-
én van. A jeruzsálemi közösség Jézus feltáma-
dása után, még pünkösd elôtt az áruló Júdás
helyett apostolt választott. Két jelöltet állítot-
tak: Barnabást és Mátyást. A választás Mátyás-
ra esett. Az evangélium hirdetése miatt bör-
tönbe vetették és vértanúhalált szenvedett.
Ereklyéit Ilona császárné a IV. században Tri-
erbe vitette.

A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN (1028 Ör-
dögárok u. 9) az istentiszteletek minden vasárnap 9.30 órakor kez-
dôdnek, imafélóra minden péntek este 19 órakor van. Az énekkar
minden kedden este 19 órakor tart próbát, és szeretettel várja új ta-
gok jelentkezését. A gyülekezeti teremben (1029 Zsíroshegyi út
47.) gyülekezeti nap lesz február 14-én 11.15 órakor. A téma: Meg-
emlékezés Dobó József egykori recski rabról a kommunizmus ál-
dozataira való emlékezés kapcsán.
A PESTHIDEGKÚT-ÓFALUI SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMP-
LOMBAN február 17-én hamvazószerdán 19 órakor lesz szentmi-
se és hamvazkodás a templomban.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN február 14-én a 9
órai szentmise után kézmûves foglalkozás lesz a Kántor házaspár
vezetésével, február 15-én 20 órától a Biblia-kör találkozója, téma
a böjt. Február 17-én 18 órakor lesz szentmise és hamvazkodás.
Február 19-én 17.30 órától, a 18 órakor kezdôdô szentmise elôtt
keresztút. Február 21-én a 9 órai szentmise után „Morzsatánc”
— mondókázás, ének, táncolás a legkisebbekkel szülôk, nagyszülôk
részvételével, pedagógus irányításával.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN a betegek
kenetének ünnepélyes kiszolgáltatása február 13-án délben lesz.
Február 17-én 6.30; 7.30 és 18 órakor lesz szentmise és hamvazko-
dás. Nagyböjtben a keresztút péntekenként 17 órakor kezdôdik.
A KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZBAN február
11-én dr. Gorove László és Kriszta elôadása lesz „Konfliktuskeze-
lés a családban” címmel. Február 12-én 19 órakor dr. Jelenits Ist-
ván elôadás-sorozata: „Pilinszky János a hetvenes években”. Feb-
ruár 15-én 20 órakor Kopp Mária tart elôadást „Párkapcsolati szo-
kások Magyarországon” címmel. Február 21-én 16 órakor ifj.
Zlinszky János „Környezetünk állapota” címmel tart elôadást.
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN február 15-én
19.30 órakor lesz a szerelmesek miséje, Szent Bálint vértanú köz-
benjárását kérve a szerelmesekre, házasokra. Február 17-én a 18
órai szentmisén az egyházközség tagjaiért imádkoznak. Nagyböjt-
ben a keresztút péntekenként 17.15 órakor kezdôdik a plébániai kö-
zösségek vezetésével.
A TÖVIS UTCAI KAPISZTRÁN JÁNOS TEMPLOMBAN február
17-én 7 és 18 órakor lesz szentmise, hamvazkodási lehetôséggel.
Hamvazkodásra nagyböjt elsô vasárnapján is lehetôség lesz a szent-
misék után. Nagyböjtben minden pénteken 18 órakor keresztúti áj-
tatosság. Február 28-án a katolikus iskolák részére lesz gyûjtés.
A BÉCSI KAPU TÉRI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN február
21-én, böjt elsô vasárnapján 18 órai kezdettel vesperás (reformá-
ció korabeli zsoltárénekes) istentisztelet lesz.

A TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN február 13-
án 10–15 óra között a Házasság Hete záró eseményeként Csendes-
nap lesz házaspároknak. Téma: Megbékélés Istennel, házastársam-
mal, önmagammal. Elôadók: Cseri Kálmán és Pálhegyi Ferenc. Min-
den érdeklôdô házaspárt szeretettel várnak. Február 21-én 18 óra-
kor hálaadó istentisztelet lesz a gyülekezet elsô lelkipásztora, dr.
Joó Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából.
Dr. Joó Sándor (1910–1970) 1937-tôl 1970-ben bekövetkezett halá-
láig volt a Pasaréti Református Egyházközség lelkipásztora. 1939-
ben az ô vezetésével épült fel a templom a Torockó téren, s 1943-
ban, már a háború nyomorúságai közt a gyülekezeti ház és a paró-
kia. A háború után évekig ún. szegénykonyha mûködött a gyüleke-
zetben, ahol sok rászoruló kapott naponta meleg ételt. A háború
elôtti években üldözött zsidóknak, a „B” listázás és kitelepítés évei-
ben más üldözötteknek igyekeztek minden módon menedéket, lel-
ki és fizikai segítséget adni.
BETEGEK KENETE VAGY UTOLSÓ KENET? A Betegek Világnap-
ja alkalmat ad a betegek kenetéhez kapcsolódó félelmek, aggodal-
mak eloszlatására. Szent Jakab írja a betegek kenetérôl (Jak 5,14–
15): „Beteg valamelyiktek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok
imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitbôl
fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pe-
dig bûnöket követ el, bocsánatot nyer.” Nem helyes az a felfogás,
hogy ez a szentség csak a halál küszöbén álló embereknek való.
Ezért is nevezi a katolikus egyház a betegek kenetének és nem utol-
só kenetnek. Minden idôs, különben egészséges ember, illetve aki
állandó betegséggel küszködik, jó, ha minden évben él a betegek
szentségével. Ezen kívül, ha valakinek súlyos betegsége van vagy
komoly mûtétre készül, jól teszi, ha kéri a betegek kenetét. Jól cse-
lekszenek azok a hozzátartozók, akik gondoskodnak arról, hogy be-
teg vagy idôs hozzátartozójuk — akár minden évben — a betegek
kenete szentségben részesüljön. A betegek kenetét fel lehet venni
egyénileg és közösségileg is. A Betegek Világnapjához kapcsolódó-
an több templomban van rá lehetôség.
A BUDAI MICVE KLUB PROGRAMJA: Február 6., 19.00: órakor
„Nô a teljesség felé.” Vendégünk: Lévai Katalin. Beszélgetôtársa:
Bóta Gábor. Február 14., 19.00: „Szabad egy táncra?” Örökzöld
dallamok. A zongoránál Szirmai Zoltán. Február 20., 18.30: Zájin
ádár pisztrángos halvacsora. Állandó programjaink: Hétfônként
16.30 órától karbantaró torna csontritkulásos betegeknek. Csütör-
tökönként 18 órától Frankel baráti kör. Csevegés, társasjáték,
kártya, sakk. Várjuk új tagok jelentkezését! Péntekenként (az isten-
tisztelet elôtt fél órával) Talmud Tóra oktatás 2–13 éveseknek.
Információ: 06 30 508-5088.
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A Budai Tanítónôképezde
A kiegyezés után felgyorsult hazánkban a gaz-
dasági fejlôdés, az addiginál nyugodtabb poli-
tikai, társadalmi viszonyok pedig lehetôvé
tették az állami oktatás törvényes megszerve-
zését és kiépítését. 1868-ban az országgyûlés
elfogadta Eötvös József vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter törvényjavaslatát, mely ki-
mondja az általános, ingyenes és kötelezô
népoktatást a hattól tizenkét éves korosztály
számára.

A törvény végrehajtásához azonban nem-
csak új iskolákra, de szakképzett pedagógu-
sokra is szükség volt. Eötvös báró az ország
öt tanítóképzôje közül elsôként a Budai Ma-
gyar Királyi Állami Tanítónôképezdét állíttat-
ta fel. Az iskola vezetésével a huszonhat évi
pedagógiai gyakorlattal rendelkezô Zirzen
Jankát (1824–1904) bízta meg.

Az igazgatónô az 1877-es évkönyvben így
emlékezik: „Az elsô magyar királyi elemi ta-
nítóképezde 1868 decemberében kilenc nö-
vendékkel nyittatott meg Budán. Szerény kez-
det volt ez, melybôl alig merte volna valaki
következtetni, hogy ez intézmény életrevaló-
ságának bizonyságául.”

A himlôjárvány miatt a rendszeres tanítás
csak 1870-ben indulhatott meg, igen rossz
körülmények között. Nem volt tankönyv, ál-
landó tantestület és megfelelô épület sem, a

diáklányok a dohos Politechnikumban tanul-
tak. Zirzen kiváló szervezôképességének, hal-
latlan munkabírásának és gyakorlati érzéké-
nek köszönhetôen néhány év alatt színvona-
las intézményt hozott létre. Eötvös halála
után utódja, Trefort Ágoston felkérte Zirzen
Jankát, hogy a meglévô tanítóképzô mellé
szervezze meg a Polgári Iskolai Tanítónôké-
pezdét is.

A Budapesti Magyar Királyi Állami Tanító-
nôképezde megalakulásával 1873-ban létre-
jött az elsô magasabb fokú nônevelô intézet
hazánkban. A polgári iskola új iskolatípus
volt, az elemi iskolák negyedik osztálya fölé

épült, hogy a középosztály gyermekei egysze-
rûbb, gyakorlatiasabb módon szerezzék meg
mûveltségüket.

1874-ben Budapesti II. Kerületi Magyar Ki-
rályi Állami Tanítónôképezde néven az Ötpa-
csirta utcába költöztek (ma Csalogány u.
43.), az ötezer-kétszáz négyzetméteres új
épülethez egy húszfôs internátus is tartozott
a vidéki tanulók számára. Az 1874–75-ös tan-
évben az elemi iskolai tanítóképezdében 173,
a polgári iskolai tanítónô-képezdében 19, a
gyakorlóiskolában 54 növendék tanult.
1938-ban nevük leegyszerûsödött Állami Ta-
nítóképzôre, majd a háború után Óbudára te-
lepítették az intézményt.

Bárczi Gusztáv, az Alkotás utcai Állami
Gyógypedagógiai Nevelôintézet és egyben az
ugyanott mûködô Gyógypedagógiai Tanárkép-
zô Fôiskola igazgatója 1951-ben, amikor a
szovjet érdekeltségû Magyar Optikai Mûvek
bejelentette igényét a telekre és a rajta lévô
épületekre, a két intézmény számára rövid
idôn belül megszerezte a Tanítóképzô Intézet
Csalogány utcai, lebontásra váró épületét. A
Fôiskola 1956 ôszén saját, külön épületbe köl-
tözött (a Bethlen térre). A két intézmény út-
jai ezzel helyileg különváltak, a szakmai kap-
csolat azonban megmaradt közöttük, a Csalo-
gány utcai intézet ugyanis a Fôiskola gyakor-

lóiskolája volt.
A Csalogány utcai Óvoda, Általános Iskola,

Készségfejlesztô Speciális Szakiskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Diákotthon és Gyermekotthon 2008-
ban a San Marco utcában kapott új helyet. A
felismerhetetlenségig átépített és lepusztult
épület bontásra vár, de nem állapota, hanem
a Csalogány utca tervezett kiszélesítése mi-
att. A hajdani tanítóképzô lebontása viszont
nem oldja meg a problémát, az útépítôknek
egy bérház is útját állja, ráadásul a terület
földcsuszamlás-veszélyes, a metró védelmi
zónája. Verrasztó Gábor

Madárlakodalom
Bálint (latinosan Valentinus) néven két szen-
tet ismerünk. Az egyik ókeresztény püspök
és orvos volt, 269-ben szenvedett vértanúha-
lált. Az Érdy-kódexben feljegyzett legendája
szerint egy pogány fejedelem azt mondta ne-
ki, hinni fog, ha visszaadja lányának a látá-
sát. Erre a püspök „imádságot tevén, megvilá-
gosojtá ô vak leányát”. A másik Bálint tiroli
püspök volt; fôként a nyavalyatörôsök fohász-
kodtak hozzá. A szentek alakja az idôk során
eggyé olvadt hazánkban is.

Az öregek nem ettek délig az ünnepen,
akit gyötört a frász, megfogadta, Bálint nap-
ját (február 14.) megböjtöli élete végéig. Sok
kômûves misére ment, és könyörgött a szent
oltalmáért, hogy ne szédüljön le a magas áll-
ványról. Dédapáink nem fogták be igás állata-
ikat, némelyek szenteltvizet cseppentettek
az itatóvályúba. A jámbor lelkek egész évben
nem ültettek aprójószágot azon a napon,
amelyikre Bálint esett; attól tartottak, hogy a
házi szárnyasok (csibék, libák, kacsák) nem
kelnének ki a tojásból. Amikor nem hava-

zott, dédanyáink vélhetôen Budán is utat sö-
pörtek az udvar elzárt szegletében, ahol csak
az ég madarai pihenhettek meg: azokat etet-
ték gabonával, hogy ne okozzanak majd kárt
a vetésben. A gazdák megkerülték a szôlôjü-
ket, hogy távol maradjanak a tolvajok, a sere-
gélyek. Mivel az idôjárás rendszerint kedvez
a madaraknak, kinevezték a szentet a vere-
bek patrónusának. A néphit szerint a mada-
rak Bálintkor tartják lakodalmukat. A szerel-
mesek, kiváltképp a jegyesek is reményked-
tek oltalmazójukban. Az ókori Rómába vissza-
nyúló Bálint-Valentin ünnepen manapság is
bizonyosan megnyílik sok szív a kedves
elôtt.

„Ragyog és tündöklik Juliannának napjára: /
Ragyogjon életed gyönyörû virága. / Sohase her-
vadjon zöld citrusnak ága, / Inkább virágozzon
életeknek fája” — köszöntötték hajdan a Júliá-
kat. Dédanyáink az ókeresztény vértanú, Juli-
anna névünnepétôl (február 16.) várták az
idôjárás javulását. Amikor havazott, elköny-
velték: „Julianna kitette a dunnáját és az kisza-
kadt”, vagy „Julianna megrázta a dunnáját”. A
tréfás kedvûek úgy gondolták, „bolondoznak
a Julisok.”. A természeti jelenségek között el-
igazodó öregek már Dorottyakor (6.) követ-
keztettek az idôjárásra. „Ha Dorottya szorítja,
Julianna tágítja” — állapították meg. Vagyis,
ha fagyott Dorottyakor, enyhülést vártak Juli-
annától. Mások az ellenkezôjét ªgyelték
meg, és azt mondták: „Ha Dorottya locsog, Juli-
anna kopog”. Pintér Csilla
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Hoffmann Nóra és Zavozin
Miután Sólyom László köztársasági
elnök január 12-én aláírta az orosz
Maxim Igorevics Zavozin
állampolgársági kérelmét, így minden
akadály elhárult Hoffmann Nóra
jégtáncos párjának állampolgári esküje
elôl. Az eseményre január 25-én hétfôn
a II. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában került sor.

Az új állampolgár Láng Zsolt polgármestert
követve elmondta az eskü szövegét, s immár
Zavozin Maximként hallgatta végig az ese-
mény záróaktusaként a magyar Himnuszt. Ez-
után felszabadultan, s nem kis büszkeséggel
a hangjában ismételte meg: „most már ma-

gyar vagyok”. Majd azt is újra elmondta, hogy
„Magyarországot a hazámnak tekintem”.

A hivatalos rész befejeztével az Európa-baj-
nokságon tizedik helyen végzett jégtáncket-
tôs tagjai elmondták, az utóbbi másfél-két év
izgalmai után most már valóban csak a kor-
csolyára és konkrétan a vancouveri téli olim-
piára koncentrálnak.

— A legkülönfélébb akadályok, betegsé-
gek, sérülések, edzôcsere és ki tudja, még mi

minden történt az el-
m últ id ô s za kb a n —
m o n d t a a s z ó v i v ô ,
Hoffmann Nóra. — Ál-
lítom, sokak életében
tizenöt év alatt nem
történik annyi kivéte-
les esemény, mint ami
nekünk összejött. Er-
rôl nyugodtan könyvet
lehetne írni.

A múlt taglalása he-
lyett inkább a jövôvel
foglalkozzunk! Mi-
lyen terveik vannak?

Na g y o n ö r ü l ü n k ,
hogy végül csak kijutunk Vancouverbe, az
olimpiára. A huszonnégyes mezônyben a leg-
jobb esetben a tizedik, legrosszabb esetben a
tizenötödik helyet tudjuk elképzelni. Ennél
szerényebb helyezést már kisebbfajta tragédi-
aként élnénk meg.

� MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZ-
PONT: Színpadi mozgás. Ritmikus gimnaszti-
ka és dzsesszbalett elemein alapuló mozgás
8–10 éveseknek minden kedden 18–19 óráig.
Információ: Kilián Brigitta, 06 20 450-5822. Jó-
ga szerdánként 8–9.45 óráig. Tanfolyamveze-
tô, jelentkezés: Kun Ágnes, 06 20 250-0431.
Jóga szerdánként 19–21 óráig. Tanfolyamveze-
tô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, 06 20 941-
8773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pén-
teken 9.50–10.50 óráig. Jelentkezés: Német-
völgyi Emese, 06 30 210-9597. Szülés utáni
baba-mama torna pénteken 11–12 óráig. Tan-
folyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Eme-
se, 06 30 210-9597. Táncos nôi torna. 40 per-
ces koreografált bemelegítés után indul a
tánc. Táncos elôképzettség nem szükséges.
Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ,
jelentkezés: Antal Ilona, 06 30 922-5887.
� KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alak-
formáló kondicionáló órák kedd-csütörtök
8–9 és 19–20 óráig. Vezeti: Tury Veronika. In-
formáció: 200-9356. Nôi zenés kondicionáló
torna, nyújtó és erôsítô gyakorlatokkal ked-
den és csütörtökön 17.45–18.45-ig. Informá-
ció: Árvay Katalin, 384-0405, 06 30 521-4144.
� BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjaví-
tás, hatékony alakformálás képzett oktatók-
kal kortól függetlenül minden hölgynek. Rész-
letes információ a bérletekrôl, az órarendrôl és
az aktuális akciókról: www.budai-callane-
tics.hu, telefon: 201-1620, 06 70 286-3837,
06 30 539-3797. (1027 Budapest, Margit krt.
48., I. em.)
� NORDIC WALKING: Oktatással egybekötött
foglalkozások. Bôvebb információ: Szelényi
Anna sportoktató és sportrekreációs szakem-
ber, tel.: 06 30 384-8409. Tanfolyamok: feb-
ruár 20., március 6., 20-án 9 órától a Fenyô-
gyöngyénél. Edzések február 23-tól kedden-
ként 16 órától a Törökvész út végén, ingyenes
kirándulások. Információ, jelentkezés: Kárai Zi-
ta, 06 20 539-2401, info@50felettfitten.hu,
www.50felettfitten.hu.
� MONSOON YOGA: Egy éves a Monsoon Yo-
ga & Pilates. Ebbôl az alkalomból február 15–
21 között ingyenes nyílt órákat tart. További
részletek a weboldalon olvashatóak. Tanfolya-
mok: FEBRUÁR 22-TÔL 50 éven felülieknek
hatha jóga alaptanfolyam 10 héten keresz-
tül heti 1 alkalommal. Arctorna tanfolyam 5
héten keresztül heti 2 alkalommal. Autogén
tréning tanfolyam 12 héten át heti 1 alkalom-
mal. Thai Chi tanfolyam 10 héten keresztül he-
ti 1 alkalommal. Kismamajóga tanfolyam 5
héten keresztül heti 2 alkalommal. Szülésfel-
készítô tanfolyam 4 héten át heti 1 alkalom-
mal. Astanga tanfolyam. Minden kedden,
csütörtökön és szombaton: Gyerekjóga tanfo-
lyam. FEBRUÁR 14.: Kriston-féle intimtorna-
tanfolyam: 2x5 óra. (Rózsakert Bevásárlóköz-
pont II. em., 1026 Gábor Áron u. 74. Telefon:
200-7532, www.monsoonyoga.hu)

Játékos sportvetélkedô ovisoknak
Az Újlaki Általános Iskolában január 23-án
délelôtt rendezték meg a kerületi óvodások-
nak szóló játékos farsangi sportvetélkedôt. A
hangulatos versenyen a kerület kilenc óvodá-
ja mérette meg magát. A vidám feladatokat
minden kisgyerek és óvó néni ügyesen hajtot-
ta végre. A szoros küzdelemben az alábbi csa-
patok szerezték meg az elsô három helyet: 1.
helyezett: Törökvész úti óvoda, 2. helyezett:
Bolyai utcai óvoda, a 3. helyezett holtverseny-
ben a Gesztenyéskert óvoda, a Kolozsvár ut-
cai óvoda, a Máriaremetei úti óvoda és a
Szemlôhegy utcai óvoda csapata. Negyedik
helyezést ért el holtversenyben a Pitypang, a
Fillér és a Budakeszi úti óvoda csapata.

Jeges erdei utak a Pilisben
A Pilisi Parkerdô Zrt. felhívja a téli idôszak-
ban kirándulni indulók ªgyelmét, hogy a Pi-
lis, a Visegrádi- és a Budai-hegység turistaút-
jai a téli idôszakban sok helyen balesetveszé-
lyesek lehetnek, mert a jelentôs mennyiségû
hó az átmeneti olvadás után jéggé fagyott raj-
tuk. A jegesedés leginkább a gyakran látoga-
tott szakaszokon jellemzô, ahol a letaposott
hó egybefüggô jégpályává alakult. Különösen
veszélyesek a meredek útszakaszok, mint pél-
dául a Vadálló-kövek. A Rám-szakadék ilyen-

kor járhatatlan. A kerékpározásra kijelölt pi-
lisi útvonalak is veszélyt rejtenek, különösen
a Dobogókôtôl Pilismarótra vezetô Hoff-
mann-kunyhói út. A jegesedés megszûnése
csak tartós olvadás után várható.

A fôváros környéki parkerdôket kezelô Pili-
si Parkerdô Zrt. ezért arra kéri a téli idôben
kirándulókat, hogy fokozott óvatossággal és
kellô körültekintéssel járjanak az erdôterüle-
ten.

gr
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Dzsúdósikerek az Áldásban

Japán vezényszavak, fehér edzôruhába öltö-
zött kis harcmûvészek, látványos dobások és
az ôket követô hangos puffanások zaja fogad-
ja a látogatót, ha ellátogat az Áldás Utcai Álta-
lános Iskolában tartott dzsúdóedzésre. A gye-
rekek fegyelmezetten hajtják végre a laikus
számára érthetetlen utasításokat, és hatal-
mas lelkesedéssel csomagolják össze egy-
mást a tatamin, vagyis a dzsúdószônyegen.
Az edzéseket szorgalmasan látogató gyerekek
közül sokan már az óvodában megismerked-
tek ezzel a nemes és egészséges harcmûvésze-
ti sporttal. Az Áldásban 1999-ben, Ozsvár
András olimpiai bronzérmes mesteredzô
szakmai irányítása mellett kezdôdött el a csel-
gáncsosok komolyabb felkészítése, akik im-
már szép sikerekkel is dicsekedhetnek.

— Tanítványaim rendszeresen indulnak a
kerületi, a városi és a regionális cselgáncsver-

senyeken — mondja Polgár István edzô, aki-
nek oroszlánrésze van abban, hogy a gyere-
kek örömmel és eredményesen képviselik is-
kolájukat és klubjukat, az Óbudai Judo Clu-
bot. — Nagyon jó versenyeredményeket ér-
tünk el 2009-ben, ugyanakkor legalább ilyen
fontosnak tartom azt is, hogy ezek a gyerekek
a szabadidejük egy részét egészséges mozgás-
sal, és nem a tévé vagy a számítógép elôtt ülve
töltik el — tette hozzá Polgár István.

Sokan talán nem tudják, hogy gyermekeink
a dzsúdó rendszeres gyakorlásával nemcsak
akkor nyernek, ha versenyen indulnak. Fe-
gyelmezettek, bátrak, magabiztosak lesznek,
megismerik saját képességeiket. Egészséges
önbizalom alakul ki bennük, stratégiai érzé-
kük is fejlôdik. Az edzések eredményekép-
pen ªzikai képességeik is látványosan javul-
nak, ügyesebbé, gyorsabbá válnak, és kevés-
bé lesznek sérülékenyek, mint kortársaik.

Az Áldásban tartott dzsúdóedzéseken min-
den általános iskolába járó gyermeket, ªúkat
és lányokat, kezdôket és haladókat egyaránt
szívesen látnak. Sôt, most szüleik is köze-
lebbrôl megismerkedhetnek ezzel a sporttal,
ha ellátogatnak a február 10-én sorra kerülô
Judo Nyílt Napra. Edzések hétfônként 16–17,
szerdánként 15–16 óra között vannak. Az
edzésekrôl további információt Kállai Róbert
ad telefonon: 06 30 942-5225.

� SIVANANDA JÓGA: Hatha jóga alaptanfo-
lyamok indulnak 8x2 órában. Idôpontok: FEB-
RUÁR 8-TÓL hétfônként 19–21 óráig (kapu-
csengô: JÓGA II.) és FEBRUÁR 9-TÔL kedden-
ként 10–12 óráig (kapucsengô: JÓGA II.) Kapu-
csengô: JÓGA I. Gondolat hatalma tanfo-
lyam indul azok számára, akik bôvebben sze-
retnék megismerni a gondolatok sorsformáló
erejét, hatását életünkre, irányításuk módsze-
reit. Idôpont: FEBRUÁR 9-TÔL minden kedden
19–21 óráig. Kapucsengô: JÓGA II. Ingyenes
bemutató jógaóra FEBRUÁR 10-ÉN 17.00–
18.30-ig és minden hónap második szerdáján
azok számára, akik szeretnék kötelezettség nél-
kül kipróbálni a jógázást. Kapucsengô: JÓGA I.
Meditációs tanfolyam indul FEBRUÁR 25-
TÔL csütörtökönkét 19–21 óráig 5x2 órában.
Kapucsengô: JÓGA II. Felfrissítô órák idôpont-
jai: kedden 10–12 óráig, szerdán 19–21 óráig,
csütörtökön 10–12 óráig; könnyített: pénte-
ken 10–12 óráig és pénteken 18.30–20.30 órá-
ig. Kapucsengô: JÓGA I. Információ: 397-
5258, 06 30 689-9284, joga@sivananda.hu,
www.sivananda.hu (1026 Budapest, Volk-
mann u. 10. Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti
terem. Kapucsengô: JÓGA II. — földszinti
terem.)
� FELDENKRAIS-MÓDSZER: Tanfolyamok He-
imer István nemzetközi diplomás oktató veze-
tésével. Helyszín: 1021 Budapest, Tárogató út
2–4, fszt. 1. Idôpontok: kedd 10–11 óráig, csü-
törtök 18–19 óráig. Érdeklôdés: 06 20 973-
9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-buda-
pest.hu
� CURVES: Edzés csak nôknek. Minden höl-
gyet szeretettel várunk egy ingyenes fittségi ál-
lapotfelmérésre és alakelemzésre egy olyan
helyre, ahol feltöltôdhet és kikapcsolódhat;
fogyhat vagy erôsödhet, mindössze 30 perc
alatt alkalmanként. Curves, 1024 Budapest,
Margit körút 43–45. Tel.: 315-0725, www.
edzescsaknoknek.hu
� TENISZOKTATÁS: Hatéves kortól felsô kor-
határ nélkül csoportos és egyéni rendszerben
kezdô és haladó szinten a Külkerparkban. In-
formáció: Ördög András, 06 20 983-4098, 06
30 579-2869, 06 70 538-4509.
� AQUAFITNESS: Egészségmegôrzés, kondi-
cionálás, rehabilitáció a vízben. Úszástudás
nélkül, nemtôl és kortól függetlenül, egészsé-
gesek és épülni vágyók egyaránt végezhetik.
Helyszín a Petneházy Klub Hotel uszodája, 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.
� INDIAI KLASSZIKUS TÁNCTANFOLYAM in-
dul FEBRUÁRTÓL kezdôknek a 1027 Bem rak-
part 45. alatti próbateremben (alagsori helyi-
ség, bejárat az utcáról) hétfônként 16.15-tôl
17.15-ig, illetve keddenként 15–16-ig, vala-
mint csütörtökönként 9–10 óráig. Bôvebb in-
formáció: tel.: 06 20 200-5828, www.sivasakti-
kalananda.com.

Két éves együtt gyakorlás, közös kínló-
dás, hullámhegyek és völgyek után most
végre a korcsolyára koncentrálhatnak. Mit
gondolnak, meddig maradhat együtt ez a
páros?

Hosszú évekig szeretnénk közösen készül-
ni és versenyezni. Persze, az egésznek csak
akkor van értelme, ha folyamatosan tudunk
fejlôdni. Céljaink minden esetre merészek!
A jövô évi Európa-bajnokságot például már
az idei tizedikkel szemben az ötödik hely kör-
nyékén szeretnénk zárni.

Az olimpiáig miként alakul a program-
juk?

E héten a hivatalos papírokat intézzük, és
közben persze gyakorolunk is. Elôbb itt, Bu-
dapesten, s mondhatom, szerencsés körül-
mények között. A Magyar Országos Korcso-
lyázó Szövetség Népstadion melletti edzôcsar-
nokában ugyanis a jégkorongozók plexi pa-
lánkját egy sokkal puhábbra cserélték el, ami
az ô edzéseikhez már nem megfelelô. Az így
felszabaduló idônek nagy szerepe van abban,
hogy az utolsó elôtti héten napi négy órát is
jégen tudunk lenni és gyakorolhatunk.

Innen egyenesen Vancouverbe repül-
nek?

Nem, teszünk még egy kitérôt a végsô eluta-
zás elôtt. Egyik edzônk éppen Maxim édes-
anyja, akivel ugyan most nem tudunk talál-
kozni, mivel éppen Moszkvától 60 kilométer-
re, egy másik csarnokban van halaszthatat-

lan dolga. Viszont a fôedzônk, Alekszej Gorsh-
kov ott lesz, s nagyon bízunk benne, hogy az ô
szigorú szeme minden apróságot meglát
majd, s fel is hívja azokra a ªgyelmünket.
Egy hetet töltünk Moszkvában, majd vissza-
térve Budapestre, csatlakozunk a február 9-
én Kanadába induló magyar olimpiai küldött-
séghez.

Odakinn milyen forgatókönyv érvénye-
sül majd?

Az akklimatizáció és a gyakorlások után
február 20-án lépünk elôször jégre. Én négy
évvel korábban már belekóstolhattam az
olimpia hangulatába, Maximnak viszont ez
lesz az elsô ötkarikás fellépése. Nagyon bí-
zom benne, hogy nem az utolsó...

Kép és Szöveg: Jocha Károly

Maxim ott lesz az olimpián!
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Remetei piac február 13-án
A hideg ellenére a vásárlók és az árusok is
kérték, hogy idén egyetlen téli hónapban se
maradjon ki a közkedvelt piaci nap.

A piac üzemeltetôje és segítôi februárban
egy kézmelegítô helyet biztosítanak, és for-
ralt bort is lehet majd kapni, hogy senki ne
fázzon. A sok kiváló hazai agrártermékrôl a
gazdák gondoskodnak.

A vidék és a város a téli hónapokban is
összetartoznak. Ennek bizonyítására február
13-án szombaton 8–12 óra között a II. kerüle-
ti Hímes utca 3. szám alatt, a cserkészház
kertjében ismét piaci napot tartanak. Jöj-
jünk össze minél többen!

� A sztrájk miatt bizonyos BKV-bérletfajták
(kétheti, havi és negyedéves, környéki helyi,
környéki 5 km-es és a 10 km-es bérletek) érvé-
nyessége 3 nappal automatikusan meg-
hosszabbodik. Érdeklôdni a részletekrôl a
nagyobb pénztáraknál lehet.
� A Margit híd budai hídfôjében lezárták
az északi lehajtót is, ezért a 109-es, 206-os,
923-as buszok a Török utcán át tesznek kerü-
lôt, megállva a villamosmegállóban. A hídon
a felújítási munkák miatt továbbra is csak a
BKV-jármûvek, a gyalogosok és a kerékpárju-
kat tolók mehetnek át. A járatok a szigetnél
nem állnak meg, a Margitszigetre az Árpád
hídtól a 26-os busszal lehet eljutni.
� A Remetehegyi utat felújítják a Kolostor
utca és a Perényi lejtô közötti szakaszon,
ugyanis itt rendkívül megerôsödött az átme-
nô forgalom a Margit híd lezárása óta. Elsô
ütemben a közmûveket, majd az útpályát épí-
tik át, amelyet ki is szélesítenek, korlátozások
mellett. Rosta Marian

Közlekedési hírek

Mégis emelkednek a BKV-jegyárak
Mégis megemeli, átlagosan négy százalékkal a
BKV Zrt. a jegy- és bérletárait. A Fôvárosi Köz-
gyûlésben ugyan vita alakult ki, hogy most egy-
általán nem lenne szabad árat emelni, ezt az
indítványt végül mégsem fogadták el.

Február elsejétôl a vonaljegy 320 forintra,
a teljes árú havibérlet 9800 forintra, a diá-
kok és a kisgyermekesek bérlete pedig 3850
forintra emelkedik. Nem növekszik a nyugdí-
jasok havibérlete, tehát marad 3700 forint,
és szintén marad a 24 órás jegy: 1550 forint.
Tehát a nyugdíjas- és a tanulóbérletek ára el-
tér egymástól.

A környéki vonaljegyek jelentôsebben
emelkednek, mert ezek a már korábban meg-
hirdetett, de szintén február elsejétôl érvé-
nyes helyközi autóbusz- és vasúti tarifákhoz
igazodnak, erre a Fôvárosi Közgyûlésnek nin-
csen hatásköre. Az 5 kilométeres teljes árú
környéki vonaljegy 155, míg a 10 kilométeres
245 forintba kerül. Térségünkben a 22-es,
22E, 222-es, 63-as, 64-es és 164-es járatok
városhatáron túli szakaszain egységesen az 5
kilométeres környéki vonaljeggyel is lehet
utazni.

Kertész István

Fájó szívvel tudatja a gyászoló család,
hogy dr. Tolnai Ágoston körzeti or-
vos (Lotz Károly utcai rendelô) 2010.
január 19-én hosszú betegség után el-
hunyt.

A rejtvény fôsoraiban Casanova gondolatát rejtettük el. A
2010/1. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Lassan hala-
dok, de sosem hátrafelé”. A helyes megfejtést beküldôk közül
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint érték-
ben választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából: Bo-
da Éva, Dakó Hajnalka és dr. Bányai Tamás. Gratulálunk, a
nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesboltban. Vár-
juk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bim-
bó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu cím-
re legkésôbb 2010. február 19-ig.
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SZIGETELÉS — VÍZSZIGETELÉS — SZIGETELÉS — VÍZSZIGETELÉS
Ma egy kedves megrendelônkkel beszélgettem, aki most rendelte meg tôlünk
alagsori házrészének utólagos talajnedvesség elleni szigetelését. A formaságok
elintézése után kötetlen beszélgetésbe elegyedtünk, így alkalmam nyílott meg-
kérdezni tôle, hogy miért minket választott:

— Elôször is — kezdte — bármilyen munkát szeretnék végeztetni, részlete-
sen tájékozódom az interneten a témában. Ezután barátaim, ismerôseim által
ajánlott, az érintett tárgykörben már bizonyított, tehát referenciával rendelke-
zô kivitelezôkkel veszem fel a kapcsolatot. Ezt követi a személyes találkozás,
amely során az illetô szakmai felkészültségére és empatikus képességeire derül
fény, majd az írásos árajánlat, ami a jelentkezôk különféle megoldásait tükrözi
számok formájában.

A szigetelés bizalmi kérdés! A bizalmamat Ön nyerte el!
Ez büszkeséggel töltött el, összegyûjtöttem, mi is kell egy munka elnyerésé-

hez:
� barátok, ismerôsök, szakemberek ajánlása (minden második ügyfelünk ba-
rátjára, ismerôsére hivatkozik)
� megfelelô referenciák (évi 100, összesen több mint 1500 sikeresen átadott
utólagos szigetelési munka)
� jelentôs múlttal rendelkezô specialista cég (Méhes Renoszig Kft., 19 év)
� helyi szolgáltató (fôleg telephelyünk régiójában tevékenykedünk: II. kerü-
let)
� visszatérô megrendelôk (van olyan ügyfelünk, aki már ötödik alkalommal
velünk dolgoztat)
� magasan képzett munkatársak (2 fô szigetelô szakmérnök, 2 fô tervezômér-
nök, tapasztalt szakmunkások, közvetlen, megértô ügyintézôk)
� jó minôségû munkavégzés (garanciális javításaink 1% alatt)
� hosszú lejáratú garancia (cégünk 10 év szavatosságot vállal)
� kedvezô ár- és fizetési kondíciók (az ár-érték arány hosszú távú biztosítása
és megôrzése)

Ajánlom magunkat: Méhes Renoszig Kft., Bp. II., Gyergyó u. 8., www.szigete-
lesspecialista.hu

Héra Gábor szigetelô szakmérnök, 06 20 974-6226

VÍZSZIGETELÉS — UTÓLAGOS SZIGETELÉS — VÍZSZIGETELÉS

Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Pénzpiac-közvetítôi elemzôi tevékenység-
hez keresek érettségizett munkatársakat fô-
vagy mellékállásban, nagyon jó anyagi lehe-
tôségekkel. Tel.: 06 20 249-5621
Délutános 6 órás telefonos asszisztensi, iro-
dai munkavégzésre keresünk fôleg nyugdíja-
sokat. Kiváló kommunikációs készség felté-
tel. Fix bérezés. Érdeklôdni 13 órától: 887-
5396.
Gépkocsival rendelkezô megbízható közép-
korú hölgy gyermekfelügyeletet vállal a II.
kerületben. Érd.: 06 30 209-7703.
IDÔSEK GONDOZÁSÁT, HÁZTARTÁSI
MUNKÁT, TAKARÍTÁST, ÜGYINTÉZÉST
VÁLLAL KÖZÉPKORÚ GYÓGYPEDAGÓ-
GUSNÔ. TEL.: 06 20 342-8698, farkasbo-
bo@gmail.com
Megbízható középkorú érettségizett hölgy
vállal takarítást, háztartási munkát, gyer-
mekfelügyeletet. Tel.: 06 70 262-3995
Heti 1–2 napra állandó jelleggel komplett
takarítást, vasalást vállalok nagy gyakorlat-
tal. Tel.: 06 20 779-9741, e-mail: takaritas@
hotmail.com
TAKARÍTÁST, FELOLVASÁST, BEVÁSÁR-
LÁST, ÜGYINTÉZÉST VÁLLAL KULTURÁLT
HÖLGY. TEL.: 06 30 643-8851
RENDSZERES ÉS ALKALMANKÉNTI TAKA-
RÍTÁST VÁLLAL MEGBÍZHATÓ KÖZÉPKO-
RÚ NÔ. TEL.: 06 30 232-7795

OKTATÁS
TAVASZI BÖLCSIKEZDÉS A HABAKUKK-
BAN! Másfél éves kortól várjuk a kicsiket
márciusban induló csoportunkba, fél napra,

heti 3 napra is! Tel.: 06 30 958-8629,
www.habakukk.hu
A HABAKUKK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSÔDE-
ÓVODA 18 hónapos kortól várja a gyereke-
ket bölcsis, valamint német vagy angol két-
nyelvû ovis csoportjaiba! Tel.: 06 30 958-
8629, www.habakukk.hu
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KORREPETÁLÁSÁT,
FEJLESZTÉSÉT, TANÍTÁSÁT PEDAGÓGUS
VÁLLALJA. HÁZHOZ MEGYEK. TEL.: 06 20
363-4514
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI OKTATÁS AZ ALA-
POKTÓL. KÉRÉSÉRE FELKERESEM. SAJÁT
GÉPÉN TANULHAT. ECDL VIZSGAFELKÉ-
SZÍTÉST, CSOPORTOS OKTATÁST IS VÁL-
LALOK. HÍVJON, SEGÍTEK! TEL.: 214-
4917, 06 30 347-9479, tonionia@gma-
il.com
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
Üzleti angol oktatása, szinten tartás ma-
gánórákon. Tolmácsolás, fordítás MBA
végzettséggel. Tel.: 06 30 986-5269
ANGOL nyelvoktatás, üzleti és általános,
minden korosztálynak. Tel.: 06 30 449-2894
Angol nyelvoktatás, társalgás gyakorlá-
sa, érettségire, nyelvvizsgákra felkészí-
tés a Budakeszi úton. Tel.: 06 30 489-
4848
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL
nyelvtanítás és vizsgára felkészítés a Bimbó
út közelében. Tel.: 394-4423
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TA-
PASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGA-
CENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: 06 30
343-8351

Németbôl korrepetál, érettségire, nyelvvizs-
gára felkészít középiskolai tanár. Tel.: 06 20
319-0414

Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános és közép-
iskolásokat a VÖRÖSVÁRI ÚTON; min-
den délután és szombat délelôtt. THA-
LÉSZ-KÖR, www.obudamatek.hu, tel.:
06 20 946-2027.

MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai ta-
nártól. Tel.: 06 30 709-2362

MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, két-
szintû érettségire felkészítést vállal fiatal ta-
nár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak ma-
tek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy.
Tel.: 06 20 342-7667

MATEMATIKATANÍTÁST, KORREPETÁ-
LÁST VÁLLALOK NAGY GYAKORLATTAL.
HÁZHOZ MEGYEK. TEL.: 06 20 941-7907

FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-,
nyelvoktatást alapoktól szigorlatig. www.fe-
jestanoda.atw.hu, tel.: 06 70 366-6445,
250-2003.

KÉMIATANÍTÁS MINDEN SZINTEN (06
30 264-5648), BIOLÓGIA EMELT SZINTÛ
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS GYAKORLÓ
KÖZÉPISKOLAI TANÁRNÁL (06 30 853-
1153). TEL.: 06 30 264-5648

INGATLAN
GARÁZS KIADÓ A TÁROGATÓ ÚTON AZ
IBS KÖZELÉBEN. TEL.: 06 30 624-3537

A II., Kacsa utcában zárt teremgarázsban
parkolóhely hosszú távra kiadó, 15 000 Ft/
hó. Tel.: 06 70 771-4950

Garázs kiadó a Csibor utcában. Tel.: 06 30
685-7817
A Verseghy Ferenc utcában társasházban te-
remgarázs-férôhely eladó. Tel.: 06 20
251-0582
LETELEPÜLÔ ROKONOMNAK KERESEK tu-
lajdonostól Szépvölgyben 2000 után épült
70 m²-es, nappali + 2 szobás öröklakást.
Tel.: 06 30 931-0205
KERESEK a II. kerületben tulajdonostól
2000 után épült 100–120 m²-es nappali +
3 szobás öröklakást. Tel.: 06 30 931-0205
IGÉNYES, CSENDES, VILÁGOS, EMELETI
3–5 SZOBÁS ELADÓ LAKÁST KERESEK
AZ I., II., XII. KERÜLETBEN. TEL.: 201-
9475, 06 70 237-9030
2–3 SZOBÁS ELADÓ LAKÁST, CSALÁDI
HÁZAT KERESÜNK ÜGYFELEINKNEK.
ÉBEN INGATLANIRODA. TEL.: 06 20 479-
9001, eben@ebeningatlan.hu
ÜGYFELEINKNEK 2–3 SZOBÁS KIADÓ LA-
KÁST KERESÜNK HOSSZÚ TÁVRA. ÉBEN
INGATLANIRODA. TEL.: 06 20 479-9001,
eben@ebeningatlan.hu
120 m²-es + 70 m²-es rózsadombi teraszos
villalakás, kertkapcsolatos, 2 fürdôszobával,
panorámás + garázs, bútorozottan vagy bú-
torozatlanul hosszú távra kiadó. Ár: 1600
euró. Tel.: 06 30 302-7760
Kiadó 15 m²-es iroda/üzlethelyiség a Kolosy
téren, 3000 Ft/m². Tel.: 06 70 333-4712
Vérmezôre nézô, jó közlekedésû Attila
úti másfél szobás (52 m²) napfényes, ét-
kezôkonyhás lakás tulajdonostól eladó.
II. emelet, lift van, szabályozható távfû-
tés. Ára 15 600 000 Ft. Tel.: 06 30 427-
9578



24. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

A Kacsa és Medve utca sarkán 1 + 2 félszo-
bás 56 m²-es III. emeleti (lift nincs) gázkon-
vektoros, átlagos állapotú, kiváló beosztású
lakás eladó. Ára: 19,6 M Ft. Tel.: 06 20 251-
6829
A II., Cseppkô utcában 1990-ben épült
házban hangulatos, napfényes földszin-
ti 78 m²-es 1 + 2 hálós kertkapcsolatos
lakás eladó. Ára: 52 M Ft. Tel.: 06 20
932-5005
A II. KERÜLETBEN SIMA BIRODALOM SI-
MÁN ELADÓ! FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ 75
m²-ES LAKÁS TÁRSASHÁZBAN, CIRKÓFÛ-
TÉSSEL, 2 + FÉL SZOBÁS, TÁROLÓVAL, II.
EMELETI LAKÁS ERKÉLLYEL, ÔSFÁS KERT-
BEN. TEL.: 06 20 545-2020
Az egyik legjobb! II., Vérhalom utcai ôrzött
lakóparkban 111 m²-es 4 szobás hallos la-
kás, 13 m²-es terasz, 2 tároló, gk. beálló par-
kolóhely eladó: 69 M Ft + 5 M Ft kettôs te-
remgarázs. Tel.: 06 30 231-7307
II., PANORÁMA, KÉNYELEM! ZÖLDMÁ-
LON 60 m²-ES II. EMELETI ÉTKEZÔS,
LOGGIÁS ÖRÖKLAKÁS KÜLÖNBEJÁRATÚ
SZOBÁKKAL ELADÓ 21,5 M FT-ÉRT. TEL.:
06 70 408-2628
A II., Boróka utcában 110 m²-es kétszintes,
jó állapotú, napfényes lakás 50 m²-es ga-
rázzsal 44,8 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-
5691
A DITRÓ UTCÁBAN (PASARÉTEN) 2000-
BEN ÉPÜLT 81 m²-ES I. EMELETI 2,5 SZO-
BÁS LAKÁS TEREMGARÁZZSAL 53 M FT.
TEL.: 06 70 523-1969, www.budaihe-
gyek.hu
A II., Szalonka úton 1900 m²-es panorá-
más, jó formájú L6/A-II-01 besorolású
nyeles telek bontandó kis házzal eladó.
Irányár: 190 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862
A II., Törökvész úton legfelsô emeleti
csendes, 110 m²-es, nappali + 3 hálós
cirkófûtéses, nagy teraszos, kertre nézô
hangulatos lakás eladó. Irányár: 45 M
Ft. Tel.: 06 20 932-5005
A PASARÉTI ÚTON 61 m²-ES KÉTSZOBÁS
LAKÁS I. EMELETEN, CSENDES KERTRE
NÉZÔ ERKÉLLYEL TULAJDONOSTÓL EL-
ADÓ. IRÁNYÁR: 23,5 M FT. ÉRD.: 06 20
511-6411.
A II., CIMBALOM utcában ház eladó
1000 m²-es telken. Tel.: 06 70 221-
0911, 10–13-ig.
A ZÖLDLOMB utcában 56 m²-es 1,5 szobás
földszinti lakás társasházban eladó. Irányár:
19,2 M Ft. Érd.: 06 30 827-3273.
A BÓBITA UTCÁBAN 2007-BEN ÉPÜLT 43
m²-ES ELSÔ EMELETI CIRKÓS LAKÁS
19,9 M FT. TEL.: 06 70 523-1969
A III. kerületi Selmeci utca közelében
befektetési céllal eladó 95 m²-es kétszin-
tes 1+3 félszobás, amerikai konyhás új épí-
tésû, modern, II. emeleti (liftes) lakás csen-
des, belsô kertre nézô, szép kilátással, tízla-
kásos házban, 2 kocsibeállóval. Irányár: 37
M Ft (készpénz és hitelátvállalással). Né-
hány évig visszabérelnénk. Tel.: 06 30 222-
3106, 06 30 895-8767
III., TESTVÉRHEGYEN KÉTSZINTES, ÖT-
SZOBÁS REPREZENTATÍV IKERHÁZ GYÖ-
NYÖRÛ KÖRNYEZETBEN 60 m²-ES NÉGY-
ÁLLÁSÚ GARÁZZSAL ELADÓ. IRÁNYÁR:
99 M FT. TEL.: 06 70 392-9284
A XII., ÁRNYAS ÚTOB 90 m²-ES HÁROM-
SZOBÁS NAGYTERASZOS REPREZENTA-
TÍV ÖRÖKLAKÁS KERTES TÁRSASHÁZ-
BAN, GARÁZZSAL 39 M FT-ÉRT ELADÓ.
TEL.: 06 30 299-0160
ELADÓ XII., AVAR UTCAI 36 m²-ES (SZO-
BA, HALL, TEAKONYHA, FÜRDÔSZOBA,
ELÔSZOBA) DÉLI FEKVÉSÛ I. EMELETI
ÖRÖKLAKÁS. IRÁNYÁR: 10,5 M FT. TEL.:
397-4174, 06 30 458-9097
A XII., MESE UTCÁNÁL 130 m²-ES ÖT-
SZOBÁS, CIRKÓS, NAGYTERASZOS, PA-
NORÁMÁS ÖRÖKLAKÁS KERTES TÁRSAS-

HÁZBAN GARÁZZSAL 48 M FT IRÁNY-
ÁRON ELADÓ. TEL: 06 30 299-0160
KERESÜNK-KÍNÁLUNK ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT, VILLÁ-
KAT, TELKEKET. KEDVEZÔ FELTÉTELEK-
KEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.:
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
amadex.hu
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzle-
ti ingatlanokat pontos szolgáltatással,
korrekt jutalékkal. Tel.: 215-7336, 06 30
530-5338, www.budainewyork.hu
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN TÖBB ÉVES TAPASZTALAT-
TAL. TEL.: 06 70 523-1969, SCHMIDT PÉ-
TER, www.budaihegyek.hu
A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔKÉ-
PES BELFÖLDI, KÜLFÖLDI ÜGYFELEI RÉSZÉ-
RE VÉTELRE, BÉRBEADÁSRA KERES II. KERÜ-
LETI CSALÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT ÉS ÉPÍ-
TÉSI TELKEKET. TEL.: 274-0174, 06 30 396-
5579, info@bestbuda.hu, www.bestbu-
da.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Kérjük azokat a körzetünkbe bejelentkeztt
PÁCIENSEKET, akik az elmúlt 2 évben nem
jártak nálunk, hogy egészségügyi SZÛRÔ-
VIZSGÁLATRA jelentkezzenek rendelônk-
ben. 1022 RÉT u. 3. Dr. Nagy Anikó házior-
vos, tel.: 212-6123, dr. Bonyhádi Katalin há-
ziorvos, tel.: 202-1370, dr. Béres György há-
ziorvos, tel.: 202-1392.
Dr. Medgyesi János és dr. Szabó Emma Tün-
de háziorvosok kérik a praxisukba bejelent-
kezetteket, hogy egészségük megôrzése ér-
dekében szûrôvizsgálatra keressék fel a Vér-
halom téri rendeléseiket.
SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrô-
vizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer
az érelmeszesedés kimutatására, korhatár
nélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértéke-
léssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: 06
30 954-0886
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06 20 359-5918
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.
EM.
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
Fogsorok, hidak, készítése, javítása so-
ron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Hétvégi ügyelet. Fogászati hát-
tér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester. 1013 Krisztina krt.
51., fszt. 1. Mobiltelefon: 06 30 222-
3016.
Dr. Sineger Eleonóra pszichiáter rendelésére
jelentkezés: 06 30 236-6290.
PSZICHIÁTRIAI, PSZICHOTERÁPIÁS ma-
gánrendelés Pasaréten. Átmeneti élethelyze-
ti, életvezetési nehézségek, kapcsolati konf-
liktusok, szorongás, depresszió, pánikzavar,
krízishelyzet. Önismereti igény. Egyéni, vala-
mint csoportterápiás lehetôségek. Dr. Erdé-
lyi Kálmán pszichiáter, pszichoterapeuta,
tel.: 06 30 400-6490.
BÁNYÁSZ RÉKA KLINIKAI SZAKPSZICHOLÓ-
GUS. PROBLÉMÁKKAL KÜZDÔ GYERMEKEK
ÉS SZÜLEIK, FIATAL FELNÔTTEK JELENTKE-
ZÉSÉT VÁROM. TEL.: 06 70 602-6915

Leszoktatjuk a dohányzásról egyszeri 26
perces biorezonanciás terápiával (7000 Ft)
Óbudán a Vörösvári úti és a békásmegyeri
orvosi rendelôkben. Bejelentkezés: 06 70
271-9867.
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSA-
DOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA KÖL-
TÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788, 06
20 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA,
dr.kertesz.maria@chello.hu, http://aku-
punktura.mimnet.hu
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: I I . , F ILLÉR U. 10.
www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596.
GYÓGYTORNA! Betegek otthoni tornázta-
tását vállalja volt ORFI-s gyógytornász. Tel.:
06 70 520-9361, 316-9822
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvöl-
gyi út 54. alatt, a Videoton székházban csü-
törtökönként 14–18 óráig. Idegbecsípôdé-
sek, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nya-
ki eredetû szédülések megszüntetése. Fül-
akupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter ter-
mészetgyógyász, www.drgarzo.segitek.hu.
Tel.: 06 30 945-8477
DR. VÁRADI ÉVA magánrendelése: 1137
Pozsonyi u. 1., II/1. (Jászai Mari tér),
mozgásszervi betegségek kezelése, lé-
zerterápia, tû/lézerakupunktúra, túlsúly,
klimaxos panaszok esetén is. Tel.: 06 30
933-7151

VÍZ—GÁZ—VILLANY
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le-
folyók, csatornák gépi tisztítása azon-
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze-
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
GYORSSZOLGÁLAT! Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázké-
szülék-javítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990, 06 20
334-3438
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-
0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselhárí-
tó Nagy duguláselhárítást is vállal a hét
minden napján. Tel.: 212-7035, 06 20 939-
2872
Kiss Ernô és fia vállal víz-, gáz-, fûtés-,
klíma-, gáz-kéményszerelést tervezés-
sel, kivitelezéssel, engedélyek, egyéb
ügyintézések. Pontos, precíz kivitelezés
garanciával. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000
VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: 06 30 447-3603
Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás, gázké-
szülék-javítás A-Z-ig. Tel.: 402-0627, 06 20
433-1628

VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, 06 20 917-0697
Vízszerelés, duguláselhárítás, villanysze-
relés, gáz-, fûtésszerelés hétvégén is.
Tel.: 06 20 975-5528, 306-5973
A-Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS-
ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FSR.
29. TEL.: 06 20 546-6304
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása ga-
ranciával. Tel.: 359-5033, 06 30 924-
8010
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, 06 20 915-2678
Villanyszerelést, javítást, kapcsolók, lám-
pák cseréjét precízen, alacsony áron, garan-
ciával. Tel.: 06 20 333-2323
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS hétvégén is
garanciával Jakab József villanyszerelô mes-
tertôl. Tel.: 06 30 940-6162
MÉRÔHELYKIÉPÍTÉST, TELJES KÖRÛ VIL-
LANYSZERELÉST, ELEKTROMOS CSERÉP-
KÁLYHA, HÔTÁROLÓS KÁLYHA, VILLANY-
BOJLER, GÁZ-EPH JAVÍTÁSOKAT VÁLLA-
LOK. TEL.: 06 20 530-0344, HTTP://CSE-
REPKALYHA-KANDALLO.WEBS.COM
Villanyszerelési munkák szakszerû, gyors
szerelése. Bojlerek karbantartása, javítása,
cseréje. Hôtárolós kályhák, lépcsôházi világí-
tás, antik csillárok javítása. Korszerû fûtés-
technológia (infrapanel) szerelése. Tel.: 284-
6143, 06 20 374-3768

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, 06 20 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20
9-618-618, www.mosogepszerelo.hu. IN-
GYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBA-
MEGÁLLAPÍTÁS.

ELEKTRONIKA
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ-
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER, DU-
AL.) TEL.: 06 20 471-8871
TV-ANTENNA — mûholdvevôk, anten-
nák javítása, felszerelése, kábeltévé le-
osztása, TV, videó, DVD összehangolá-
sa, házimozi. VILLANYSZERELÉS — csil-
lárok javítása. NO-KO SAT Bt. II., Fillér
u. 2/b. Tel.: 326-6935, 06 20 541-5483
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen min-
den nap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802,
Paál.
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE, TV, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁL-
LÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304

LAKÁS—SZERVIZ
TETÔ VÍZ- ÉS HÔSZIGETELÉSE, 10–15 ÉV
GARANCIÁVAL ÉPÜLETFELÚJÍTÁS HÔSZI-
GETELÉSSEL. 19 ÉVES VÁLLALKOZÁS.
VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 TÖRÖKVÉSZ
ÚT 16/B. TEL.: 326-5312
Bádogos és tetôfedések, magas- és lapos-
tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: 06 20 944-9015, 249-2664
LAKÁSFELÚJÍTÁS. TELJES KÖRÛ KIVITE-
LEZÉS, MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREKKEL.
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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. = 280 000 Ft, 1/2 = 150 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft, 1/16 = 23 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 230 000 Ft, 1/2 = 125 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000 Ft,
1/16 = 19 000 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: 2010. február 10-én 11 óráig.

Megjelent 2010-es
új katalógusunk!

Elôfoglalási akciónk még tart!
Utazzon 2010-ben is 2009-es áron!!!

További 10% kedvezmény + árfolyamgarancia!

Velencei karnevál + Murano–Burano
29 900 Ft/fô

Karnevál extra: Burano–Padova–Verona
59 900 Ft/fô

Húsvéti ajánlatok:
Krakkó, Prága 30 900 Ft/fô
Velence 36 900 Ft/fô
Erdély 59 900 Ft/fô
Toszkána 74 900 Ft/fô
Róma–Firenze 76 900 Ft/fô
Sorrento 79 900 Ft/fô
Párizs 75 900 Ft/fô

1023 Bp., Lukács u. 1., Tel.: 06 1 336-0727
2600 Vác, Görgey u. 4/b., Tel.: 06 27 502-820

www.tdmtravel.hu (U-000204)

TEL.: 06 30 211-2799, www.lakasfelujitas-
buda.hu
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KIS-
IPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD SZOBAFES-
TÉST, mázolást, tapétázást, csempézést,
víz-, gáz-, villanyszerelést, parkettázást, kô-
mûvesmunkát vállal. Tel.: 06 20 998-2369,
tel . / fax: 365-2662, e-mai l : delabt@
vipmail.hu
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 978-
7429
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok át-
húzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, 06 20 433-
6289, www.riederkarpitos.hu
BEÉPÍTETT BÚTOROK (konyha, könyves-
polc, gardrób) méretre készítése gyorsan és
pontosan. Tel.: 06 30 548-1701
ASZTALOS VÁLLAL AJTÓ-, ABLAKILLESZ-
TÉST, ZÁRSZERELÉST, KÜSZÖBKÉSZÍ-
TÉST, LÉGSZIGETELÉST, KISEBB MÁZOLÁ-
SI MUNKÁT, PÁNTOK, ZSANÉROK CSERÉ-
JÉT, JAVÍTÁSI MUNKÁKAT. TEL.: 251-
9483, 06 20 381-6703
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E. FA-
SOR 26. TEL.: 06 20 546-6304
BURKOLÁS, FESTÉS, TAPÉTÁZÁS, GIPSZ-
KARTONOZÁS, LAMINÁLT LERAKÁS, KI-
SEBB KÔMÛVESMUNKÁK. TEL.: 315-
6178, 06 70 222-0888
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
30 341-3423
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelé-
sét vállalom garanciával. A felmérés díjta-
lan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜG-
GÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
TEL.: 356-4840, 06 30 954-4894

MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk, javítás,
szerelés. Szénási László. Tel.: 06 20 985-
1273
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉ-
ZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE,
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. II., SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: 06 20 546-6304

KERT
PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉL-
TECHNIKÁVAL, IPARI ALPINISTA MUN-
KÁK, KERTÉPÍTÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT,
KORREKT ÁR. TEL.: 06 30 907-5948
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍ-
TÉS, fasebészet, favisszavágás, MET-
SZÉS, kertápolás KERTÉSZMÉRNÖKTÔL
KORREKT ÁRON. Tel.: 06 20 561-7063
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszé-
lyes fák ágankénti lebontással való ki-
vágása. Tel.: 06 20 485-6547
KERT-, TELEKRENDEZÉS: Metszés, perme-
tezés, fakivágás, gallyazás, bozótirtás, talaj-
csere, gyepesítés, kerítés, járda, térkô leraká-
sa. Egyéb kerttel-telekkel kapcsolatos mun-
kák kivitelezése garanciával. Tel.: 786-5872,
06 70 422-9445, fax: 785-7344, mu0000@
freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS
RUHAJAVÍTÁS LEGOLCSÓBBAN A SZÉNA
TÉRNÉL. NADRÁGFELVARRÁS PL. 500 FT.
CIPZÁRCSERE, ÁTALAKÍTÁS, LAKÁSTEX-
TIL. AKÁR AZONNAL IS. TEL.: 202-0767,
06 30 235-7704
ZARÁNDY KATI FODRÁSZ II. 15-tôl ismét
várja vendégeit a Pasaréti Fodrászszalon-
ban. Tel.: 394-2242, 275-1963
Nyugdíjas mérlegképes könyvelô kft-k, bt-k
könyvelését vállalja. Tel.: 325-5878
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716
ÜGYVÉD, dr. Kósa Erzsébet (Margit krt. 50–
52.) vállal ingatlan-adásvételi, örökösödési,
bontóperi, cégalapítási ügyeket ÁFAMEN-
TES MUNKADÍJJAL. TEL.: 06 20 956-59-
17

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installá-
lás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
mentése. Vírusvédelem. Felnôttek, diá-
kok korrepetálása informatikából. NO-
KO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 326-
6935, 06 20 541-5483, 06 30 595-2921
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653
Számítógépeit otthonában javítjuk, fejleszt-
jük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmen-
tés, internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver-,

hardverhibák javítása. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06 20 998-0798, http://www.fmrkft.hu

FUVAR
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS,
3,5x2x2 m-es RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO-
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, 06 70
316-1533, SZIRÁKI.
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
20 972-0347, 06 30 589-7542

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAK-
KÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCI-
ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: 06 30 977-6612
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, e-
mail: wamag@datanet.hu
Társasházkezelés, közös képviselet — kor-
rekt, megbízható módon. FLOTT-HOME BT.
Tel.: 274-6135, 06 70 940-3865, czakoszil-
via@gmail.com
Társasházi közös képviselet biztos ala-
pokon. Cégünk teljes jogi és mûszaki hát-
térrel, valamint több éves szakmai tapaszta-
lattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu,
tel.: 302-3257, 06 70 426-4420.

VÉTEL, ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
LOUIS GALÉRIA. Arany és ezüst felvásárlá-
sa napi legmagasabb áron 2800– 3600 Ft-
ig. Tekintse meg a Louis Galériát az interne-
ten. Bútort, képeket, hagyatékot vásáro-
lunk. Margit krt. 51–53. Tel.: 316-3651
NEMESFÉM-BEFEKTETÉS AZ INFLÁCIÓ
ELLEN. Nemzetközileg legelfogadottabb ér-
mék, tömbök értékesítése hivatalos enge-
déllyel. www.ezust-arany.hu, tel.: 06 30
283-5995.

MÛGYÛJTÉS
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, 06 30 462-
8883
KELETI SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTA-
LAN. TEL.: 06 30 456-3938
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó
út 12. Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543,
Gyulai Tamás.

Az Univerzum Bgy. Bt. OKJ-s
tanfolyamokat indít

kéz- és lábápoló, mûkörömépítô,
biztonsági ôr

Jelentkezni:
06 30 392-2681

Helyszín:
Remetekertvárosi Általános Iskola

Körömdíszítô tanfolyamok

Kérje tájékoztatónkat,
írjon nekünk a

www.univerzumbgy@citromail.hu
címre

Részletfizetési lehetôség!
Nyilvántartási szám: 12-0049-06

BIZALOM, BIZTONSÁG, KÉSZPÉNZ! A WÉ-
BER GALÉRIA VÁSÁROL ANTIK-KOR-
TÁRS FESTMÉNYEKET, EZÜST-ARANY ÉK-
SZEREKET (TÁRGYAKAT), SZÔNYEGEKET,
ÓRÁKAT, PORCELÁNOKAT, BÚTOROKAT
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! TEL.: 06 20
941-6574, 06 20 478-7581

TÁRSKERESÉS
HA MÉG KERESI TÁRSÁT, KOMOLYAN GON-
DOLJA ÉS MEGTISZTEL BIZALMÁVAL,
EGYÜTT MEGTALÁLJUK ÔT, AKI ÖNRE VÁR.
CRONOS TÁRSKERESÔ IRODA, TEL.: 06 20
291-3739, http://varkerulet.ctk.hu

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, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu

EGYÉB
SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEG-
RENDELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍ-
TÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MO-
BIL: 06 30 858-9499. J. WIENNA BT., 1027
VARSÁNYI IRÉN U. 17.

VENDÉGLÔK, KÁVÉHÁZAK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes gra-
fikai munkák. Deko-team Grafikai Stú-
dió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 375-
8696, 06 30 933-6221

Tramontána kötôszalon. A János kórház-
hoz közel, idôpont-egyeztetéssel. Tel.: 356-
6009, www.kotode.hu

Külföldi és belföldi üdülési jogok, adásvétel
és bérbeadás közvetítése. Eladná üdülési jo-
gát? Hívja irodánkat. Tel.: 769-0114, 06 83
769-110, 06 30 460-5855, 06 70 776-0898,
www.udulesijoginfo.net
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Szolgáltatás
Kézi autómosó, -kozmetika
Gumijavító és -szerelômûhely
Kodak Expressz
OTP-ªók
Thai masszázs
Mister Minit
Ametiszt ruhatisztító szalon
Sine Qua Non lézer- és szépségstúdió
And-Now valutaváltó
Natura virág
Orvosi Akupunktúra — Homeopátia
Ingatlaniroda
Hannibál–Travel utazási iroda
Neckermann utazási iroda
Papír—Írószer—Ajándék
Rózsadomb Medical Center
Doggy Bag kutyakozmetika

Divatáru és öltözködés
Damara divat
Blue Shoes cipôbolt
Nagy–szerû nôi, férª/Eterna divatáru
Pompa d'Our szôrme-, bôr- és nôi divat
Kincs S sziget bizsu
Vénusz fehérnemû
Vespucci ruhaszalon
Dolce Vita gyermekdivat

Szaküzletek
Csodavár játékbolt és gyermekruha
M-Line Design bútorstúdió
Bio-Delikát

Posta
i-Robot (USA porszívó)
Könyvesbolt
Lukács Ékszer
Drogerie Markt
Finomságok boltja (Delicatesse)
Gyógyszertár
2 Szem optika

Élelmiszer
Kaiser’s szupermarket
Vitaminkert zöldség- és gyümölcsüzlet
Ínyenc butik (sajtok)

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

Törökvész út 87–91.
Rózsadomb Center információ: 345-8400
A bevásárlóközpont nyitvatartási rendje:

Általános üzletek 10.00–20.00
Kaiser’s szupermarket: 8.00–20.00
Fitness Club H–P: 7.00–22.00

Sz–V: 8.00–20.00
Bowling 11.00–02.00
Gyógyszertár H–P: 8.00–20.00

Sz: 8.00–16.00
V: 8.00–13.00

Squash 7.00–24.00

A Rózsadomb Center a hét minden napján visszavárja Önt.A Rózsadomb Center a hét minden napján visszavárja Önt.
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ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.

Külterületi — mûvelésbôl kivett —
mezôgazdasági mûvelési ágú területek

értékesítése Budapest II., Pesthidegkút,
Nagykovácsi és Solymár közigazgatási területén

Önálló épületek és helyiségek bérbeadása tárolás, raktározás,
illetve irodai célra Pesthidegkúton.

Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722

E-mailben: rozszsov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:

1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.

Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

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

ÚJ szakrendelések a II. kerületben!
A Mobil Ultrahang Kft. szeretettel várja pácienseit

a II. kerületi rendelôjébe!
Vizsgálataink:
� Komplett kardiológiai rendelés (kardiológiai UH, EKG, terheléses

EKG, vérnyomás-monitorozás)
Vizsgáló orvosaink: Dr. Révész Zsuzsanna és Dr. Szemerédi Péter

� Újszülöttkori (ún. hathetes) szûrôvizsgálatok — koponya-, has-, csí-
pô- és gyermek-ultrahangvizsgálatok
Vizsgáló orvos: Dr. Várady Mária

� Általános felnôtt ultrahangvizsgálatok (ér, ízület, has, kismedence,
lágyrészek, emlô, here)
Vizsgáló orvos: Dr. Arany Andrea, Dr. Kollár Attila, Dr. Solymosi Diána

A rendelô címe: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 10., fszt. 2.
A vizsgálatokat elôjegyzés alapján végezzük.

Bejelentkezés: 06 30 726-0170
Email-en: elojegyzes@mobiluh.hu

Tovább információért tekintse meg honlapunkat: www.mobiluh.hu

Budagyöngye Bevásárlóközpont,
1026 Szilágyi Erzsébet fasor 121., +36 30 860-9070
Új Udvar, 1036 Bécsi út 38-44., +36 30 378-4175


