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„Méltónak kell lenni a ránk hagyott örökséghez”
Schmitt Pálné Makray Katalin kapta idén a Klebelsberg-díjat

A Klebelsberg Napok kiemelkedô eseménye-
ként a Pesthidegkúti Városrészi Önkormány-
zat (VÖK) Klebelsberg-díját Hidegkút közös-
ségéért végzett munkájáért idén Schmitt Pálné
Makray Katalin vette át Láng Zsolt polgármes-
tertôl. A fennállásának tizedik évfordulóját ün-
neplô Klebelsberg Kuno Emléktársaság, a
Pesthidegkúti Alapítvány és a Tormay Cecile
Kör a II. kerületi Önkormányzat támogatásá-
val november 11–14. között rendezte meg a
Klebelsberg Napok programsorozatot. Az
1993-ban a VÖK által alapított díjat 2010-ben
a köztársasági elnök feleségének, Schmitt Pál-
né Makray Katalinnak adományozta a városré-
szi elöljáróság. Több mint 250 hidegkúti pol-
gár ajánlotta számos karitatív esemény kezde-
ményezôjét és a Templomkerti Esték házi-
asszonyát a kitüntetô címre.

(Folytatás az 4. oldalon)

25 éves a Fillér iskola
Huszonöt évvel ezelôtt, 1985-ben Budapest
egyik legszebb panorámájú pontján egy új ál-
talános iskola kezdte meg mûködését. A Fil-
lér Utcai Általános Iskola története azonban
egészen a múlt század húszas éveiig nyúlik
vissza, akkor épült fel ugyanis a közeli Loránt-
ffy Zsuzsanna úton a Baár—Madas Reformá-
tus Lyceum. Az 1952-es államosítást követô-
en több iskola is mûködött az épületben, in-
nen vált ki és kapott új otthont huszonöt év-
vel ezelôtt a Fillér utcai intézmény. A novem-
beri jubileumi hét nyitó eseménye a hagyo-
mányok tiszteletét jelképezte: a ªlléres tanu-
lók tanáraikkal és szüleikkel fáklyás felvonu-
lást rendeztek a mai Baár—Madas Reformá-
tus Gimnáziumtól a Fillér Utcai Általános Is-
koláig, majd az udvaron az égô fáklyákkal egy
hatalmas 25-ös számot formázva énekelték
el a Himnuszt. (Folytatás a 3. oldalon)

Budai Advent
Részletes program a 6. oldalon
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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.

Telefonos ügyféltájékoztató rendszer: 346-5680

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

Idôpontfoglalás: 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)

Telefonos ügyféltájékoztató:
346-5680
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 L. út 7–9., t.: 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
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Van-e kulcs a bezárt lelkekhez?
A Szociális Munka Napja alkalmából idén kilencedik alkalommal rendezett konfe-
renciát a II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti Központ. A szociális ágazatban
dolgozókat Dankó Virág alpolgármester köszöntötte. Kiemelte, hogy a második ke-
rület szociális intézményei a nehéz, kihívásokkal teli körülmények között is példa-
mutatóan végezték a dolgukat. Az alpolgármester hozzátette: az önkormányzat ve-
zetése minden lehetôséget igyekszik megadni, hogy kerületünkben a szociális ága-
zatban tevékenykedôk még magasabb szinten végezhessék munkájukat, így példá-
ul idén új épületbe költözött a Családsegítô és Gyermekjóléti Központ, illetve az
ÉNO új épületére is kiírták már a közbeszerzési pályázatot.

A konferencián jelen lévôk több elôadást is meghallgathattak. Bugarszki Zsolt
egyetemi tanársegéd elsôsorban a mentális problémákkal érintett embereket ellátó
rendszer hiányosságaira hívta fel a ªgyelmet. Kossik Éva, a II. sz. Gondozási Köz-
pont közösségi pszichiátriai koordinátora az intézményükben öt éve mûködô közös-
ségi pszichiátriai ellátásról tartott elôadást. A közösségi pszichiátria az érintettek ré-
szére saját közösségükben, lakókörnyezetükben biztosítja a pszichoszociális ellá-
tást, támaszkodva a családra, a barátokra és a szomszédokra. Az ingyenes ellátás
célja a közösségi integráció elérése, fenntartása.

Ikladiné dr. Petres Veronika, a II. kerületi Gyámhivatal vezetôje a gondnokság
problémáit vázolta. A gondnokság alá helyezéstôl sok esetben olyant várnak, amire
az nem képes: nem oldja meg például a rossz szomszédi viszonyt, a rendôrség ha-
táskörébe tartozó ügyeket, vagy az igénytelenségbôl elhanyagolt környezet problé-
máját sem. Sokszor túl késôn érkezik a jelzés, például az érintett ingatlanát már ki-
csalták, elônytelen szerzôdést kötött, vagy nagy tartozásokat halmozott fel.
Könnyebben találhatók megoldások a problémákra, ha a család segít, vagy ha a csa-
ládsegítô szolgálat vagy a közösségi pszichiátria ellátásait igénybe veszik, ha bevon-
ják az idôsgondozásba, vagy ha szükséges, felkutatják a hozzátartozókat. Ld

Ünnepelt a szociális ágazat
Tíz éve, 2000 óta ünnepeljük meg Magyarországon november 12-én a szociális
munka napját. Ebbôl az alkalomból kerületünkben is jutalmat vehettek át az ágazat
kiemelkedôen teljesítô dolgozói. A Hûvösvölgyi Vigadóban tartott ünnepségen Dan-
kó Virág alpolgármester üdvözölte a vendégeket, és köszönetet mondott az önkor-
mányzat nevében a szociális szférában dolgozók mindennapi áldozatos, sokszor em-
berpróbáló munkájáért.

Polgármesteri kitüntetésben részesült Nagy Gyôzôné klubvezetô (I. számú
Gondozási Központ), Csík Mónika gazdasági ügyintézô (I. számú Gondozási Köz-
pont), Gelányi Andrea gondozónô (II. számú Gondozási Központ), Sziráki Anikó, a
családsegítô csoport szakmai vezetôje (Családsegítô és Gyermekjóléti Központ) és
Bálint Márta terápiás munkatárs és intézményvezetô-helyettes (Értelmi Fogyatéko-
sok Nappali Otthona). Irodavezetôi kitüntetést vehetett át Tóth Magdolna gon-
dozónô (II. sz. Gondozási Központ), Szabó Józsefné házi gondozó (III. sz. Gondozási
Központ), Szatmári Zsuzsanna gyógytornász (III. sz. Gondozási Központ), valamint
Bognár Andrea családgondozó (Családsegítô és Gyermekjóléti Központ).

KÖSZÖNET A NYUGDÍJASOKNAK. Az I., II. és III. sz. Gondozási
Központok Idôsek Klubjainak néhány nyugdíjasa és dolgozója úgy érezte,
hogy ôk is szeretnének segíteni az iszapkatasztrófa miatt bajba jutott embe-
reken. A három intézménybôl befolyt összeget átutaltuk a Magyar Kármentô
Alap számlájára. A klubok vezetôi ezúton köszönik az idôs kerületi lakóknak,
hogy érzô szívvel fordultak embertársaik felé, és lehetôségeikhez képest
anyagi támogatást nyújtottak az új életlehetôség megteremtéséhez.
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Filléresek emlékei
(Folytatás az elsô oldalról)

A jubileumi hét megnyitó ünnepsége a torna-
teremben folytatódott, ahol elôször Kerekes
Zsolt igazgató köszöntötte az iskola polgárait.
Az eseményre ellátogatott a II. kerületi Ön-
kormányzat Mûvelôdési Irodájának vezetôje,
Ötvös Zoltán is, akirôl kiderült, személyes szá-
lak is fûzik a Fillérhez.

— Mindhárom lányom itt járta végig az ál-
talános iskolát — hárman együtt huszonkét
évet töltöttek el itt, és ha ehhez hozzáadom,
hogy harmadik tanév óta rendszertelenül,
de együtt focizom az iskola férª teremlabda-
rúgóival, így némi túlzással, de huszonöt
évet én is eltöltöttem az iskolával. Szülô-
ként küzdöttem az összevonási tervek el-
len, ªzettük az angoltanításhoz az iskolafej-
lesztési hozzájárulást, osztoztunk gyászban
és ünnepekben. Közben szavaltunk sokat.
Diák, tanár, szülô, fenntartó és közéleti sze-
mélyiség.

A jelenkori magyar közoktatás történeté-
ben huszonöt év nagyon sok idô és nagyon
sok tapasztalat — hangsúlyozta az irodaveze-
tô. — A szép és örömteli élmények, a szere-
tett hivatás mellett sokszor extrém sportoló-
ként küzdenek pedagógusaink éveken, akár
két és fél évtizeden keresztül a nehézségek-
kel, szakmai és nevelési problémákkal. A kö-
zösségen belüli és kívüli szakmai-vezetôi di-
lemmákat, pedagógusi-szülôi tipródásokat
és vitákat sem érdemes — még az ünnep ide-
jére sem — elfeledni, viszont ma egyértelmû-
en lehet örülni a Fillér iskola fejlôdésének,
aminek az elmúlt pár évben ténylegesen
szemtanúi és részesei lehettünk. Emelkedett
a gyereklétszám és a szakmai színvonal, a né-
met tagozat különösen szép eredményekrôl
számolhat be. Az elsô átadáskor húsz, har-
minc évre tervezett épület helyén most egy
teljesen megújuló iskola születik egy nyolc-
százötvenmilliós nagyberuházás révén,
amelybôl hétszázmilliót az önkormányzat állt
és áll.

A beszédek után egy iskolatörténeti ªlmet
tekinthettek meg az ünneplôk, amelyben meg-
szólaltak az iskola egykori és mai vezetôi, fel-
idézték a legmeghatározóbb és legmeghatóbb
pillanatokat, a költözés, majd a felújítás nehéz-
ségeit, a bezárástól való félelmet, a német ta-
gozat befogadását, a vidám kirándulásokat,
maratoni szavalónapokat és nem utolsó sor-
ban a szakmai, tanulmányi sikereket. A jubile-

umi hét keretében kiállítás nyílt Filléres em-
lékeink címmel, amely szintén az iskola törté-
netét mutatta be, a rákövetkezô napokban pe-
dig sportversenyek, vetélkedôk, régi tanárok
és diákok találkozója adott lehetôséget a továb-

bi közös ünneplésre. A születésnapi rendez-
vénysorozat zárásaként november 22-én az is-
kola nagyszabású gálamûsort rendezett a Mar-
czibányi Téri Mûvelôdési Központban.

Péter Zs.

Egyharmad évszázad után
Jó harminc esztendôvel ezelôtt a Keleti Károly utca 37. szám alatti
épülete zsivajtól és felfokozott ünnepi hangulattól volt hangos. Egy
gimnáziumi IV. osztály búcsúzott el középiskolás éveitôl, egyúttal to-
vaszálló gyermekkorától. Ez az osztály a mi osztályunk volt. Azóta
csaknem egyharmad évszázad telt el, történelmi léptékkel mérve is
jelentôs idôszak. A harmincadik évi érettségi találkozónkat szeptem-
ber 25-én tartottuk a Margitkert vendéglôben. Ugyanabban az étte-

remben, amely 1980-ban az érettségi bankettünk helyszínéül is szol-
gált. Délelôtt Solymosi László osztályfônök úr sírján helyeztük el a
megemlékezés koszorúját, majd régi alma materünkben, az újjáalakí-
tott II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban tettünk sétát. Hála a gimnázi-
um vezetése és nevelôtestülete döntésének, a jövô márciusi „Rákóczi
Napok” keretében sor kerül a „Solymosi László-terem” felavatására
és osztálytablónk folyosói elhelyezésére.

dr. Gáspárdy László

Az olvasó írja…
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„Hidegkút mindig az otthonom marad”
(Folytatás az elsô oldalról)

A díjat Láng Zsolt polgármester, a Klebelsberg Napok fôtámogatója
adta át. A laudációban, amelyet Csabai Péter, a VÖK elöljárója olvasott
fel, a sikeres olimpikonról, az odaadó családanyáról, a másokkal törô-
dô, önzetlenül segítô emberrôl hallhatott elismerô szavakat a nagy-
számban összegyûlt közönség.

— Éppen azoktól kaptam ezt a díjat, akik maguk is megérdemel-
nék — köszönte meg Makray Katalin az elismerést a hidegkútiaknak
—, hiszen ôk azok, akik áldozatos munkájukkal, polgári értékeikkel
elôbbre viszik a közösség életét. Klebelsberg Kuno-díjat kapni nagy
felelôsség — folytatta a köztársasági elnök felesége. — Méltónak kell
lennünk örökségéhez, követnünk kell példáját ugyanolyan alázattal,
tudással és tisztességgel, ahogyan ô is dolgozott, és akkor — talán hoz-
zá hasonlóan — mi is érezhetjük, hogy megtettük mindazt, amiért
erre a földre születtünk.

Láng Zsolt kedves szavakkal méltatta az idei év kitüntetettjét, aki —
mint mondta — idôt és fáradságot nem kímélve, mindig ugyanazzal a
szerénységgel és odaadással dolgozik Pesthidegkútért.

— Klebelsberg olyan politikusokat kívánt hazájának, akik nem fe-
lejtik el, honnan jöttek, és hová szeretnék elvezetni az országot, akik
tudásukkal és a hivatásukhoz való hozzáállásukkal az európai szint fö-

lé emelik nemzetüket. Makray Katalin minden szempontból megfe-
lel a klebelsbergi kritériumoknak — méltatta a polgármester a
kitüntetettet.

Jókai Anna, a Klebelsberg Emléktársaság elnöke az egykori minisz-
ter azon gondolatait osztotta meg a közönséggel, „amelyeknél égetôb-
bek aligha akadnak a mai magyar mûvelôdésügyben és oktatáspolitiká-
ban.” Beszélt a népiskolák életre hívásáról, a szociális érzékenység-
rôl, mint minden jóravaló nemzet elsôrendû dolgáról, a magyarság-
tudatról, a hazaªságról. Az írónô végül reményét fejezte ki, hogy
a mostani oktatáspolitikában a klebelsbergi gondolatoknak is he-
lyük lesz.

A díjátadó ünnepség forgatagában szinte lehetetlen volt akár pár
szót is váltani a frissen kitüntetettel, ezért késôbbi idôpontot válasz-
tunk. Pár nap múlva — persze, szigorú biztonsági ellenôrzés után
— kissé megilletôdve lépdelek a Sándor-palota csodálatos termein
keresztül a fogadóhelyiségbe. Katalin kedves természetességgel fo-
gad. Láthatóan már itt is otthon érzi magát, akárcsak a világ külön-
bözô városaiban, ahol férjét követve hosszabb-rövidebb ideig élni
kényszerült, és Pesthidegkúton, ahol igazi otthonra talált.

— Már megvolt a hidegkúti ház, amikor még Madridban, majd
Bernben éltünk, de már ide jártunk haza — meséli a köztársasági el-
nök felesége, amikor II. kerületi kötôdéseirôl kérdezem. — Én min-
dig olyan boldog voltam, ahogy messzirôl megpillantottam Ófalut
— pedig a berni látképre igazán nem lehetett panaszom. 1996 óta
élünk Pesthidegkúton. Azért jöttünk ide, mert a legkisebb lányunk
ide jött férjhez, és mi a közelében akartunk lenni, hogy tudjunk se-
gíteni a majdani unokák körül. Ez így is lett, sôt, azóta a középsô lá-
nyunk is a közelbe költözött. A legnagyobb Amerikában él ugyan,
de a nyarakat ô is velünk, Hidegkúton tölti. Ilyenkor mindnyájan
„kartávolságra” vagyunk egymástól, és ezt nagyon élvezzük.

Hazaköltözésükkor rögtön aktív tagja lett a hidegkúti közös-
ségnek?

Az itt élô emberek igazi lokálpatrióták. Nyitottak, szeretnek össze-
jönni, beszélgetni, számos civil szervezôdés is elindult. Én magam
is szerveztem két jótékonysági rendezvényt Böjte Csaba gyermek-
otthonai, majd egy beteg kisªú gyógyíttatásának javára. A szerve-
zés jó alkalmat biztosított arra, hogy nagyon sok helyi emberrel ta-
lálkozzam, akik — sportolói és tévétornás múltamnak köszönhetô-
en — régi ismerôsként köszöntöttek, és szeretettel fordultak felém.
Hamar beilleszkedtem.

A Templomkerti Esték kulturális programsorozatnak szintén
évek óta háziasszonya.

A Bôdey házaspár öt évvel ezelôtt kezdte szervezni a máriareme-
tei Bazilika belsô terének felújítását szolgáló jótékonysági esteket,
ahol elsôsorban második kerületi mûvészek lépnek fel. Nagy öröm-
mel tölt el, hogy mostanra ismert és népszerû programmá fejlôdött
a sorozat. Persze, nemcsak a kulturális, hanem a hétköznapi élet-
ben is igyekszem tenni valamit környezetünkért. Ha szemétgyûjtési
akció van, akkor természetes, hogy én is megyek, és gyûjtöm a sze-
metet.

Úgy gondolom, éppen az elôbb említett tevékenységei okán
gondolták sokan úgy, hogy idén Önt illeti a Klebelsberg-díj.

Nagyon megtisztelô az elismerés, de én csupán egyik tagja va-
gyok a Hidegkútért munkálkodó csapatnak. Nagyon-nagyon sok
más ember dolgozik nálamnál többet, akik mind-mind megérde-
melték volna a kitüntetést. Itt van például a remetei piac, a közössé-
gi élet legfontosabb színtere. Múltkor székelykáposztát ígértem a
családnak, és leszaladtam megvenni a hozzávalókat. De a piacot
szinte lehetetlen gyorsan megjárni, akkor is éppen aláírást gyûjtöt-
tek azért, hogy ismét az 56-os villamos járjon ki Hidegkút határáig.
Ott találkoztam Ákossal, a népszerû énekessel, aki — mint mondta
— piac után beugrik hozzánk. Már régen készre fôtt a székelyká-
poszta, mire Ákos el tudott szakadni a piactól. Hidegkút egy nagy
család, ahol szinte mindenki arra törekszik, hogy szépítse, fejlessze
szûkebb hazáját. Nemcsak beszélnek a tervekrôl az emberek, ha-
nem tesznek is azért, hogy azok megvalósuljanak. Éppen ezért java-
soltam a díjátadó ünnepségen Láng Zsolt polgármester úrnak,
hogy alapítsanak közösségi díjat is.

Meglepôdött, hogy éppen Önre esett a választás?
Olyannyira, hogy nem is terveztem, hogy elmegyek az ünnepség-

re, mert aznap Gyôrbe kellett volna utaznom, ahol egy jótékonysá-
gi rendezvénynek voltam a fôvédnöke. De nem akartam cserben-
hagyni a hidegkútiakat, hiszen egy helyi közösség elismerése ép-
pen személyessége miatt mindig nagyon megható és kiemelten fon-
tos.

Országos, sôt nemzetközi kötelezettségei mellett mennyire
jut még ideje erre a kis helyi közösségre?

Hidegkút mindig az otthonom marad. A Templomkerti Esték házi-
asszonyi teendôit továbbra is örömmel vállalom. Csupán az tölt el
egy kis szomorúsággal, hogy napokon belül el kell költöznünk a há-
zunkból, ahol édesanyám is velünk él, és ahová iskola után gyakran
beugranak az unokák.

Péter ZS.
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Értékmentés Pesthidegkúton

Pesthidegkút büszkesége lehetne Klebels-
berg Kuno egykori lakóhelye, a gyönyörû, de
elhanyagolt kastélyépület, amelynek meg-
mentését fontos feladatnak tartja a kormány,
a II. kerület, valamint több kulturális és civil
szervezet egyaránt.

A II. kerületi önkormányzat a nagyhatású
politikus örökségét felvállaló Klebelsberg
Emléktársaság és a hidegkúti Kultúrkúria
szervezésében november 11-én Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, Láng Zsolt, a II. ke-
rület polgármestere, Csete György építész, va-
lamint a Nemzeti Erôforrás Minisztérium ré-
szérôl Enzt Géza mûvészettörténész, a kultúrá-
ért felelôs államtitkárság politikai fôtanács-
adója és a jelenleg a tulajdonosi jogokat gya-
korló Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese, Molnár Zoltán megbe-
szélést tartott a kastély jövôjérôl. Az épület
sorsáról folyó tárgyalás részeként a politiku-
sok és a szakemberek közösen járták be az
évek óta gazdátlan, elhanyagolt állapotú kas-
télyt és a hozzá tartozó parkot.

Semjén Zsolt a megbeszélés során kitért ar-
ra, hogy a jelenlegi költségvetési helyzet na-
gyon szûk határokat szab a magyar kormány-
nak, de minden lehetôséget feltérképeznek,
amellyel elôsegíthetnék az épület sorsának
rendezését. Mielôtt azonban nagyobb felújí-
tás venné kezdetét, meg kell találni a hely
szelleméhez és lehetôségeihez illeszkedô
funkciót.

— A huszonnegyedik órában vagyunk — fo-
galmazott Láng Zsolt a kastély jelenlegi hely-

zetét és állapotát jellemezve. — Akik ªgyelem-
mel kísérik a kastély sorsát, tudják, hogy az
elmúlt nyolc év alatt nagyon sokat romlott az
állapota, mert senki nem érezte magáénak.

A polgármester szavaiból az is kiderült: a
kastélyhoz jogilag ugyan nincs köze a II. ke-
rületnek, de az önkormányzat vezetése min-
dent meg kíván tenni annak érdekében,
hogy a gyakorlatilag évtizedekig gazdátlan
épület a magyar kultúrát szolgálhassa a jö-
vôben. Tóth Ildikó

A KLEBELSBERG-KASTÉLYRÓL. Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter és felesége,
lasztóczi Botka Sarolta 1923. november 17-én vásárolták meg azt a pesthidegkúti neme-
si birtokot, amelynek tulajdonjogát Botka Sarolta jegyezte. A földhivatali nyilvántartás
szerint a birtok 1384 négyszögöl belsô telekbôl, 677 négyszögöl udvarból és a rajta álló
épületbôl állt. A házaspár az udvarház átépíttetésével, a park kialakíttatásával 1926-ra
végzett. Pesthidegkút község még ebben az évben hálából díszpolgári címmel tisztelte
meg Klebelsberg Kunót, és róla nevezte el a Budai utat, a falu fôutcáját, felesége pedig a
mai Galóca utca névadója lett. Klebelsberg, sajnos, nem sokáig élvezhette a falu tisztele-
tét, mutatós kôfallal körülvett otthona békéjét és nyugalmát, gyönyörû könyvtárát, a par-
kot a patak kis hídjával, a rózsalugast a pergolával: hat év múlva, 1932-ben elhunyt. Fér-
je elvesztése után Sarolta asszony 1949-ig, az államosításig visszavonultan élt a kastély-
ban. Az államosítás után két szobát meghagytak neki, de 1951-ben a Csongrád megyei
Okányba telepítették ki. Az ingatlant még 1950-ben juttatás címén a Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsa (SZOT) kapta meg.

A SZOT szakszervezeti üdülôt, iskolát mûködtetett az épületben, majd elcserélte egy II.
kerületi, a Tárogató út 2–4. sz. alatti ingatlanra (itt kapott helyet 1982-ig a SZOT Közpon-
ti Iskolája, ma: IBS). A cserét követôen a Pest megyei fenntartású Rókus Kórház Pszichote-
rápiás Osztálya fogadta betegeit az egykori Klebelsberg-kastélyban. Az épület több átala-
kításon, átépítésen esett át, de a valaha 4000 kötetes könyvtárterme — a kultuszminisz-
ter egykori dolgozószobája — könyvek nélkül, de berendezésével, díszeivel együtt a cso-
dával határos módon épségben megmaradt a kórházi mûködés alatt is. Az új tulajdonos

azonban elmulasztotta bejegyeztetni tulajdonjogát a Földhivatalnál, éppen ezért
a rendszerváltást követôen hosszú és keserves tulajdonjogi vita kezdôdött a Pest
Megyei Önkormányzat és a SZOT utódja, az 1990-ben létrejött Magyar Szakszer-
vezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) között.

Az elhúzódó peres eljárásnak és tulajdonosváltásoknak köszönhetôen a kastély
egyre rosszabb állapotba került. A végtelennek tûnô jogi hercehurca alatt a kas-
tély hajléktalanok tanyájaként, drogosok menedékeként pusztult és pusztították:
a Zsolnay-cserépkályhákat összetörték, az ajtókat leszaggatták, a lépcsôházi kor-
látot kitörték, a kerti szobrokat ledöntötték… mígnem az ismét állami tulajdonba
került s ôrzô-védô szolgálattal ôriztetett, de üresen álló és ezért is rohamosan
pusztuló épületegyüttes életveszélyessé vált. A cserepeket felverte a gaz, beázik,
a parketta felszedve, a falak nedvesek, az ablakok kitörve, szemét, piszok minde-
nütt. Egyedül a park ôrzött meg valamit a múlt szépségébôl és méltóságából.

Czaga Viktória
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Budapest-napi kitüntetések
Buda, Pest és Óbuda egyesülésének 137. év-
fordulóján, november 17-én Tarlós István fô-
polgármester díszpolgári címet adományo-
zott Albert Flórián olimpikon labdarúgónak,
Demjén Ferenc énekesnek, Donáth Ferenc evan-
gélikus lelkésznek, Lázár Egon színházszerve-
zônek, Miklósa Erika operaénekesnek, Nádas
Péter írónak, Snétberger Ferenc gitármûvész-
nek, Szörényi Levente zeneszerzônek, Török Fe-
renc öttusázónak, Ungvári Tamás író-mûfordí-
tónak és Zsámbéki Gábor színházigazgatónak.

Posztumusz díszpolgári címmel ismerték el a
szeptember 19-én elhunyt világhírû opera-
énekes, Polgár László életmûvét.

Pro Urbe Budapest díjat kapott a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Fôiskola, a Tûzrak-
tér kulturális központ, Ferencz Gyôzô költô, Ju-
hász Árpád geológus, Kern András színmû-
vész, valamint Klinghammer István egyetemi
tanár. Most vette át díszpolgári címét Kárpáti
György olimpiai bajnok vízilabdázó is, aki két
éve nem fogadta el a kitüntetést.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti Károly 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.) minden szerdán 14–18
óráig tart nyitva. Telefonszám: 06 30 961-
8561, e-mail: kdnp@mail.com, web: www.
kdnpbp2.blog.hu.
KDNP INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁS (1024 Keleti Károly u. 29.) minden
kedden 10–12 óra között. Idôpont-egyezte-
tés: 06 30 961-8561.
AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas utca 19–23.) hétfôtôl csütör-
tökig 12–18 óráig, pénteken 10–16 óráig
tart nyitva. Tel.: 212-2978, e-mail: bp02@
mszp.hu.
A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap 10–18-ig tart
nyitva. Telefon: 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.
FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlé-
si képviselô (2. vk.) következô fogadóóráját
december 9-én 17.30-tól a Polgármesteri
Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.), illetve
december 16-án 17.30-tól a Pesthidegkúti
Közösségi Házban (1028 Máriaremetei út
37.) tartja.

HIÁNYZÓ UTCANÉVTÁBLA BEJELEN-
TÉSE Csizmaziáné Nagy Ilonánál, tel.: 346-
5411, e-mail: csizmaziane.nagy.ilona@ma-
sodikkerulet.hu.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden ked-
den 17 órától ingyenes jogi tanácsadás tár-
sasházi közös képviselôknek (1024 Mech-
wart liget 1.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, 06 30 560-3928 minden hó-
nap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Mechwart liget 1.).
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS a
06 40 38-39-40-es, kizárólag hibabejelen-
tésre szolgáló ügyfélszolgálati telefonszá-
mon tehetô a nap 24 órájában.

Gyászol a magyar táncmûvészet
Rövid, súlyos betegség után november 7-én
elhunyt dr. Jakabné dr. Zórándi Mária, a
Magyar Táncmûvészeti Fôiskola rektora,
egyetemi tanára, Harangozó Gyula-díjas
táncmûvész. A kiváló táncpeda-
gógus hosszú ideje a hidegkúti
kulturális élet meghatározó
alakja volt. A Polgárok Pesthi-
degkútért Egyesület tagjaként
lelkes segítôje volt különféle
rendezvények, köztük a Nyári
Mûvészeti Fesztivál létrehozá-
sának, gazdag programmal va-
ló megtöltésének.

Zórándi Mária az Állami Ba-
lettintézet elsô néptánctagoza-
tán 1975-ben végzett, majd az
Állami Népi Együttes és a Bu-
dapest Táncegyüttes szerzôd-
tette. Táncmûvészként végzett munkáját
1983-ban a Táncmûvészek Szövetsége a leg-
jobb néptáncosnak járó Nívódíjával jutalmaz-
ta. A Magyar Táncmûvészeti Fôiskola jogelôd-
jében Tímár Sándor asszisztenseként kez-
dett tanítani, majd 1983-tól évfolyamvezetô.

A néptáncszínházi tánctagozat tanszékveze-
tôi kinevezését 1991-ben kapta, így a mûvész-
képzésben, a táncpedagógus-képzésben és a
koreográfusképzésben megjelenô néptáncok-

tatás teljes szakmai irányítását
19 éve felügyelte, magas szak-
mai követelményeket támaszt-
va a hallgatók és a kollégák elé
is. 2000-tôl fôiskolai tanár,
2002-ben kimagasló oktatói,
oktatásszervezési és vezetôi te-
vékenységének elismerése-
ként a fôiskola által alapított
Lôrinc György-díjjal jutalmaz-
tuk munkáját. 2008. novem-
ber 1-jén egyetemi tanári kine-
vezést kapott. 2009. május 15-
tôl, egy fájdalmasan hosszú, bi-
zonytalan idôszak után lett a

Magyar Táncmûvészeti Fôiskola nagy több-
séggel megválasztott rektora. 2009 nyarán
védte meg doktori disszertációját a színpadi
néptánc történetébôl.

Zórándi Mária temetése 2010. november
25-én 14.15-kor lesz a Farkasréti temetôben.

Búcsú Benyhe Jánostól
A kiváló író és mûfordító életének 84. évében október 23-án hunyt el. Halála nem csak
közvetlen hozzátartozóit érte váratlanul, hiszen Benyhe János szinte élete utolsó pillana-
táig dolgozott. Fordított, szerkesztett, nyelvünk szépségét ápolta ismeretterjesztô cikkei-
ben. November 9-én vettek végsô búcsút családtagjai, barátai, tisztelôi Benyhe Jánostól.
A II. kerületi önkormányzat nevében Riczkó Andrea képviselô helyezte el az emlékezés vi-
rágait a nagyszerû irodalmár ravatalánál.

Elhunyt a kutatóorvos
Életének 71. évében elhunyt a kerületünkben
élô dr. Kárpáti Egon orvos, gyógyszerkutató.
Az arany fokozatú kiváló feltaláló, állami dí-
jas, mintegy százötven szabadalom szerzôje
1964-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudomá-
nyi Karán, 1965-tôl nyugdíjba vonulásáig a
Kôbányai Gyógyszerárugyár (a mai Richter
Gedeon Nyrt.) Farmakológiai Osztályán
gyógyszerkutatással foglalkozott. A Richter
gyógyszergyár kutatói készítették el a közis-
mert Cavintont, amely magyar világszabada-
lom lett. A közel húsz esztendeig tartó kutató-

munka elismeréseként a vizsgálatokban való
aktív részvételért, a Cavinton gyógyszerré fej-
lesztésében elért eredményekért kutatótársa-
ival együtt Kárpáti Egont 1983-ban a Magyar
Népköztársaság Állami Díjjal tüntették ki.
1981-ben, kislánya születése után feleségé-
vel és nevelt lányával a Tövis utcába költöz-
tek. A környék hangulata, a kedves szomszé-
dok, a jó levegô élete végéig nyugalmat bizto-
sított a család számára. 2010. október 25-én,
35. házassági évfordulóján, tragikus hirtelen-
séggel hunyt el. Hamvaitól november 16-án
vettek örök búcsút a Farkasréti temetôben.

Emléktábla-avatás
Házmán Ferenc (1810–1894), Buda egyesítés
elôtti utolsó polgármestere (1867–1873) szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából a Bu-
dagyöngye Bevásárlóközpont Házmán utcai
falára emléktábla kerül, amelynek avatása
2010. december 9-én 15 órakor lesz. Az em-
léktáblát Láng Zsolt kerületünk polgármeste-
re leplezi le.
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Emelt szinten
a Budai Polgár

2009 januárjában jelent meg A kulturális élet
jacuzzija címû írásunk, amelyben a Momen-
tán Társulat tagjai mesélnek kortárs irodal-
mi felolvasóestjeikrôl és rögtönzéses elôadá-
saikról. Szerkesztôségünk nem kis büszke-
séggel értesült róla, hogy fenti cikkünk rész-
lete feladatként szerepelt a magyar mint ide-
gen nyelv emelt szintû írásbeli érettségijén.
Örömmel tölt el minket, ha ilyen módon mi
is hozzájárulunk ahhoz, hogy a külföldi diá-
kok jobban megismerjék és elsajátítsák szép,
ám cseppet sem könnyû anyanyelvünket.

Akadályok nélkül

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gim-
názium kerületünk elsô olyan tizenkét évfo-
lyamos iskolája, amelyben a sérült tanulók
ugyanolyan feltételekkel közlekedhetnek, ta-
nulhatnak, mint ép társaik. A szeptember vé-
gére elkészült teljes körû akadálymentesítési
beruházás részben uniós támogatásból való-
sult meg. Az esélyegyenlôség jegyében elké-
szült korszerûsítés zárórendezvényén, no-
vember 12-én Dankó Virág alpolgármester és
Szalai Tibor jegyzô elmondta, hogy az intéz-
mény akadálymentesítésére az önkormány-
zat tavaly pályázaton 30 millió forintos támo-
gatást nyert el, amelyet további 70 millió fo-
rinttal egészített ki. Dankó Virág alpolgár-
mester köszönetét fejezte ki az iskola vezeté-
sének és a szülôknek, hogy az átalakítás so-

rán példaértékû együttmûködésükrôl tettek
tanúbizonyságot, és jelezte, hogy a közeljövô-
ben újabb fejlesztésbe kezd az önkormány-
zat: a korábbi könyvtár felújítása és kibôvíté-
se után az új épületszárnyban kap helyet a
Gyermekek Háza is.

Az iskolában megvalósuló akadálymentes
közlekedést kipróbálták a Marczibányi téri
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Köz-
pontjából érkezô ªatalok is, akik az ünnepé-
lyes záróesemény keretében a tornacsarnok-
ban kerekesszékes kosármeccset játszottak a
közös sport kedvéért szintén kerekesszékbe
ülôkkel, így többek között Rósa Viktor igazga-
tóval és Ötvös Zoltánnal, a Mûvelôdési Iroda
vezetôjével is.

ld

A KMOP-2009-4.5.3-09 kódszámú, az
„Egyenlô esélyû hozzáférés a közszolgál-
tatásokhoz” címû pályázaton a II. Kerü-
leti Önkormányzat a Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és Gimnázium komplex
akadálymentesítésének megvalósítására
bruttó 30 millió forintot nyert.

Nyílt napok
� Az Áldás Utcai Általános Iskolában
(1025 Áldás u. 1., 212-4258, aldasiskola@gma-
il.com, www.aldassuli.gportal.hu) november
30-án 8–12 óráig nyílt órák leendô 1. osztályos
szülôknek, 12 órától beszélgetés a tanítónôk-
kel. December 15-én 15–16 óráig zenés irodal-
mi foglalkozás Kippkopp-pal. Ez alatt az idô
alatt a szülôknek Horváth Attiláné igazgató tá-
jékoztatót tart.
� A Budenz József Általános Iskola és Gim-
náziumban (1021 Budenz út 20-22., tel.: 394-
3177) november 29-én 17-kor tájékoztatót tar-
tanak az iskoláról, az induló elsô osztályokról.
budenz@bjaig.sulinet.hu, www.bjaig.sulinet.hu
� Az Újlaki Általános Iskolában (1023 Ürö-
mi u. 64., tel./fax: 335-0720, titkar.ujlaki@gma-
il.com, www.ujlaki.ultranet.hu) karácsonyi kéz-
mûves foglalkozás december 8-án 17 órakor.

Karácsonyi vásár
Az Ökumenikus Általános Iskolában (1028
Községház u. 10.) december 4-én szomba-
ton 9–16 óráig karácsonyi vásárt rendeznek,
ahol több mint hetven árus és tizennyolc osz-
tály kínálja portékáit. Idén a vásár ideje alatt
véradás is lesz (személyi igazolvány és TAJ-
kártya szükséges).
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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. Vas- és acélöntészetünk története. A múzeum elôtti
parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból ki-
alakított panteon látható. Formázási és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes beje-
lentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (1027 Bem J. u.
20., tel.: 201-4370 , www.omm.hu)
� VÍZIVÁROSI GALÉRIA: NOVEMBER 3–DECEMBER 21.: Karácsonyi tárlat IX. — Lencsés Ida, Szyksznian
Wanda: Sziget. Megnyitó: NOVEMBER 30., 18.00. Megnyitja: Takács Ferenc irodalomtörténész.
� M GALÉRIA: JANUÁR 6-ig: Plázanemzedék — otthon 2.0. Simonyi Balázs fotókiállítása. (Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ színházi elôtere)
� GALÉRIA LÉNIA: FEBRUÁR 20-ig: Vogel Erik (1907–1996) kiállítása. Megtekinthetô bejelentkezés után: 06
20 911-8121, 06 20 916-5605. (1021 Széher út 74., www.galerialenia.hu)

ZENE BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: DECEMBER 3., 18.00: Bartók összes zongoramûve. Király Csaba
zongoraestje. DECEMBER 5., 11.00: Jeles évfordulók. 125 éve született Weiner Leó. Mûvésztanárok és
ªatal muzsikusok gálahangversenye a zeneszerzô mûveibôl. Szerkesztô: Ábrahám Mariann. Házigazda: Hollós
Máté. DECEMBER 12., 11.00: Átváltozások. Beszélgetôs hangverseny autentikus népzenei dallamokból és
azok mûzenei változataiból. Bartók Béla: Román népi táncok. I. és II. Rapszódia. Mûsorvezetô: Eckhardt Gábor.
� ÖNTÖDEI MÚZEUM: DECEMBER 8., 17.00: Adventi zenés teadélután a Járdányi Pál Zeneiskola növendé-
keivel. Belépés múzeumi belépôvel. (1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370 , www.omm.hu)
� HUBAY JENÔ ZENETEREM: NOVEMBER 29., 19.30: Dénes István, az Operaház karmestere elôadást tart Er-
kel Ferenc Bánk bán címû operája keletkezésének körülményeirôl. A szünetben Csavlek Etelka kerámiamû-
vész és operaénekes operai szobraiból tekinthetnek meg egy válogatást a látogatók. Közremûködnek: Tokody
Ilona, Muskát András és Botos Veronika. (Hotel Victoria, 1011 Budapest, Bem rakpart 11. Tel.: 457-8080,
www.hubayzeneterem.hu)
� CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: DECEMBER 12., 19.00: A. Lotti: C-dúr mise. Esterházy Pál: Harmónia
Caelestis — részletek. Km.: Szemkeô-Martin Orsolya (szoprán), a templom énekkara, barokk hangszeres
együttes. DECEMBER 24., 23.30: Esterházy Pál: Harmónia Caelestis — részletek. Szemkeô-Martin Orsolya
(szoprán), a templom énekkara, barokk hangszeres együttes. Vezényel Csányi Tamás. (XI., Villányi út 25.)

GYEREKEKNEK ANGYALHANG: Zenés baba-mama-foglalkozás 0–4 éveseknek hegedûszóval,
örömteli, családias hangulatban, kedden 10 órától az Ady Endre u. elején és csütörtökönként 10.30-tól a Ke-
leti Károly u. 8. III. emeletén. A foglalkozásokat Takács-Tóth Katalin hegedûmûvész és tanár tartja. További in-
formáció: 06 70 948-4595.
� ZENEDOBOZ: Zenei fejlesztés és játék a Mazsola Játszóházban szerdán 10.30–11.30-ig. Részvétel szülô-
vel 1–3 éves korig. Második Kerület Kártya elfogadóhely. Bôvebb információ és bejelentkezés: www.mazsola-
jatszohaz.eu. Tel.: 200-1907, 06 30 982-0386, info@mazsolajatszohaz.eu (1026 Krecsányi u. 1.)
� RAJZFILMES SZAKKÖR szombatonként 9–12 óráig. A gyerekek rajzªlmkészítést tanulnak, elkészíthetik
rajzªlmjüket, melyet CD lemezen hazavihetnek. Beiratkozás: 250-1355. Magyar Rajzªlm Kft., 1035 Budapest,
Kerék u. 80., www.magyarrajzªlm.hu/gyermekoktatas.html

NYUGDÍJASOKNAK A MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA: DE-
CEMBER 3., 15.00: Kedvenc lemezeim. Melyik a kedvenced még „abból a korból”? Hát persze, hogy bakelit-
re gondoltam! Kérlek, hozd el, és éljük át, idézzük fel újra együtt, „azt” az idôt! DECEMBER 10.: Találkozó

10 órakor a Moszkva téren az óra alatt. A Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múzeum legújabb, Fardagály
és kámvás rokolya címû idôszaki kiállításán a múze-
um divatképgyûjteményének legszebb darabjaiból
láthatunk válogatást. Klubvezetô Kilián Mária, tel.:
212-2820.
� BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket
minden kedden 15 órától tartjuk. NOVEMBER 30.:
Adventi készülôdés. DECEMBER 7.: Karácsony hava,
decemberi jeles napok. DECEMBER 14.: Készülünk a
karácsonyra. Süteményreceptek cseréje. DECEMBER

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

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

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

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

MACHETE. Robert Rodriguez érdemei számosak; egyrészt megvan neki Quentin Taranti-
no mobilszáma, ami már önmagában elkülöníti az emberiség jelentôs részétôl, pályája
elején pedig olyan hangulatos és mûfaji iróniától sem mentes vérfürdôket rendezett ªllé-
rekbôl (vagyis centekbôl és némi dollárból), hogy Hollywood sem tehetett mást, mint
meghajolt az ifjú texasi tehetség elôtt, és elkezdte magához édesgetni. Rodriguez azon-
ban maradt, ahol volt, és saját stúdiót épített Texasban, s innen küldözgeti kész produkci-
óit masnival átkötve a központba. Idén két saját gyártású mûvel is elôállt: elôször is pro-
ducerként bábáskodott Antal Nimród Ragadozókja fölött (a ªlm másik magyar vonatko-
zású közremûködôje Pados Gyula operatôr volt), mindeközben pedig megrendezte a Ma-
chete-t, melyért azóta könyörögnek a rajongók, hogy a címszerepet alakító drabá-
lis mexikói bárdforgató néhány percre feltûnt a Tarantinóval közös grindhouse-pro-
ject egyik szórakoztató álelôzetesében. Viccnek indult tehát a dolog, és az igazat
megvallva, az is maradt, csak a játékidô nyúlt meg az ötvenszeresére, és egy rakat
sztár kéredzkedett be Danny Trejo mellé. Robert De Niro, Jessica Alba, Don John-
son és Steven Seagal mind feltûnik a Rodriguez által csak mexploitation-nek keresz-
telt ªlmben, és egy epizódszerep erejéig Antal Nimród is tiszteletét teszi, és magya-
rul hergeli az igazságát bármilyen kerti szerszámmal megvédô Machete-t. Kis lépés
ez a ªlmtörténetben, de annál nagyobb a magyar nyelv népszerûsítése terén. Kár,
hogy emberünket hamar leüti a fôszereplô.

E. K.
Rendezte: Robert Rodriguez, fsz.: Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba.

KEX ÉS TEA GARACZI LÁSZLÓVAL. De-
cember 7-én 18.30-kor kezdôdik a Momen-
tán Társulat kortárs irodalmi estje, amelynek
vendége Garaczi László író lesz. Milyen érzés
pompásan buszozni az osztálykiránduláson,
sztrájkolni az oviban vagy ivóversenyt rendez-
ni a koleszban? Hogyan vall életérôl egy le-
múr? Hátraarc a múltba, ráklépés a jelenbe.
Pontos, ironikus nyelvezettel megírt keseré-
des és tragikomikus sztorik Garaczi László
tollából a Kex és Tea felolvasóestek tizedik éva-
dában.



10. OLDAL AJÁNLÓ BUDAI POLGÁR

21.: Karácsonyi ünnepség. Csak klubtagoknak!Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas pol-
gárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1026 Szilágyi Erzsébet fasor 73., tel.: 06 20 364-3975)
� BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: DECEMBER 1.: A Klimt és Botero kiállítás megtekintése. DECEM-
BER 15.: Évadzáró összejövetel. Részletes információ a keddi összejöveteleken, vagy a 326-7830-as telefon-
számon, ill. a tothbuda@chello. hu címen. (1024 Keleti Károly u. 26.)
� DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tart-
juk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; tel.: 394-4424)
� HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden páros héten csütörtökön 15 órától tartjuk a
1028 Máriaremetei út 37. szám alatti klubhelyiségünkben. Minden nyugdíjast szeretettel várunk.
� ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Ajkán a Trianon Múzeumban jártunk. Sokoldalúan, bôséges
anyaggal mutatják be múltunk szomorú történetét. Mindenkinek látnia kellene. DECEMBER elsején 16 órakor
találkozunk. (1024 Keleti Károly u. 13/b)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: DECEMBER 4.: Mikulástúra a Budai-hegység-
ben. Találkozó: 9.30 óra, Moszkva tér, a metrókijárat elôtt. DECEMBER 5.: Budai-hegység. Találkozó: 9 óra,
Moszkva tér, a metrókijárat elôtt. DECEMBER 12.: Budai-hegység. Találkozó: 9 óra, Kolosy tér, a 65-ös busz
megállója. Információ: 316-3053, 06 20 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)
� BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: DECEMBER 5.: Budai-hegység. Máriaremete —
Nagykovácsi. Találkozó: Moszkva tér, a metrókijárat elôtt, 8.30. Túravezetô: Mészáros Lajos, tel.: 06 30 217-

� SZÍNHÁZ: DECEMBER 5., 19.00: Rob Becker:
Caveman — Ôsember. Átütô Broadway-komé-
dia. Elôadja: Kálloy Molnár Péter. Rendezô: Szán-
tó Erika. DECEMBER 13., 19.00: Karol Wojtila
(II. János Pál pápa): Az aranymûves boltja. Ora-
tórikus elmélkedés a házasság szentségérôl. For-
dította: Balássy Péter. A Kecskeméti Katona
József Színház vendégjátéka.
� IRODALOM: NOVEMBER 29., 19.00: Boros-
pince estek — Számûzött magyar irodalom.
Takaró Mihály elôadás-sorozata — Reményik
Sándor. Jegyár 1200 Ft, amely egy pohár bort
és egy szelet zsíroskenyeret is tartalmaz. DE-
CEMBER 4., 19.00: Spangel Péter Balázs Péter-
rôl írt könyvének bemutatója. A moderátor
Spangel Péter, a szerzô. A beszélgetés közben
bejátszásokat láthatunk DVD-rôl Balázs Péter
színpadi szerepeirôl.
� ZENE: NOVEMBER 29., 19.00: Horgas Eszter
Quartett — Népszerû klasszikusok. DECEM-
BER 9., 19.00: A Csík Zenekar koncertje. A
Csík zenekar húsz éve meghatározó szereplôje
Magyarország népzenei életének. Rengeteg kon-
cert, táncház és jó néhány sikeres zenei album
tette népszerûvé nemcsak a zenekart, de a ma-
gyar népzenét is — hazánkban és külföldön egy-
aránt. Az eltelt két évtized alatt több rangos ze-
nei díjjal jutalmazták a kecskeméti formációt.
DECEMBER 10., 19.00: Grazioso Zeneszalon.
Házigazda: Detvay Mária Marcella.
� KIÁLLÍTÁS: DECEMBER 15-ig: Ne féljetek!
— Rieger Tibor Szervátiusz Jenô-díjas szobrász-
mûvész kiállítása. DECEMBER 1–JANUÁR 9.: Té-
li mese — Faltisz Alexandra graªkusmûvész kiál-
lítása. A kiállítás megnyitója és a Téli mese címû
kötet ünnepélyes könyvbemutatója: DECEMBER
1-jén 17 órakor. A tárlatot megnyitja Lázár
Zsóªa író. Közremûködik Huzella Péter zenész,
elôadómûvész.
� GYEREKEKNEK: NOVEMBER 27., 15.00: Ad-
venti koszorú és ajtókopogtató készítése. Kéz-
mûves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak. A
résztvevôk egyedi, saját ízlésüknek megfelelô ko-
szorúkat készíthetnek szakképzett virágkötô se-
gítségével. Vezeti: Roskó Gábor virágkötô. Az
alapanyagok a helyszínen megvásárolhatók. DE-
CEMBER 3., 14.30: A Krampusz, aki Mikulás
akar lenni. Mazsola-bérlet; a Harlekin Bábszín-
ház elôadása. DECEMBER 4., 15.00: Csiribiri —
Mikulásváró családi délután. Száncsengô —
Hevesi Imre zenés gyermekmûsora. A Mikulás
ajándéka — a Fabula Bábszínház elôadása, kéz-
mûves játszóház. DECEMBER 10., 10.00: Muzsi-
kus Klébzelet — Eckhardt Gábor zenetörténe-
ti kalandozásai kisiskolásoknak. Elkészülni! Vi-
gyázz! Rajt! — avagy versenyezhetünk-e a zené-
vel? DECEMBER 10., 16.00: Halász Judit kará-
csonyi gyermekkoncertje. DECEMBER 11.,
16.00: Karácsonyi meglepetés. A Fabatka Báb-
színház elôadása. Findusz karácsonya.
� TUDÁSTÁR: DECEMBER 7., 18.30: A szecesz-
szió. Ludmann Mihály mûvészettörténész sorozata.

BALÁZS PÉTERREL A SZERETET ÚTJÁN. December 4-én szombaton 19 órai kezdettel a
Klebelsberg Kuno Kultúrkúriában, két nappal késôbb, 6-án 17.30 órai kezdettel a Károly körúti
Alexandra Könyvesház kávézójában mutatják be a Kairosz Könyvkiadó Magyarnak lenni soroza-
tának legújabb kötetét. A szeretet útján címû könyvben Balázs Péterrel, a Szolnoki Szigligeti
Színház igazgató-rendezôjével a szerzô, Spangel Péter beszélget.

— Emelkedett érzésem van, derûs vagyok, nagyon sok dolgom van még. Szeretném, hogy-
ha a régóta kiérlelt és százszor-ezerszer átgondolt polgári mezsgyén haladna tovább az or-

szág, és Magyarország újra elfoglalná Európában azt a helyét,
amelyre Klebelsberg Kuno, a Csonka-Magyarország nagyszerû
kultuszminisztere, az ész és a szellem embere is lehetôséget
adott. Egy nagyon vesztes országból az akkori Európa egyik leg-
jobban prosperáló nemzetét varázsolta. Remélem, hogy meg-
érem még az olyan konszolidációt, amelyben nem fogjuk tudni
azt, hogy kik foglalkoznak az egyes minisztériumok irányításá-
val, mert mindenki a megfelelô helyen, megfelelô hozzáértéssel
dolgozik — vallja a közkedvelt mûvész, aki 2007-ben vette át a
szolnoki színház vezetését.

Balázs Péter élettörténete izgalmas, érdekfeszítô. A Kairosz Ki-
adó most megjelent interjúkötetében a mûvész hazánk történel-
mének legszomorúbb idôszakát is feleleveníti, melyet kisgyer-
mekként, illetve iskolásként élt meg. Bármin ment is keresztül a
szolnoki színi direktor élete folyamán, mindvégig megôrizte de-
rûjét, kiegyensúlyozottságát, melyben sokat segített számára a
kiegyensúlyozott, harmonikus családi háttér. Hewald

KÉPEK AZ EZREDFORDULÓBÓL. Ma-
gyar Gábor festômûvész így vall a képein
megjelenô jellegzetes motívumokról: „Az
európai ikonográªa két alapformájára ve-
zethetô vissza: a kör- vagy gömbformára
és a háromszögre. A két alakzat találkozá-
sából született „cseppforma” vagy „arcfor-
ma” mindkét jelleget hordozza magában,
ennél fogva univerzális. A térben kivitelez-
hetetlen mivolta és a térbeliség érzetét
megjelenítô formája közötti feszültség gon-
dolkodásra sarkallhatja a nézôt.” Magyar
Gábor kiállítása november 30-ig kedden,
csütörtökön és pénteken 10–18 óráig láto-
gatható a Hegyvidék Galériában (1122 Vá-
rosmajor utca 16.).

AZ ARANYMÛVES BOLTJA. Karol Wojtyla (II. János Pál pápa) Andrzej Jawien írói álnéven írt
drámája „elmélkedés a házasság szentségérôl, olykor drámai fordulatokkal”. Magyarul 1978-
ban jelent meg, Balássy Péter fordításában. Ezúttal a Klebelsberg Kulturális Központban kerül
színre december 13-án 19 órai kezdettel a Kecskeméti Katona József Színház mûvészeinek tol-
mácsolásában, Cseke Péter rendezésében.
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� SZÍNHÁZ ÉS IRODALOM: NOVEMBER 26.,
18.00: Diákszínházi estek. Színház diákoknak
diákokkal, módszertan pedagógusoknak. Bemu-
tatkozik a Kecskeméti Diákszínházi Mûhely. DE-
CEMBER 7., 18.30: Kex és Tea. Kortárs irodalmi
est, nem csak középiskolásoknak. Az estek házi-
gazdája a Momentán Társulat, melynek tagjai jó-
kedvvel, tehetséggel, „fogyasztható stílusban”
(mint a keksz és tea) közvetítik a kortárs magyar
irodalmat. Vendég: Garaczi László.
� ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Min-
den csütörtökön 20 órától gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fan-
fara Complexa zenekarokkal. A Calcutta Trió In-
diai Zeneklubja. Elôadások minden hónap elsô
hétfôjén 19 órai kezdettel. NOVEMBER 27.,
19.00: Kaláka koncert felnôtteknek. NOVEM-
BER 28.. 15.00: A Richard Wagner Társaság
komolyzenei délutánjai. Richard Strauss: Elekt-
ra. DECEMBER 9., 19.00: Halmos Béla—Szom-
jas György: Muzsikusportrék népzenei soroza-
tából a Járd ki, Zsiga! Karsai Zsigmond néptán-
cost, énekest és festômûvészt mutatja be. DE-
CEMBER 11., 19.00: Gondolkodom, tehát da-
lok. Bornai Tibor önálló estje.
� MATINÉ: Kôketánc. 1–7 éves gyerekeknek
szóló, élô moldvai és gyimesi muzsikával kísért
gyermektáncház, ahol a népi gyermekjátékok so-
kaságával is megismerkedhetünk. Minden vasár-
nap. NOVEMBER 27., 16.00: :)Sziamarczi! Csa-
ládi játszószombatok. Ugye, mondtam, hogy
kettô van belôle! Gryllus Dániel és Gryllus Vil-
mos koncertje. DECEMBER 4., 10.30: :)Sziamar-
czi! Motolla játszóház. Téli világ — ablakkép,
mobilok készítése és meglepetés a Mikulásnak.
Kézmûves délelôttökre várjuk a kisgyerekes csa-
ládokat.
� GYEREKEKNEK: Radírpók. Játékos-kreatív al-
kotómûhely 5–10 éveseknek szerdán 16–17.30-
ig. Vezeti: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689.
Graªt Mûhely. Kreatív alkotómûhely 10–14 éve-
seknek pénteken 16–18-ig. Vezetik a Csipesz Al-
kotómûhely pedagógusai. Információ, jelentke-
zés: 06 70 977-5689.
� ALKOTÓMÛHELYEK: Agyagosmûhely szer-
dán 15.30–18.30 óráig, csütörtökön 10–13 órá-
ig. Kerámiamûhely pénteken 15–18 óráig. Kézi-
munkamûhely — kötés, horgolás, kétheten-
ként csütörtökön (DECEMBER 2., 16.) 17–20
óráig. Selyemfestômûhely kéthetenként csütör-
tökön (DECEMBER 2., 16.) 17–20 óráig. Tûzzo-
mánckészítô mûhely szombaton 10–13 óráig.
A kézmûves mûhelyekkel kapcsolatos felvilágosí-
tás és jelentkezés: Vadászy Eszter, 06 70 977-
5689, vadaszy.eszter@marczi.hu.
� KAMASZKÖZÖSSÉGEK: NOVEMBER 27.,
15.00–18.00: Titánok. Mûhelyfoglalkozás 12–
18 éveseknek. Mozi... mozi... mozi. DECEM-
BER 4., 14.00–18.00: Denevér Varázslóiskola.
Mûhelyfoglalkozás 10–18 éveseknek. Kiskará-
csony, Nagykarácsony… — egy ünnep és ami
mögötte van.

3416. DECEMBER 12.: Budai-hegység. Találkozó: Moszkva tér, a metrókijárat elôtt, 8.30. Túravezetô: Hor-
váth László, tel.: 06 20 493-3630.

KLUBOK KÁJONI HÁZ: Baba-mama-klub minden szerdán 10-tôl dr. Rochlitz Zsuzsa vezetésével a Ká-
joni Házban. Kézmûves kuckó hétfônként 17–18 óra között 5–7 éves óvodásoknak. Pasaréti babahordozás:
tanácsadás az ortopédiailag helyes babahordozásra és játékkészítés babáknak minden páros héten hétfôn
délelôtt 9–11 óra között. Babamuzsika: minden csütörtökön 10–10.30 óra között énekes, zenés foglalkozás
6 hónapostól 3 éves korú gyermekek és szüleik részére. November 28., 9–12.30 óra között jótékonysági vá-
sár lesz a Testvérkék Ferences Óvoda javára. Játékokat, könyveket, gyerekruhákat és kézmûves termékeket le-
het vásárolni, illetve 11 órától bábelôadás is lesz a gyerekeknek. (1026 Szilfa u. 4.)
� BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Klubnapjainkon látható, hallható: Kína, elôadás, vetítés, Benedek
András operaénekes, Madeira, elôadás vetítés, INEA bûvésznô. NOVEMBER 30.: Bécs adventi varázsa (inkák
aranya, orgonakoncert, csokigyár, Heuriger, belvárosi séta). Vannak még helyeink, minden érdeklôdôt szeretet-
tel várunk. Cím: Margit körút 64/b, bejárat a fôbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Elérhetô-
ségünk: tel.: 216-9812 (üzenetrögzítô is), 06 20 42-42-180, e-mail: fonixke@t-online.hu
� PIKLER MÛHELY SZÜLÔKNEK: DECEMBER 1., 17.00: Milyennek látja magát a gyermek a felnôtt beszé-
dének tükrében? Bevezetôt tart Kálló Éva pedagógus. Belépô: 2500 Ft. Érdeklôdni és jelentkezni az info@pik-
ler.hu címen, illetve a 06 20 474-3317, 326-5262-es telefonszámon lehet. (Pikler Intézet II. épülete, 1022 Buda-
pest, Gábor Áron u. 39., www.pikler.hu

TANFOLYAMOK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: DECEMBER 12.: Moldvai és gyi-
mesi népzene- és néptánckurzusok kezdôknek és haladóknak. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és
néptánc iránt mélyebben érdeklôdôknek, laikusoknak és szakembereknek egyaránt ajánljuk. Kérjük, hogy a
kurzusokon való részvételi szándékukat jelezzék elôre Szeleczki Petránál, 06 70 335-6284, szeleczki.petra@
marczi.hu a kurzust megelôzôen legalább 2 nappal! Minden kedden Krabbeldeutsch — Német nyelv kicsik-
nek. Játékos, mondókás, zenés, német nyelvû foglalkozás 9.30–10.15 óráig: 1–3 éves korig, 16.30–17.15
óráig: az óvodás korosztály számára.
� ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ OKJ-S képzést indít a Magyar Rajzªlm Kft. Nyílt nap keretében betekinthet az
oktatásba. Ajánljuk azoknak, akik rajzªlmkészítésben szeretnének tevékenykedni, felvételi elôtt állnak (MO-
ME) vagy csak érdeklôdnek az animáció iránt. A stúdió web-oldalán ízelítôt kaphat a hallgatók munkáiból:
www.magyarrajzªlm.hu/felnottoktatas.html, tel.: 250-1355, 250-0432.

ELÔADÁS KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: DECEMBER 9., 20.15: A Szülôsuli sorozat-
ban Kemény János elôadása: Neveljünk erôs személyiséget.

BUDAPEST BÁR GYEREKEKNEK. Decem-
ber 5-én 15 és 17.30 órai kezdettel matiné-
koncertet ad a Budapest Bár zenekar a Marczi-
bányi Téri Mûvelôdési Központban. A Buda-
pest Bár zenekar: Farkas Róbert (hegedû), Far-
kas Mihály (cimbalom), Ökrös Károly (tangó-
harmonika, zongora) és Farkas Richárd (bô-
gô). Ének: Behumi Dóri, Keleti András, Kiss Ti-
bor, Németh Juci, Rutkai Bori, Szûcs Krisztián.

PLÁZANEMZEDÉK. A Fotóhónap 2010
programsorozathoz kapcsolódva nyílt meg
november 10-én a Marczibányi Téri Mûve-
lôdési Központ M Galériájában Simonyi Ba-
lázs Plázanemzedék — Otthon 2.0 címû
fotókiállítása.

A ªatal fotográfus nem ismeretlen a Mar-
czi közönsége számára, hiszen a Momen-
tán Társulat oszlopos tagjaként hónapról
hónapra fellép a társulat Kex és tea címû
kortárs irodalmi estjein.

— Több évig fotóztam lakótelepi ªatalokat, próbáltam közelebb kerülni világukhoz,
tevékenységeikhez — mondja a fényképsorozat kapcsán az alkotó. — Életmódjuk feltér-
képezése közben megkerülhetetlenül eljutottam „a fogyasztói kultúra templomaiba”, a
pénzköltés és idôtöltés modern szakrális tereibe, a plázákba. Manapság a sokszínû szóra-
kozást, „ellevést”, kapcsolatteremtést, vágyakat, efemer élvezeteket és kielégülést kínáló
városi bevásárlóközpontok jelentik sok ªatal második otthonát individuális és közösségi
értelemben egyaránt.

A néhol megmosolyogtató, néhol elszomorító, de mindenképpen ismerôs jeleneteket
és arcokat bemutató fotókiállítás minden korosztály érdeklôdésére számot tarthat. A tár-
latot 2011. január 6-ig hétköznap 9–19 óráig, hétvégén 9–14 óráig tekinthetik meg az
érdeklôdôk a mûvelôdési központ színházi elôterében.
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Ellentétek összhangja: betonba zárt fény
Üvegbetonból készült emlékmûvet
avattak októberben a Tabánban, és
Kanadában. A fényáteresztô betont —
Losonczi Áron találmányát — a Time
2004 egyik legjelentôsebb
felfedezésének kiáltotta ki. A 33 éves
feltaláló nevetve mesélte, hogy az
építôanyagok Ferrarija olyan drága,
hogy ô maga sem tudja megªzetni. A
világ minden pontján ismerik, Japánban
a Montblanc üzleteiben találkozhatunk
vele, Svájcban templomajtó készült
belôle. A második kerületieknek viszont
elég a Millenárisba elsétálniuk, ha
szeretnék megnézni Losonczi legújabb
találmányát, a pixelbetont.

Csongrádban él, de a fôvárosban beszél-
getünk, mivel az interjút követôen avatják
fel Budapesten az elsô üvegbetonból
készült emlékmûvet.

A Tabánban a Szarvas téren. Ez egy abszt-
rakt ház, amelyen emberek sziluettje rajzoló-
dik ki, amikor rásüt a nap. Széri-Varga Géza
és Széri-Varga Zoltán szobrászmûvészek alko-
tása a kényszerlakhelyekre és munkatáborok-
ba elhurcoltaknak állít emléket. Örülök,
hogy a fôvárosban is látható már üvegbeton-
ból készült mû, korábban csak vidéken volt.
Elôször Komáromban egy szabadtéri szobor-
hoz — ami az uniós csatlakozás elsô évfordu-
lójára készült — használtak üvegbetont.
Azután Diósdon egy 56-os emlékmûhöz.

Alapvetôen képzômûvészek használják a
találmányát?

Mivel új anyag, szeretnek vele kísérletezni.
A beton a legközönségesebb, a panelházak
építésénél is használt építôanyag. Az embe-
rek többsége emiatt valószínûleg negatívan
gondol rá. A találmányom újdonsága abban
áll, hogy ez a robusztus anyag fény hatására
„felkönnyül”, áttetszôvé válik. A transzparen-
cia pedig egy pozitív dolog. Az üvegbeton így
két ellentétes dolgot kombinál. Örülök, ha
dolgoznak vele, sok ember megismerheti, né-
zegetheti, és talán többen meg is szeretik.
Leginkább belsôépítészeti dekorációs célra
használják, vékony (olcsóbban elôállítható)
paneleket: a Corvinus Egyetemen például re-
cepciós pultok épültek belôle. Magánfelkéré-
seim is vannak, kisebb-nagyobb falbetéte-
ket kérnek az építészek. De például az egyik
Gellért-hegyi villa nappalijába egy egész
válaszfal készült üvegbetonból, hivatalos
nevén Litraconból.

Honnan jött az üveg és a beton párosításá-
nak ötlete?

Az üvegbeton egy mûvészeti ág, az eljárás so-
rán sík vagy tört üveget ágyaznak bele a beton-
ba. Már a rómaiak is használták, így juttattak
fényt az épületeikbe. De egy kis túlzással a gó-
tikus templom rózsaablaka is ebbe a mûfajba
sorolható. Miután megszereztem a diplomát a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem építészmérnöki karán, Svédországba

posztgraduális építészeti képzésre jelentkez-
tem. Felvettek, és hirtelen témát kellett válasz-
tanom. Mivel régóta érdekelt az üvegbeton
mint mûvészeti alkotás, arra jutottam, meg-
próbálom tovább gondolni. Svéd professzo-
rom sokban támogatott, tetszett neki, hogy
gyorsan dolgozom, hamar elkezdtem számító-
géppel modellezni, elképzelni, mire is lehet
majd használni az új anyagot. Optikai szállal
helyettesítettem az üveget, ez a betonba telje-
sen beleolvad, gyakorlatilag nem lehet látni.

Az optikai szál teszi drágává?
Pontosan. Ipari keretek között nem lenne

gazdaságos gyártani, kis manufaktúráknak
éri csak meg. Az optikai szálas fényáteresztô
beton az építôanyagok Ferrarija, luxus árkate-
góriába tartozik. Kézi munkával készül, egye-

di mintázatú. Valószínûleg sosem fogják tíz-
ezer négyzetméterével gyártani, mint, mond-
juk, az Ytongot. Mivel ennyire sokba kerül,
csak a magyar piac nem tudná eltartani a cé-
gemet, kilencven százalékban külföldre érté-
kesítünk.

Milyen külföldi felkérései voltak, van-
nak?

Amire talán a legbüszkébb vagyok, Japán-
ban a Montblanc nevû (exkluzív tollakat, ék-
szereket és órákat gyártó) cégnek dolgoz-
tunk. Tokiói üzleteikben megvilágított falbur-
kolatként használták a Litracont. Svájcban
templomajtóként, egy acélkeretbe raktak
üvegbetont. Készültek belôle bicikliútba épí-
tett világító kerékpárjelek Malmôben, és em-
lékmû egy louisianai veteránemlékmû része-
ként. Legutóbb Kanadában — október köze-
pén — avattak üvegbetonból készült diadal-
ívet az elesett békeharcosok emlékére.

Felvetôdött, hogy a 2001. szeptember 11-
i New York-i terrortámadás után összeom-
lott Világkereskedelmi Központ helyén épí-
tendô Freedom Tower alsó tíz szintjét is
üvegbetonnal burkolnák.

Igen, de sajnos, akkor még gyerekcipôben
járt a gyártás. Az is felmerült, hogy ugyanitt
az emlékhelyen egy meditációs, emlékezô
szobában építenének belôle falat. Egyelôre
csak terv szintjén van, bár tárgyalások már
folytak.

Egy német multinacionális cég pár éve
beperelte, miután ellopta, és árulni kezdte
a találmányát…

ÜVEGBETON EMLÉKMÛ. A Szarvas téren október 24-én avatták fel az 1950 és 1953 között
kitelepítettek és kényszermunkások emlékmûvét. A szobor felállításának kezdeményezôje a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete volt. Az emlékmû felállítására a Fôvárosi Közgyûlés ötpárti
egyetértéssel szavazott meg 30 millió forintot. Az üvegbetonból készült mû Széri-Varga Géza és Széri-Varga
Zoltán alkotása.
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„Színekkel, formákkal kifejezett érzésvilág”
Így határozta meg a festészetet Los-
sonczy Tamás Kossuth-díjas festô-
mûvész, aki egy évvel ezelôtt, 2009.
november 3-án hunyt el, és aki
2004-ben, századik születésnapja
elôtt nem sokkal lett kerületünk dísz-
polgára.

A szomorú évforduló alkalmából
felesége, Pál Éda Csillagüzenet cím-
mel nyitott kiállítást a Párizsi Kék
Szalonban. A megnyitóra szép szám-
mal gyûltek össze a családtagok, bará-
tok, a mûvész tisztelôi és követôi,
hogy közösen idézzék fel az örökifjú
mester felejthetetlen alakját.

Lossonczy Tamás életének utolsó éveiben
már nagyon rosszul látott, ezért hangnaplót
vezetett, diktafonra mondta gondolatait, ér-
zéseit. Az emlékesten így nemcsak képeit cso-
dálhattuk meg, de hangját is hallhattuk.
„… Borzalmas színéhséget érzek. Rend után
rendetlenségre vágyom. Hurcolkodásra. A
színek hurcolkodnak balról jobbra, jobbról
balra. Nem kell kontúr. Színek, érintkezze-
tek egymással! Sárgák, lilák, kékek, amott a
ªnom, drága kis rózsaszín, a halványkék oly
megható, szinte sírni kell” — halljuk az idôs
mester szenvedélyes hangját, majd így foly-
tatja: „A szín legyôzi a vonalat, de mindegyik-
nek megvan a maga csodálatos szépsége.
Amikor együtt vannak, szinte dalolnak. A
szín és a vonal. A színvonal.”

Humora, játékossága, kísérletezô kedve és
alkotóvágya élete végéig elkísérte. „A kísérle-
tezés sok selejttel jár. Az én munkám sok se-
lejttel jár. Sokat összetépek, de még többet
kéne megsemmisíteni munkáimból. Azért
nem teszem, mert magam sem tudom meg-
ítélni, hogy a munkáim jók-e vagy rosszak.
Csak egy bizonyos idô múlva. Sokszor, amit a
legrosszabbnak tartok, abból jó lesz, amit
meg a legjobbnak, abból semmi. Megbízható
bírálat nincs. A festô meghal, elfelejtik. Az-
után eltelik egy idô, és a festôt egyszer csak
felfedezik. A felfedezô mûvészettörténész-
nek óriási érdemei vannak ezáltal. Persze az
már egy más festô lesz: másként értik, más-
ként értelmezik. És talán ez így helyes is.
Akár helyes, akár nem, ilyen a világ.”

Dévényi István mûvészettörténész szerint —
aki a mostani kiállítás kurátora és a Losson-
czy-életmû alapos ismerôje — a mûvész na-
gyon is tudta, hogy melyek a jó alkotásai, kí-
vülrôl tudta szemlélni és megítélni saját ké-
peit. „Amikor a mostani kiállításhoz válogat-

tuk Édával a képeket, állandóan a fülembe
csengett hangja: Hát ez egész jó.”

Lossonczy Tamásnak számtalan barátja, jó
ismerôse volt hosszú élete folyamán, köszön-
hetô ez kedves természetességének, ôszinte
kíváncsiságának, és az utolsó percig megôr-
zött nyitottságának. Hogy vagy? Rég hallottam
felôled, te hûtlen kutya! — szokta volt mondo-
gatni, amikor telefonon hívta egyik-másik
kedves ismerôsét. A ªatalokkal éppen olyan
jól megértette magát, mint kortársaival. A
megnyitón is sok ªatal emlékezett Tamás bá-
csira; volt, aki játékosságát, volt, aki kreativi-
tását emelte ki, de mindannyian úgy érezték,
sokat tanultak tôle. Pályatársai iránti szerete-
térôl, a legapróbb részletekre is kiterjedô ér-
deklôdésérôl és hihetetlen memóriájáról,
amelyet egyebek mellett a hollandiai ismerô-
sök lakáscímének ismételgetésével tartott
karban, több történet is elhangzott. Az utol-
só visszaidézett pillanat szimbolikus értékû.
Kenessei András mûvészettörténész mesélte
el, hogy családjának legifjabb tagja, Matyi
azon a napon született, amikor Lossonczy Ta-
más, csak éppen száz évvel késôbb. A kisªú
negyedik születésnapján közösen meglátogat-
ták az aznap 104 éves mestert. A két ünne-
pelt remekül elbeszélgetett egymással —
nem látszott a száz év korkülönbség —, majd
amikor Matyi (!) belefáradt a beszélgetésbe,
Lossonczy papírt, ceruzát vett elô, és elkez-
dett rajzolni. Na, Matyi, folytasd! — adta át a
ceruzát, és a kisªú folytatta, majd ismét a
mester, majd a gyerek, és így tovább. Losson-
czy Tamás átadta a stafétát.

A Csillagüzenet címû kiállítást elôzetes be-
jelentkezéssel lehet megtekinteni: 06 30
324-2078. (1026 Szilágyi Erzsébet fasor 17–
21., mfszt. 1.)

Péter Zsuzsa

HÚR ÉS LÉLEK. December 11-én 20 órától Lukács Miklós Húr és Lélek címû cimbalom-
koncertjét hallgathatja meg a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ közönsége. A kon-
cert elsô részében az eredetileg zongorára íródott J. S. Bach-mûvet, a Goldberg variáció-
kat szólaltatja meg Lukács Miklós és Farkas Rózsa cimbalommûvész. A esten fellép Ba-
logh Kálmán is, akivel Lukács Miklós 2009-ben duólemezt készített. Az est folyamán errôl
a lemezrôl is játszanak közös kompozíciókat, feldolgozásokat. A koncert elsô részét Bar-
tók Béla: Román népi táncok címû mûve zárja. A koncert második részében a Lukács Mik-
lós Quintet játszik. A zenekarban Bacsó Kristóf szaxofonozik, fuvolázik, Szandai Mátyás
nagybôgôzik, Szalai Péter tablán, Dés András ütôhangszereken játszik.

Hónapokon keresztül tárgyaltam az emlí-
tett céggel, de nem sikerült megegyeznünk.
Ezután ellopták az üvegbeton ötletét, és piac-
ra dobták. Azt gondolták, egy magyarországi
magánszemélynek nincs esélye velük szem-
ben, ezer esetbôl 999-szer így is van.
Hosszú pereskedés után nyertem. Amíg
azonban a per nem zárult le, elkezdtem to-
vábbgondolni az üvegbeton ötletét, és így
született meg 2007-ben a Litracon pXL vagy
pixelbeton.

Miben különbözik ez az anyag elôdjétôl?
Ebben nem optikai szálak, hanem egy spe-

ciális mûanyag idom csapjai vezetik át a
fényt a betonon. Feleannyiba kerül, mint a
fényáteresztô beton. A Millenárison az EU ál-
tal bérelt irodaépület információs központjá-
ban áll egy válaszfal, amely pixelbetonból ké-
szült. Itt három olyan innovatív, magyar épí-
tôipari anyagot is kiállítottak, amelyekrôl azt
gondolták, hogy az országra jellemzô, fontos
magyar találmányok. Mindhárom beton-
alapú.

A pixelbetont egyébként most kezdik felfe-
dezni. Már készült egy terv olyan belülrôl vilá-
gítható utcabútorokról, ülôkékrôl, amelyek
egy vidéki város sétálóutcáján állnának. Kül-
földrôl is érkeztek felkérések, egyik a Boeing
repülôipari cégtôl. Az Egyesült Államokbeli
irodaházában, a recepciós pult fedlapjaként
használják a betont. Jellemzô, hogy ha nem
is nagy négyzetméteren, de mindig az épület
legfrekventáltabb helyén állítják ki a termé-
keinket.

Az üvegbeton is így vált világhírûvé?
Fôleg a publikációknak köszönheti a hírne-

vét. Washingtonban rendeztek egy betonkiál-
lítást 2004-ben, ahol egy falam ki volt állít-
va, ezt rengetegen látták, sokat írtak róla,
körbejárta a világot a híre. Az amerikai Time
magazin 2004 egyik legjelentôsebb felfedezé-
sének nevezte a fényáteresztô betont. Ezután
Magyarországon is kezdtek érdeklôdni. De-
sign-díjakkal jutalmaztak, a Márciusi Ifjak ál-
lami kitüntetést kaptam meg, és lakóhelyem,
Csongrád is kitüntetett.

Volt a családban más feltaláló?
Nem, de nagyapám, Piroska János értett

egy kicsit mindenhez. Építészeti tevékenysé-
get is végzett, részt vett a csongrádi városhá-
za építésében. Az elsô világháborúban kato-
na volt, festômûvész, majd jogász diplomát
szerzett és Csongrád polgármestere lett. A
Kádár-rendszerben nem vállalhatott olyan
munkát, amire képzettsége volt. Elkezdett
festeni, és abból élt, hogy az akvarelljeit elad-
ta. Kora elismert mûvésze volt.

-nzsa-

FO
TÓ

:D
O

BÓ
LÁ

SZ
LÓ



14. OLDAL HITÉLET BUDAI POLGÁR

Ö
SS

ZE
Á

LL
ÍT

O
TT

A
:R

A
D

U
J

KL
Á

RA

A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN december 4-én adventi lelki-
nap gyermekeknek. December 12-én vallásos tárgyú könyvek vására a templom elôtt.
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN november 28-án és december 5-én a 18
órai szentmisén a Vox Clara kamarakórus énekel adventi motettákat. Filmklub novem-
ber 28-án 15.30: Makk Károly: Philemon és Baucis, fôszereplôk: Bulla Elma, Páger
Antal.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN (1028 Ördögárok u. 9.) decem-
ber 2-án, 9-én és 16-án 18 órakor adventi elôadás-sorozat lesz. December 12-én 9.30
órakor családi istentisztelet, 11 órakor adventi felkészülés.
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN november 28-án adventi családi
nap keretében 10 órakor úrvacsorás istentisztelet, 11.30 órakor közös ebéd, 12.15-kor
adventi kézmûveskedés, éneklés, beszélgetés, ünnepi készülôdés. December 5-én 10
órakor istentisztelet, utána egyházközségi közgyûlés. Bôvebb információ: 06 30 383-
8145, 397-4315, kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.try.hu
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN az adventi idôszak hétköznapjain 6 órakor rorate és
10.30 órakor szentmise. December 8-án, a szeplôtelen fogantatás ünnepén 7 és 10.30
órakor lesznek szentmisék. Adventi vasárnapokon a 9 órai szentmise elején lesz a gyertya-
gyújtás. December 3-án, 4-én, 5-én a 18 órakor kezdôdô szentmiséken adventi elmél-
kedéseket tart Hegedûs Kolos ferences szerzetes.
A PESTHIDEGKÚT—ÓFALUI TEMPLOM közössége minden adventi szombaton 16 óra-
kor gyertyagyújtási ünnepséget tart a hûvösvölgyi végállomáson. December 10-én 19
órakor koncertet szervez Pesthidegkút—Ófalu ifjúsága a folyamatban lévô templomfel-
újítás támogatására.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN november
28-án 9.30-kor kezdôdô istentisztelet keretében zenés áhítat lesz a Megmaradás kórus
fennállásának 15 éves jubileuma alkalmából szeretetvendégséggel és Szenténé Zsuzsa
rajztanár, presbiter „Virágaim” címû kiállításának megnyitásával. Igét hirdet: Zákányi Bá-
lint lelkipásztor. December 5-én 9.30-tôl megemlékezés lesz a 2004. december 5-i ket-
tôs állampolgársági népszavazásról meghívott mûvészek közremûködésével. December
5-én 16–18 óra között Mikulás-napi játszóház. December 8-án 18 órakor a Megmara-
dás-est keretében az Occupation 101 címû ªlm vetítése a gázai övezetrôl. Belépés díjta-
lan. Bibliaóra minden szerdán 18 órakor, Iªóra szombatonként 17 órakor, baba-mama
kör december 10-én 10–12 óra között. Megjelent dr. Hegedûs Lóránt püspök legújabb
könyve: „Rodintôl Krisztusig”, kapható a gyülekezeti iratterjesztésben. Elérhetôségek:
06 30 289-9415, 326-5629, hegedus.cimbalom@freemail.hu.
A TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM Palló Imre énekkara részt vesz, és egy-
ben szeretettel hív mindenkit az idei egyházmegyei kórustalálkozóra november 28-án
16 órától a Kispest-Központi Református templomban (XIX., Templom tér 19.).
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOMBAN november 28-án és az azt követô
vasárnapokon a 18 órakor kezdôdô Szent Liturgiák után a templom melletti parkban kö-
zös karácsonyváró éneklés, imádság. December 5-én a 19 órai liturgia után a Fegyver-
neki Nôi Kar ad adventi koncertet. A Görög Gödörben (Káplár utca és Pengô köz sa-
rok) december 2-án 18 órától ªlmklub: Tûzpróba. Az egyházközség elérhetôsége: 1027
Fô utca 88. Tel.: 201-9294, sürgôs esetben: 06 30 403-0210, www.gorogkatbuda.hu.
A BÉCSI KAPU TÉRI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN december 11-én 16 órakor ad-
venti kézmûves délután. December 12-én 18 órakor Dicséretes ez gyermök címmel a
Musica Historica együttes koncertje lesz. Mûsoron magyar és közép-európai muzsika a
karácsonyi ünnepkörbôl a XV–XVIII. századból.

A várakozás ideje
Advent, Adventus Domini, az Úr eljö-
vetele, röviden: Úrjövet, az Úr eljöve-
telére való felkészülés idôszaka, egy-
ben az egyházi év kezdete a csönd, el-
mélkedés, imádság ideje a Szent And-
rás ünnepéhez legközelebb esô vasár-
nappal (az idén november 28.), illet-
ve annak elôestéjével kezdôdik. Négy
hétbôl áll, a karácsonyra való elôké-
szület idôszaka. Egyrészt visszaemlé-
kezés Urunk elsô jövetelére, ugyanak-
kor felhívás arra, hogy készüljünk má-
sodik eljövetelére, amely halálunk pil-
lanatában következik be. Az Úr jön fe-
lénk, másrészt mi megyünk az Úr fe-

lé. Nagy kísértés, hogy úgy rendezzük
be életünket, mintha Isten nem létez-
ne, vagy ha létezik is, olyannak képzel-
jük el, akihez kevés közünk van a min-
dennapi életben, és akinek nem tarto-
zunk felelôsséggel.

A várakozás jelképe a fenyôbôl ké-
szült koszorú három lila és egy rózsa-
szín gyertyával. A világító gyertyák szá-
mának növekedése szimbolizálja a nö-
vekvô fényt, amelyet Krisztus eljövete-
le jelent a várakozónak. A rózsaszínû
gyertya meggyújtására a harmadik va-
sárnapon kerül sor, jelképezve a köze-
ledô karácsony feletti örömet.

Férjjósló Borbála-ág
„András-napi hó a vetésnek nem jó” —
summázták dédapáink, ha Szent András-
kor (november 30.) hó borította a határt.
„Aki böjtöl András napján, vôlegényt lát
éjszakáján”— emlékeztették dédanyáink
az eladósorban lévô lányokat, akik izga-
lommal várták a szerelemjóslásra különö-
sen alkalmas dátumot. „Párnámat rázom,
Szent Andrást várom, mutassa meg né-
kem, ki lesz a párom” — mondogatták a
türelmetlen hajadonok. Némelyek pózná-
val suhintottak a zsúpfedélre: ha búza-
szem esett a kötényükbe, gazdalegény
mátkára számítottak, ha rozs, akkor zsel-
lérre. Az apostol emléknapja vetett véget
a kisfarsangi vigasságoknak, némította el
a hangos mulatságok hegedûjét, ahogy
mondták: „András zárja a hegedût”. Az
ünnep éjféli harangszava jelezte-jelzi az
Úr eljövetelét megelôzô, négyhetes vára-
kozás, reménykedés, az advent kezdetét.

Szent Borbála (december 4.) legendája
szerint a könnyû elmúlás patrónája volt;
óvta a tüzéreket, védôszentje volt az
ágyú- és harangöntôknek. Bányászaink
nagymisével emlékeztek rá. „Óh Szent
Szûz Borbála, hozzád fordulunk mind-
azok, kik a föld mélyébe leereszkedünk.
Oltalmazz meg minket minden szeren-
csétlenségtôl és bajtól, könyörögj éret-
tünk és légy erôs pártfogónk mindörök-
ké.” — imádkozták a Miatyánk után.
Mint Krisztus jegyeséhez, hozzá fohász-
kodtak a lányok, hogy megtudják, ki lesz
a földi mátkájuk. Némelyek férªneveket
tûztek kilencféle (alma, körte, birs, cse-
resznye, meggy, barack, mandula, szilva,
aranyvesszô) Borbála-ágra. Úgy hitték, az
elsôként kihajtott ágon szereplô név vise-
lôje lesz a kérôjük. A házasságot, az anya-
ságot, a gyerekeket is védelmezô Szent
Miklós püspök emléknapján (december
6.) maskarás legények járták a fonóháza-
kat, és tréfásan gyóntatták, majd megtán-
coltatták a lányokat.

P. Cs.
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Isten szeretetérôl hitelesen beszélni
Ez év júliusától új parókus, Makláry
Ákos szolgál a Fô utcai görög katolikus
templomban. 1998-ban szentelték
Nyíregyházán, Miskolcon volt
segédlelkész, Máriapócson a
Lelkigyakorlatos és Zarándokházban
szolgált, majd Anarcson volt parókus.
Egyéves római egyházjogi kurzusról
érkezett a Fô utcai egyházközségbe.

— Sok régi emlék köt ide. Budapesten végez-
tem a teológiát, és vasárnaponként vagy a Fô
utcába vagy a Rózsák terére jártunk asszisztál-
ni. Pásztor Bazil és Legeza József atyák idejé-
ben különösen is öröm volt ide jönni, mert
egy pezsgô közösséget láttunk és ismertünk
meg. A Fô utcai parókia elôtti állomásom egy
évig Róma volt. Egyházi bíróságon dolgo-

zom, a kánonjog tudományának lelkipásztori
alkalmazása érdekel, és a püspök úr felkért
egy olyan kurzus elvégzésére, amely fontos az
egyházmegyei bíróságnak.

Mit hozott magával Miskolcról, Anarcs-
ról, Máriapócsról? Milyen lelki útravalót?

Nehéz összefoglalni mindazt, amit elôzô
szolgálati helyeimen kaptam. Tudom, hogy
Isten szeret minket, papként ezt akarom a vi-
lágban tudatosítani és mélyíteni, Isten szere-
tetérôl hitelesen beszélni. A múlt papi örö-
mei és tanúságos kudarcai az útravalóim.

Papcsaládból származik, hogyan alakult
a hivatás a család felmenô ágában és ho-
gyan kapta meg a kegyelmet a szolgálat foly-
tatására?

Anyai ágon valóban régi papcsaládból szár-
mazom. Édesapám is pap volt, de ô protes-
táns családból érkezett, egy lelki élmény hatá-
sára szíve döntése volt a görög katolikus egy-
ház szolgálata. A család negyedik, legkisebb
ªaként papnak szántak már kisªúként is,
ami ellen sokáig tiltakoztam. Ahogyan Jákob
álmában megküzdött az angyallal, én is bir-
kóztam vele és a hivatással. Aztán gyôzött a
szeretet. Így lettem pap.

Nemcsak a lelkipásztor kap új szolgálati
helyet, hanem a családja is. Hogyan oldot-
ták meg a családi áttelepülést? Hogyan vá-
lasztott feleséget és kit?

Hogy valójában választottam-e, abban
nem vagyok biztos. Az ajándékot elfogadja az
ember. Életünk alakulásában Isten gondvise-
lése mindig kimutatható, és ez különösen ér-
vényes a párválasztásra. Feleségem Seszták
Tímea, aki orvos, radiológus. Szakterülete hi-
ánnyal küzd Magyarországon, ezért viszony-
lag könnyen talál munkahelyet. Persze, min-
den költözés komoly feladat a családnak, de

ezt már az elején tudtuk, meglepetés nem ért
bennünket. Tizenkét éves Emma lányunk is
alkalmazkodott már több új helyhez, hiszem,
hogy ôt is gazdagítja mindez.

Milyen hitéletet tapasztalt új szolgálati
helyén? Milyen tervei vannak?

Nagyon sokszínû a hitélet, ahogyan sokszí-
nû a közösség is. Közvetlen elôdeim (Pásztor
Bazil, Legeza József és Verdes Miklós atyák)
„vetésében” dolgozom kollégámmal, Kiss
László atyával. Más, aki vet, és más, aki arat
— mondja a Szentírás. Egy pap számára az
idôben elôtte járók munkája az a vetés,
amelynek gyümölcseit élvezheti, amit tovább
ápolhat és gondozhat. A Fô utcai görög katoli-
kus egyházközségben pedig — örömömre —
igényes és szép vetést találtam. Célom min-
den jót megtartani, és tovább építeni. Amit
hozzá tudok tenni, az talán a közösségi élet
felpezsdítése, amirôl régen híres volt ez az
egyházközség. A templom nagyon jó helyen
van, ami missziós lehetôséget is rejt magá-
ban. Ezt szeretném kihasználni: jó volna az
itt sétálót, vagy buszra várót megszólítani, és
egy felfelé mutató impulzust adni. Figyelünk
arra, hogy ha az idôjárás engedi, a templom
mindig nyitva legyen. Van egy szép és tartal-
mas faliújságunk, amit mindig igyekszünk
frissíteni imádságokkal, információkkal. A
hittanórák, a Görög Gödör közösségi terem
jó lehetôséget ad a magunk megmutatására,
ezért jó, hogy programjaink megjelenhetnek
a Budai Polgárban. „Menjetek, és tegyetek ta-
nítványommá minden népet” — így indította
el Krisztus tanítványait. Papi küldetésünk eb-
ben van. Isten és a hívek szolgálata a felada-
tunk, erre kaptunk hivatást, amit hitelesen
és alázattal kell végeznünk.

R. K.

Kettôs ünnep a Márkus-villában

A magyar színjátszás legendás alakja, Már-
kus Emília születésének másfél százados év-
fordulójára emlékeztek egykori lakhelyén, a
Hûvösvölgyi úti Márkus-villában, amely je-
lenleg a Szabó Ervin Könyvtár egyik ªókja.
Az ünnepi eseményre hazajött az Egyesült Ál-

lamokban élô Nizsinszkíj Tamara, a napokban
kilencvenedik születésnapját ünneplô unoka
is, akit a II. kerületi önkormányzat nevében
Riczkó Andrea képviselô köszöntött. A meg-
emlékezés spiritus rectora és háziasszonya
Merényi Judit, az Óbudai Társaskör nemrég
nyugdíjba vonult vezetôje volt, aki Fodor Péter-
rel, a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgató-
jával, valamint az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézettel közösen szervezte meg
a kettôs ünnepet: a nagymama emléktáblájá-
nak felavatását és az unoka születésnapját.

A könyvtár elôcsarnokában Márkus Emília
emléktárgyaiból rendeztek kiállítást, és az ér-
deklôdôk egy monitor segítségével a legen-
dás emlékû színésznô színházi szerepeinek
fotóit tekinthették meg.

Az eseményen Haumann Máté mondta el
Áprily Lajos: A ragyogó madár címû versét,
mely a kerek évfordulót ünneplô kedvenc köl-
teménye, ugyanô olvasta fel a Gajdó Tamás
(OSZMI) által válogatott írásokat. Utóbbi Ni-

zsinszkíj Tamara életét ismertette kedves sza-
vakkal. A születésnapi köszöntôk után az ün-
nepelt megilletôdött hangon köszönte meg a
bensôséges hangulatú megemlékezést.

A program zárásaként került sor a könyv-
tár elôterében az ünnepélyes emléktábla-ava-
tásra, mely alatt egy korabeli rádiós hangfel-
vételrôl bejátszották Márkus Emília hangját.

Spangel Péter
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� Betörôk jártak a Pasaréti út egyik
lakásában, ismeretlen tettes, novem-
ber 5. és 6. között. A rongálási kár 25
ezer forint. A Szépvölgyi dûlô egyik
hétvégi házába tört be ismeretlen elkö-
vetô november 3. és 9. között. Kábele-
ket és csaptelepet tulajdonított el 50
ezer forint értékben.
� Feltörtek egy autót a bent lévô
több millió forintot érô ékszerekért a
Verecke utcában november 3-án. Mû-
szaki cikkért és gyógyászati segédesz-
közökért törtek fel gépkocsit novem-
ber 9-én a Frankel Leó úton. A kár
mintegy 700 ezer forint. Légzsákot és
mûszaki cikket tulajdonított el a Szilá-
gyi Erzsébet fasorban parkoló egyik
gépkocsiból ismeretlen tettes novem-
ber 5-én. A kár 200 ezer forint. 150
ezer forint kárt okozva az autóban fe-
lejtett laptopot és annak tartozékait
lopta el a tolvaj november 8-án a Lub-
lói utcában. A gépkocsi üvegét betör-
ve loptak el különbözô használati tár-
gyakat november 6. és 7. között a Pet-
rezselyem utcában egy autóból. Lelop-
ták a gyári dísztárcsákat ismeretlenek
egy autóról az Orsó utcában.

Csak semmi trükk!
A trükkös tolvajok fô eszköze a megtévesztés.
A bûnözôk a nagyobb siker érdekében gyak-
ran mutatkoznak be valamely közmûszolgálta-
tó vagy hivatal munkatársaként, és a felkere-
sett lakásokból, sajnos, ritkán távoznak üres
kézzel. Az áldozattá válás elkerülése érdeké-
ben kérjük el a szerelô vagy a hivatali munka-
társ igazolványát, esetleg érdeklôdjünk kilé-
tükrôl a munkahelyükön telefonon, hogy
tényleg azt engedjük be, aki valóban hivata-
los céllal kopogtatott ajtónkon.

A közmûcégek is tudják, hogy a tolvajok
sokszor rájuk hivatkozva próbálnak bejutni
egy-egy lakásba.

— A Fôvárosi Vízmûveknél a „Vízvonal”
számán, a 06 40 247-247-es telefonon kér-
hetnek tájékoztatást az ügyfelek, ha gyanít-
ják, hogy csalóval állnak szemben — tájékoz-
tatott Lévai Zsuzsa kommunikációs osztályve-
zetô. Elmondta, hogy minden kollégának
van fényképes kártyája, kérésre ezzel igazol-
ják magukat a helyszínen. Ha a telefonáló be-
diktálja a kolléga nevét, azonosítószámát,
akkor azonnal összevetik a nyilvántartással.

Az ELMÛ munkatársainak leigazolására
külön telefonszámot tart fent a cég. Az ingye-
nesen hívható 06 80 200-338-as zöld szá-
mon a fogyasztási helyre érkezô munkatár-
sak azonosítását kérhetik. Az áramszolgálta-
tó azt javasolja, hogy a helyszínen kérjék el
munkatársuk igazolványát, és annak számát
diktálják be ügyintézôjüknek, ha kétség
merülne fel.

A FÔGÁZ-nál is van lehetôség arra, hogy
a társasági vagy a társaság megbízásából dol-
gozó munkatársat ellenôrizzék. Mint azt Bá-
lint Norbert szóvivô jelezte, kollégáik több-
nyire mérôleolvasás, mérôcsere, helyszíni
szemle, gázszolgáltatás megszüntetése vagy
helyreállítása miatt keresik fel ügyfeleiket.
A megbízott munkavállaló sorszámozott,
fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel
rendelkezik. Ha kétség merülne fel, akkor a
477-1310 vagy 477-1180-as telefonszá-
mon, az igazolványszám alapján leinformál-
ható a munkatárs. A gázszámlán a mérôleol-
vasás várható idôpontja is szerepel, ha az
ott feltüntetett hónap megfelelô, akkor is va-
lószínû, hogy a cég megbízásából érkezett a
munkatárs.

Elôfordult már több esetben is, hogy a trük-
kös tolvajok hivatali alkalmazottként mutat-
koztak be, és csaltak ki pénzt a megtévesztett
lakótól.

Kolláth Adél aljegyzô hangsúlyozta, hogy a
polgármesteri hivatal munkatársai a sürgôs
eseteket leszámítva mindig elôre jelzett idô-
pontban keresik fel az ügyfeleket. A levél-
ben, e-mailben vagy telefonon egyeztetett
órában érkezô önkormányzati kollégáknak a
hivatal fényképes igazolványt állít ki. Az al-
jegyzô megjegyezte, hogy minden esetben
kérjék el a mûanyag bevonatú okmányt, ha
valaki az önkormányzat nevében csenget. A
polgármesteri hivatal elérhetôsége: 346-
5400.

Hívja körzeti megbízottját!
A II. kerületi Rendôrkapitányság körzeti megbízottjai várják a lakossági bejelentéseket és a közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeket.

� I. körzet Gyarmati Tibor r. fôtörzsôrmester 06 20 329-9541
Dupcsák Viktor r. fôtörzszászlós 06 20 249-1362

� II. körzet Bagócsi Gábor r. zászlós 06 20 240-1248
� III. körzet Szondi Gergô r. ôrmester 06 20 243-6941
� IV. körzet Dollencz Gábor r. ôrmester 06 20 322-8635
� V. körzet Nagy Zsuzsanna r. ôrmester 06 20 298-8255
� VI. körzet Porcsin Csaba r. törzsôrmester 06 20 290-1611

� VII. körzet Nyul Péter r. ôrmester 06 20 325-6777
� VIII. körzet Jurcsisin Miklós r. ôrmester 06 20 241-9432
� IX. körzet Gombita Gergô r. ôrmester 06 20 279-3156
� X. körzet Csemer Tibor r. fôtörzsôrmester 06 20 273-9481
� XI. körzet Köntös Norbert r. fôtörzsôrmester 06 20 952-3838
� XII. körzet Homa Tibor r. törzsôrmester 06 20 276-0375

Ügyelet: 346-1800 vagy a 42-135-ös mellék. Körzeti megbízotti alosztályvezetô: 346-1825. A lakóhely szerinti körzetekrôl a rendôrség ad fel-
világosítást, illetve a www.masodikkerulet.hu oldalon található információ.

II. KERÜLETI RENDÔRKAPITÁNY-
SÁG: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca
10., tel.: 346-1800 (ügyelet is), e-mail:
02rk@budapest.police.hu

Közlekedési hírek

� A Frankel Leó út déli szakaszán a Fekete Sas utca és Margit körút között félpá-
lyás útlezárásra kell felkészülni, a gázvezetéket újítják fel.
� A Marczibányi téren a csatornát építik át félszélességû korlátozás, megállási ti-
lalom mellett a Lövôház utca vonalában a Garas utcától az Ezredes utcáig.
� A Lorántffy Zsuzsanna utat lezárták a Herman Ottó úttól a Trombitás útig,
mert itt is felújítják a csatornát. Kerülôt az Ervin—Érmelléki utca útvonalon te-
hetnek.
� A Pázsit utcában a Szilágyi Erzsébet fasor szervizútja és a Pasaréti út között
szakaszosan bontották fel a fél útpályát ugyancsak új csatornaépítés miatt, így szla-
lomozni kell a munkagödrök között.
� A Margit hidat megnyitották a közúti forgalom számára is 2 x 2 forgalmi sá-
von. A híd közepén a Margitszigetnél továbbra is 30 km/órás sebességkorlátozás
van érvényben, ezen kívül a budai oldalon a hídra felhajtásnál a Frankel Leó út vona-
lától úgyszintén. Itt kialakítottak egy új jelzôlámpás gyalogátkelôhelyet is. A Tölgy-

fa utcából nem lehet balra kikanyarodni a Margit körútra, csak jobbra a híd felé. A
Török utca ismét egyirányú a Margit körút felé, tehát a körútról az Üstökös utca a
budai hídfôben lévô lehajtón át érhetô el. A pesti oldalon a Jászai Mari téren a le-
zárt Pozsonyi út vonalába esô felhajtót azonban még nem használhatják az autó-
sok. A pesti rakpartról a Radnóti Miklós utca—Pannónia utca irányából lehet a hi-
dat elérni. Idôszakos korlátozásokra, esetenként félpályás lezárásra továbbra is szá-
mítani kell a környéken, így közmûépítés miatt a budai felsô rakparton a Margit híd
alatt irányonként egy sáv járható, valamint a budai hídfô déli oldalán lévô le- és fel-
hajtóágat idôszakosan le is zárják hétvégenként. A pesti alsó rakparton csak egy sá-
von váltakozva lehet haladni gázvezeték építése miatt, valamint lezárják a pesti fel-
sô rakpart híd alatti részét idôszakosan hétvégenként. A gyalogosok változatlanul
csak az északi járdán közlekedhetnek. A BKV-járatok a Margitszigetnél továbbra
sem állnak meg.

Rosta Marian
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A visszakapott híd
Másfél évig nélkülözték az autósok
a Margit hidat, tavaly augusztusban
zárták el ugyanis a forgalom elôl,
és november 15-én — kissé szokatlan
idôpontban — este 10-kor hajthattak fel
rá elôször a gépjármûvek. Több száz
gyalogos és autós érkezett a nyitásra.
A fôváros második legöregebb és egyik
legszebb hídjának felújítása még csak
részlegesen készült el, hiszen
a mûemléki rekonstrukció,
a gyalogosátkelôk, a szigeti lejárat, a
biciklisávok befejezésére még várni kell.

Alig egy hét alatt 65 hatósági, szakértôi hozzá-
járulást kellett beszerezni ahhoz, hogy a Mar-
git hidat ideiglenesen átadják a forgalom-
nak. Az eredeti elképzelések szerint már
idén augusztusban használhatták volna az au-
tósok az átkelôt, a munkálatok csúszása mi-
att azonban csak november 15-tôl vehették
birtokba a gépjármûvek a hidat. A végleges át-
adás 2011 júniusában várható, addig még idô-
közönként szakaszos sávlezárásokkal kell szá-
molni az autósoknak.

A forgalmi sávokkal együtt átadták az új vil-
lamospályát is. Ennek része a pesti hídfôben
kialakított váltó, ami abban segít majd, hogy
egy esetleges baleset vagy más üzemzavar ese-
tén a villamosok ott visszafordulhassanak, és
így a forgalmi zavarok hatása csökkenhes-
sen. Így ha Budán, a Margit körút térségében
a villamost akadályozó közlekedési zavar
adódna, akkor a villamospótló buszoknak

ezentúl a Moszkva tértôl az Oktogon helyett
csak a Jászai Mari térig kell közlekedniük. A
további munkák, így a szélesebb járdák, a
margitszigeti kapcsolat, a kerékpáros fejlesz-
tések és a villamosvágányon kialakítandó
buszsáv átadása a következô fél évben, fokoza-
tosan történik majd.

A forgalom november 15-én este tíz óra-
kor indult meg rendôri irányítással. Az elsô
száz autósnak a két hídfônél sorszámozott
emléklapot adtak. Az elsô autó, amely a hídra
hajtott, egy oldtimer Porsche 911-es volt. Az
egyik lapot a BKV 109-es buszának sofôrje
kapta. Az átadáson rengeteg kerékpáros és
gyalogos érdeklôdô is összegyûlt a Jászai Ma-
ri téren. Az átadás pillanatát az érdeklôdôk
tapssal, az autósok folyamatos dudaszóval ün-
nepelték.

A Margit híd felújítás 2009 júliusában vet-
te kezdetét. Az autósok tavaly augusztus 21-e
óta nem hajthattak fel az átkelôre. Az eddigi
rekonstrukció során felújították az úttestet,
a villamosvágányokat, kicserélték a pálya- és
hídszerkezet elemeit, kiszélesítették és meg-
emelték a hidat, valamint korhû kandelábere-
ket helyeztek el. Az ideiglenes átadással még
nem készült el teljesen a híd, a mûemléki fel-
újítás még 2011 elsô félévében is zajlani fog.
Ekkor kerülnek a helyükre a korhû korlátok
és szobrok is. A szerzôdéses összeg közel
20,8 milliárd forint, ennyiért újítja fel a hi-
dat a Közgép és a Strabag alkotta Mh 2009
Konzorcium.

A hídon a munkák alatt idônként számíta-
ni kell kisebb forgalmi korlátozásra, de a ha-
ladás már folyamatos.

…hogy ismét járnak autók a Margit hídon?

BORBÁS GYULA ÉS BORBÁS
ANNA: A Vérhalom téren la-
kunk, de gyakran járunk erre is.
Sokkal jobb most, hogy nem
kell lépcsôzni az aluljáróban a
Frankel Leó útnál, hanem a híd
felújításával együtt kialakított
zebrán kelhetünk át, ahogy
most, elsô alkalommal is tettük.
Sok idôs ember jár erre, és ed-
dig nagyon meg kellett fontolni-
uk, hogy lépcsôzzenek-e, vagy
kerülô úton közlekedjenek.

ATTILA, A KERÉKPÁROS:
Nem emlékszem pontosan az ar-
chív fotókra, de korhûnek tûn-
nek a már elkészült részek, mint
például a felsôvezetéket tartó
oszlopok. Eddig jól néz ki az
épülô Margit híd. A kerékpáro-
soknak külön sáv és felhajtó ké-
szül, ami már hiányzott, mert a
napi harcot eddig nemcsak lel-
ketlen autósokkal, hanem a
ªgyelmetlen gyalogosokkal is
meg kellett vívnunk.

PÁSZTOR TIBORNÉ: Gyakran,
szinte minden nap használtam
a hidat a lezárást megelôzôen,
sokat ingázom Pest és Buda kö-
zött. Nehéz idôk jártak a fôváro-
si autósokra az elmúlt egy év-
ben. Nagyon örülök, hogy meg-
nyitották a Margit hidat, most
jobban lehet közlekedni, nincs
akkora torlódás. Már most,
hogy a villamos vonalát átalakí-
tották, sokkal jobban néz ki a
híd, mint korábban.

DR. VÉCSEY JÓZSEF ÉS DR.
MOLNÁR EDIT: Nagyon jó,
hogy felújítják a Margit hidat, hi-
szen siralmas állapotban volt
már, ugyanakkor már egy éve
készül, és ezt egy kicsit hosszú-
nak találjuk, ráadásul még mesz-
sze nincs kész. Annak örülünk,
hogy a Frankel Leó úti aluljáró-
nál lámpás átkelô épült, bár egy
mozgólépcsôs megoldás is jó
lett volna. A zebrát viszont szok-
ni kell, mert sok a lámpa.

MIT SZÓL HOZZÁ…?
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� KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: Meridian
torna 6–100 éves korig. Egészség-karbantartó
„3–1–2” meridian torna begyakorlása. Egysze-
rû, hatásos, nem idôigényes. Információ: Ko-
csányi Gabriella, 376-8796, 06 20 332-1630.
Pilates zenés nôi torna. Információ és beirat-
kozás: Orbán Dóra, 06 30 933-7092, orban.do-
ra@freemail.hu 35+ Sport Klub: Nordic wal-
king. Helyszín: Arad u. és Kôvári u. sarok, a hi-
degkúti vitorlázó repülôtérnél. Torna: A keleti
és nyugati mozgáskultúra ötvözete, a teljes
testi-lelki egészség érdekében, szerdán 10 óra-
kor. Baba-mama interaktív mozgásprogram
pénteken 10 órakor. Speciális nordic walking
hétfôn 10 órakor a hidegkúti vitorlázó repülô-
téren. Részletek: www.fogarasisiiskola.hu, in-
formáció: dr. Szelényi Anna, 06 30 384-8409.
Francia torna felnôtteknek. Információ és je-
lentkezés: Bourland Martine, 06 20 955-5563.
Kubai salsa tánctanfolyam 16–61 éves korig.
Információ: Pethô Kincsô, 06 20 973-1042,
kincso.petho@vipmail.hu Nazirah Hastáncis-
kola felnôtteknek. Információ és beiratkozás:
Vattai Rita Nazirah oktató, orientális táncmû-
vész, 06 70 558-2729.
� MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZ-
PONT: Zumba ªtness hétfôn 17.30, pénteken
18.45-kor. Senior kubai tánctanfolyam vasár-
nap 16.30-kor. Oktatók: Nagy Tamás, Matyóka
Judit. Információ: Vági Nikolett, 06 20 513-
6578; nikolett.vagi@gmail.com. Kezdô kubai
salsa tanfolyam csütörtökön 20 órakor. Infor-
máció: www.salsacaballeros.hu, jelentkezés:
ani@salsacaballeros.hu; 06 20 382-9344, 06
20 315-2781. Gerinctorna hétfôn 19-kor és
csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamveze-
tô, jelentkezés: Petô Barbara, 06 30 370-7322.
Jóga hétfônként 19-kor. Jelentkezés: Hegedûs
Andrea, 06 30 236-1470, szerdánként 8-kor.
Jelentkezés: Kun Ágnes Kiran, 06 20 250-
0431, szerdánként 19-kor. Jelentkezés: Egeyné
Nagy Júlia, 06 20 941-8773. Terhestorna szer-
dán 18-kor, pénteken 9.50-kor. Jelentkezés:
Németvölgyi Emese, 06 30 210-9597. Szülés
utáni baba-mama torna péntek 11-kor. Je-
lentkezés: Németvölgyi Emese. 06 30 210-
9597. Táncos nôi torna hétfôn és csütörtö-
kön 9–10-óráig. Jelentkezés: Antal Ilona, 06
30 922-5887.
� BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB: Berczik-
torna és modern tánc hölgyeknek, társas-
tánc gyermekeknek és felnôtteknek. Felvilágo-
sítás: www.budai-tancklub.hu, jelentkezés:
201-7992, budaitancklub@marczi.hu
� BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjaví-
tás, alakformálás. www.budai-callanetics.hu,
tel.: 201-1620, 06 70 286-3837, 06 30 539-
3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)
� NORDIC WALKING: Tanfolyamok novem-
ber 27-én a Fenyôgyöngyénél. Edzések a Tö-
rökvész út végén. Jelentkezés: Kárai Zita, 06
20 539-2401, info@50felettªtten.hu, www.
50felettªtten.hu

Összefogás a squash-utánpótlásért
Idén májusban az U15 korosztályban Európa
bajnoki ezüstérmet nyert a magyar squash-
csapat, ez az eredmény a sportág eddigi legna-
gyobb magyar sikere. A kiváló együttes tagjai:
Kiss-Máté Csenge, Püski Lénárd, Papp Nándor
Gergô; közülük Püski Lénárd a Marczibányi té-
ri City Squash Club tagja. Az ezüstérmes kor-
osztály fejlôdésében az elkövetkezô két-há-
rom év meghatározó jelentôségû lesz. Hamaro-
san kész játékosnak kellene lenniük, ehhez vi-
szont rengeteg edzésre, hazai és nemzetközi
megmérettetésre, edzôtáborokra van szüksé-
gük. Ezért a tehetséges ªatal játékosok szülei
megalakították a Junior Squash Elit Közhasz-
nú Egyesületet, azzal a céllal, hogy támogató-
kat találjanak a gyermekeiknek, így biztosítva
számukra a fejlôdés lehetôségét. Közös céljuk
az, hogy 2012-ben az U17-es korosztályban is
a négy közé kerüljön a csapat az EB-n.

Az egyesül támogató versenyeket készül ren-
dezni, amelyre elôször a Marczibányi téri

City Squash Clubban kerül sor december 4-
én szombaton 10 órától. A versenyen azok a
férª (és nôi) játékosok indulhatnak, akik
nem szerepelnek a hivatalos férª ranglista
legjobb 150 helyezettje között. Nevezés de-
cember 2-ig lehetséges a squashtech@t-onli-
ne.hu e-mail címen vagy a 06 20 983-1444-
es telefonszámon Böhm Gabriellánál. Nevezé-
si díj: 5000 Ft.

A támogató verseny második állomása is
kerületünkben, a Rózsadomb Squash Club-
ban zajlik majd. A kezdeményezéshez eddig
minden nagyobb klub csatlakozott, ahol a
ªatalok játszanak, így egy egész versenysoro-
zat van kilátásban. A megemelt nevezési díj
nagyobb részét a gyerekek külföldi versenyez-
tetésére fordítják. Az elsô versenyen zenél a
Kávészünet együttes, lesz új squash-könyvbe-
mutató, és meghívták a sajtó képviselôit is.

Az egyesületnek hamarosan elkészül a hon-
lapja is: www.juniorsquashelit.hu.

Száz évig egészségesen!
A Klebelsberg Kultúrkúriában a 3–1–2 meridián tornaklubot tavaly december 8-án indítot-
ták el. Az egyéves évfordulójukat idén december 9-én csütörtökön 13–16.30 óráig ünnep-
lik. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak!

Teljes az olimpikon-trilógia
A napokban jelent meg Jocha Ká-
roly sportújságíró magyar olimpi-
konokat bemutató könyvsorozatá-
nak harmadik fejezete, a Bronzér-
mes gyôztesek címû kötet. Az „Öt-
karikás beszélgetések” trilógia zá-
rókötetében a korábbi arany- és
ezüstérmes sportolóink után
most bronzérmes olimpikonja-
inkkal készített interjúkat a szer-
zô, aki lapunk hasábjain is rend-
szeresen publikál sporttémájú
cikkeket.

A könyvbemutatón többek között részt vett
dr. Schmitt Pálné Makray Katalin, aki ezüstér-
mes olimpikonként Jocha Károly elôzô köny-
vében adott interjút. A könyvrôl nyilatkozva
elmondta: nagy szükség volt a könyvre, és
benne a megannyi, sokak számára új törté-
nettel, emlékkel és összegyûjtött vallomás-
sal, hogy az utókor rácsodálkozhasson, kik is
szereztek világszerte elismerést az országnak
évtizedekkel korábban. Az óbudai Harsányi
János Fôiskolán tartott bemutatón a kötetrôl

beszélt a Magyar Olimpiai Bizott-
ság fôtitkára, Molnár Zoltán, és
sportigazgatója, Kovács Tamás.
Mindketten szakmai elismerés-
sel szóltak a könyvrôl, hangsú-
lyozva, hogy a szerzô mindent
tud az olimpiai mozgalomról és
a magyar sportról. És valóban.
Jocha Károlynak példátlan ôszin-
teséggel nyíltak meg bronzér-
mes sportolóink. Az archív fo-
tókkal gazdagon illusztrált inter-

júkötetben teljes ôszinteséggel beszélnek
sportkarrierjükrôl, az olimpiai gyôzelemmel
felérô bronzérmük történetérôl, és vallanak
magánéletük egy-egy fontosabb fejezetérôl
is.

A könyvet 4410 forintos, áfás áron (alap-
áron) lehet megvásárolni (egyéni kedvezmé-
nyek lehetségesek). Érdeklôdés és további
információ a geosport@t-online.hu címen,
vagy a 316-8838-as telefonszámon. Könyves-
bolti hálózatban a könyv nem kapható.

szeg
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Égetés csak november végéig
Aki eddig nem csatlakozott a II. kerület kom-
posztálási programjához, vagy a kertek ôszi
gondozása során keletkezett növényi hulladé-
kot nem tette még az FKF Zrt. erre a célra be-
szerezhetô zsákjába, az csak november 30-ig
dönthet a kevésbé környezetbarát égetés mel-
lett.

A Fôvárosi Közgyûlés szmogriadótervét is
tartalmazó rendelet alapján jövôre csak már-
cius 8-tól szintén november 30-ig lehet
avart égetni a saját kertben. Azt követôen pe-
dig az egész fôváros területén tilos lesz az ége-
tés. A szabálysértôkkel szemben a Városren-
dészet szigorúan fellép.

— Tavasszal az önkormányzat minden év-
ben lehetôséget biztosít a kertekben össze-
gyûlt gallyak és fásszárú növények aprítékolá-
sára — hívta fel a ªgyelmet Jóvér György, a Kör-
nyezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda veze-
tôje. Elmondta, hogy az ágakat, gallyakat a há-
zaknál ledarálják, az ôrlemény pedig kom-
posztként hasznosítható, vagy talajtakarásra
is kiváló. Emlékeztetett arra is, hogy az FKF

Zrt. lombhulladék szállítására alkalmas zsá-
kokat forgalmaz. Az ára az elszállítást is tartal-
mazza. (Információs telefonszám: 06 40
353-353.)

Természetesen a helyben komposztálás a
legjobb megoldás, ezért aki teheti, a sok száz
helyi lakóhoz hasonlóan csatlakozhat az ön-
kormányzat Komposztáló Kerület-program-
jához. További információ a komposztmester-
nél: Eleôd-Faludy Gabriella programvezetô a
06 30 544-8778-as telefonszámon. További
részletek a www.komposztmester.hu interne-
tes oldalon.

AJÁNDÉKGYÛJTÉS KERÜLETI GYERMEK-
OTTHONOKNAK. A Fidelitas és a Fidesz II.
kerületi szervezete karácsonyi ajándékgyûj-
tést szervez a Bolyai utcai és a Gárdonyi Géza
úti gyermekotthonok árváinak. Amennyiben
Önnek vagy gyermekének van olyan játéka
vagy könyve, amelyet szívesen odaajándékoz-
na a nélkülözô gyermekeknek, hozza el a II.
kerületi Fidesz-irodába (1024 Keleti Károly u.
13/b) december 1. és 15. között hétköznapon-
ként 16–18. szombatonként 10–14 óra kö-
zött. A játékokat és a könyveket összegyûjtik,
és karácsonykor átadják a gyermekotthon la-
kóinak. Legyen boldog minél több gyermek
karácsonya!

JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR lesz november 28-
án 9–12.30 óra között a Testvérkék Ferences
Óvoda javára. Játékokat, könyveket, gyerekru-
hákat és kézmûves termékeket lehet vásárol-
ni, illetve 11 órától bábelôadás is lesz a gyere-
keknek. (Kájoni ház, 1026 Szilfa u. 4.)

KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR a
nehéz helyzetben élôk támogatására. Decem-
ber 12-én 15 órától a Gundel étterem Borven-
déglôjében immár harmadik alkalommal ren-
dezi meg karácsonyi jótékonysági vásárát a
Szilágyi Erzsébet Nôegylet, amely 1992 óta
mûködik a második kerületben. Mint az el-
múlt években, a teljes bevételt most is jóté-
kony célra, a rászorulóknak adandó karácso-
nyi tartósélelmiszer-csomagok összeállítására
fordítják. További információ: www.szen.org.

ADVENT A MOSZKVA TÉREN. A Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom I., II. és XII. kerületi
szervezetei szeretettel meghívják Önt és Ked-
ves Családját hagyományos ökumenikus ad-
venti keresztállításukra. Helyszín: Moszkva
tér, a metrókijárattal szemben, idôpont: no-
vember 28. vasárnap, 17 óra. Beszédet mond:
Pörzse Sándor országgyûlési képviselô, Hege-
dûs Zsuzsanna református lelkész és Dömötör
László római katolikus plébános. A szervezôk
kérik, mindenki hozzon magával mécsest a kö-
zös gyertyagyújtáshoz! Bronz-, ezüst- és
aranyvasárnap 14 órakor szeretettel várják az
érdeklôdôket jótékonysági étel-, tea- és ruha-
osztásukra, valamint a 16 órakor kezdôdô ad-
venti gyertyagyújtásra.

HELYESBÍTÉS. Elôzô számunk Rendhagyó
háztartástechnikai óra címû cikkében tévesen
adtuk meg a Vapiano Magyarország ügyveze-
tô igazgatójának nevét. Az igazgató neve he-
lyesen Sári Péter. A tévedésért elnézést kérünk.

Életünkbe kerülhet az elhanyagolt kémény
Mint az országban sok településen, a II. kerü-
letben is akad életveszélyes vagy javításra szo-
ruló kémény. A Fôvárosi Kéményseprôipari
Kft. minden évben elvégzi a kémények ellen-
ôrzését. Legalábbis ahol tudja. Mert, sajnos,
sok lakásba nem jutnak be, ezért van, ahol
évek óta nem járt kéményseprô. A vállalatnál
lapunknak elmondták, hogy a II. kerületben
70 ezer hivatalosan bejelentett kéményt tar-
tanak számon. Az elmúlt évben ezek közül
136 esetben találtak közvetlen életveszélyt
okozó kéményt, és további 1200-ról állapítot-
ták meg, hogy mielôbb javítani kell. Elsôre a
hibás kémények aránya nem tûnik túl magas-
nak, de egy is sok, ha halálesettel járó szén-
monoxid-mérgezést okoz.

Sajnos, a kéményseprôk élete sincs min-
denhol biztonságban, mert — fôként a társas-
házak esetében — mintegy 1500 folyóméter

kéményseprôjárda hiányzik vagy sérült. A
vállalat munkatársainak tapasztalata alapján
a kéményhez csatlakoztatott tüzelôberendezé-
sek közel 70 százalékának állaga megromlott,
nincs rendszeresen karbantartva.

A szakértôk a megelôzés fontosságára hív-
ják fel a ªgyelmet. Érdemes átgondolni,
hogy a házba, lakásba bejutottak-e idén a ké-
ményseprôk? A fûtôberendezést átvizsgál-
ták-e az elmúlt évben, vagy történt-e olyan
átalakítás a lakásban, amely megváltoztathat-
ta a szellôztetési és levegôáramlási körülmé-
nyeket? Ha igen, mindez szakember segítsé-
gével történt-e? A lakás szellôzésének meg-
változásához elegendô egy ablakcsere, vagy
akár egy páraelszívó beépítése, a rossz kerin-
gés pedig alapvetô veszélyforrás lehet.

A kéményeket évente kell ellenôrizni és
szükség szerint tisztítani, de jó, ha a tüzelôbe-
rendezésekre is ránéz a szerelô. Ha valaki
rendellenességet tapasztal, vagy csak szeret-
nék elvégeztetni az elmaradt kéményellenôr-
zést, a Fôvárosi Kéményseprôipari Kft. terü-
leti irodájához érdemes fordulni (Margit krt.
7., tel.: 212-2852). A kirendeltség munkatár-
sai a tanácsadás mellett többek között segíte-
nek az üzemzavar-elhárításában, megvizsgál-
ják a viharkárt szenvedett kéményeket, elvég-
zik a fûtôberendezések cseréjéhez szükséges
vizsgálatot, és ellenôrzik a berendezések
mûködését.

A II. VILÁGHÁBORÚ MAGYAR SZEMMEL.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom II. kerü-
leti szervezete minden érdeklôdôt szívesen lát
Pongrácz György A II. világháború magyar
szemmel címû elôadásán, amelyen — többek
között — szó lesz Magyarország II. világhábo-
rús szerepérôl, a háború utolsó éveirôl, vala-
mint a pesthidegkúti harcokról és a környé-
künkön található katonai sírokról. Helyszín:
Klebelsberg Kultúrkúria Vinotéka terem (1028
Templom u. 2–10.), idôpont: december 1.,
18 óra. Az elôadás ingyenes! ÖSSZETEVÔ. Monori Sebestyén II. kerületben élô és alkotó szobrászmûvész Összetevô

címû kiállítását november 30-án kedden 18 órakor Nagy Ildikó mûvészettörténész nyitja
meg a Magyar Képzômûvészeti Egyetem Parthenon-fríz termében (Epreskert, 1063 Buda-
pest, Kmety György u. 26-28., telefon: 353-0366). A tárlat hétköznap 10-18, szombaton
10-13 óra között látogatható december közepéig. További információk: szobrasz@
mke.hu.
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Zalai fenyôk
vására

a
Marczibányi

téren

Ôstermelôk kínálnak

zalai fenyôfát

a Marczibányi téri

parkolóban.

Az Alvinci és Felvinci

út közötti területen

naponta 7 és 18 óra

között lehet válogatni

a különféle fajtákból.

Védetté nyilvánítanák
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) négy II. kerületi épület esetében kezdett egyedi mûemléki
védetté nyilvánítási eljárást. Az érintett épületekkel kapcsolatos eljárási folyamatról a KÖH Védési Igaz-
gatósága ad bôvebb felvilágosítást: I. Budapest, Szentháromság tér 6.

Bem tér 3.: A KÖH megkezdte a Budapest II. kerület Bem tér 3. szám alatti, 13507/3 helyrajzi számú
ingatlan egyedi mûemléki védetté nyilvánítási eljárását. Az épületegyüttes mai területén a legkorábbi,
ma is álló épület, a nyugati magtár 1842-ben már állt. Itt mûködött a volt kincstári sütöde. Az egykori
magtár és laktanyaépület részleteiben is ôrzi 19. század közepi és 1897-es kialakítását. Az épület a ma-
gyar hadtörténelem egyik fontos emlékeként is védendô mûemléki értéket képvisel.

Hûvösvölgyi út 94/b: A KÖH megkezdte a Hûvösvölgyi út 94/b szám alatti, 11173/2 helyrajzi szá-
mú ingatlan egyedi mûemléki védetté nyilvánítási eljárását. A kulturális örökség védelmérôl szóló
2001. évi LXIV. törvény értelmében a 11171/1, 11171/2, 11173/1,11437/1, 11437/2, 11438/1 11438/2,
11440/2, 11440/3, 11441/5 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 11154/4 helyrajzi számú közterület
mûemléki környezetté válik. A villa 1913-ban épült Tauszig Béla és Róth Zsigmond tervei alapján. A bel-
sô tereket többször is átalakították, de ma is láthatóak eredeti stukkódíszei, lépcsôháza, falfestészeti dí-
szei és színes üvegablakai. Az enteriôr fô jellegzetessége az aranyozott oszlopfôkkel koronázott közpon-
ti falépcsô.

Margit körút 19–21. A KÖH megkezdte a Margit krt. 19–21. szám alatti, 13374 helyrajzi számú in-
gatlanon álló iskolaépület egyedi mûemléki védetté nyilvánítási eljárását. A kulturális örökség védelmé-
rôl szóló 2001. évi LXIV. törvény értelmében a 13374 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó része, a
13373/1, 13373/5, 13527, 13535 helyrajzi számú ingatlanok, a 13528 helyrajzi számú közterület, vala-
mint a 13543/2 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakasza mûemléki környezet-
té válik. A Margit körúti iskola helyén álló épületben már a 19. század elejétôl iskola mûködött. A koráb-
bi épületet az 1870-es években kibôvítették. Mai formáját az 1881-es átalakításkor kapta. Az épület-
ben nagyrészt még az eredeti nyílászárók, burkolatok, korlátok és rácsok találhatóak. Az épület mint a
fôváros egyik legkorábbi iskolaépülete, védendô mûemléki értéket képvisel.

Fô u. 66.: A KÖH megkezdte a Fô u. 66. szám alatti, 13870 helyrajzi számú ingatlan egyedi mûemlé-
ki védetté nyilvánítási eljárását. Az épület 1983 óta a Mûszaki és Természettudományos Egyesületek
Szövetsége (METESZ) székháza. Tervezte Janáky István és Szendrô Jenô. Az épületet az 1990-es évekig
mûemlékként kezelték. Az épület külsô kialakítása, a máig megôrzött belsô anyaghasználata és részlet-
képzése miatt a modern építészet legjellegzetesebb és legkifejezôbb példái közé tartozik. A védetté
nyilvánítás célja az 1942-ben épített, majd 1947–48-ban bôvített modern stílusú épület elôcsarnoká-
nak, lépcsôházainak, folyosóinak és dombormûveinek megôrzése.

Felülvizsgált
szabályozási tervek

A Fôépítészi Iroda tájékoztatja a városrész lakóit,
hogy elkészült a II. kerület Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzat (KVSZ) 1998 után készült, 33 Kerü-
leti Szabályozási Tervvel egységes szerkezetben elkészí-
tett terve. Egyúttal az alábbi három területre a közel
tíz évvel ezelôtt készült Kerületi Szabályozási Tervek fe-
lülvizsgálata is megtörtént:

� 44/1998. (X. 19.) rendelet a Budapest II., Szépvöl-
gyi út, Hármashatárhegyi út erdôterület, Selyem-
akác utca, Szivarfa utca, Tiszafa utca által határolt
terület szabályozási terv,

� 19/2000. (V. 30.) rendelet Víziváros, Csalogány ut-
ca, Margit körút, Bem József utca, Bem rakpart ál-
tal határolt terület szabályozási terv,

� 25/2002. (IX. 24.) rendelet egy része a Hûvösvölgyi
út, Bátory László utca, 50004 és 50003 hrsz.-ú tel-
kek, Ördögárok utca végig, 50022 és 50020 hrsz.-
ú telkek, Máriaremetei út, 53070/1 és 53079 hrsz.-
ú telkek, Hidegkúti út, yöngyvirág utca, Kôhegyi
út, 11358 hrsz-ú telek által határolt terület szabá-
lyozási terv.

A felülvizsgálattal nem érintett területre továbbra is a
KVSZ-szel egységes szerkezetben lévô, eredeti elôírá-
sok vonatkoznak. A dokumentáció Budapest Fôváros
II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Fôépítészi Irodáján 2010. november 16. és december
16. között munkaidôben megtekinthetô (1024 Mech-
wart liget 1., I. em. 111-es szoba).
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A rejtvény fôsoraiban Arisztotelész gondolatát rejtettük el. A
2010/22. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A humorér-
zék mentôöv az élet hullámain” A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint ér-
tékben választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából:
Bolgár Gábor, Jászberényi Árpád és Telkes Márta. Gratulá-
lunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesbolt-
ban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1022 Budapest, Bimbó út 1–5. vagy a peter.zsuzsanna@
masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2010. december 10-ig.

Minerva Telekom Kft.
Budagyöngye Bevásárlóközpont:
1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 121., telefon: +36 30 866-1857
Új Udvar Üzletház:
1036 Budapest, Bécsi út 38-44., telefon: +36 30 378-4175

Újra nyitva a Meditórium-Sóbarlang!
Új szolgáltatásokkal, különleges környezetben várjuk a Lövôház ut-
cai sóbarlangban!

— Gyógyító hatású sós levegô, mely alkalmas asztma, aller-
gia, megfázás, légzô-, és hangképzôszervi gyulladások és dohány-
zási ártalmak kezelésére;

— Mozgás a sóbarlangban: légzésfunkció-javító jóga, kisma-
majóga, játékos légzôtorna gyermekeknek, masszázsok;

— Masszázsok: JERA ªatalító
arc- és medencei szervek funkció-
ját javító hasmasszázs (javasolt:
gyulladás, ciszta, mióma, megfo-
ganási nehézség, hormonális alul-
mûködés, menstruációs fájdalmak
esetén), nyirok, teljes test-, hát-,
talp-, gerincmobilizáló masszázs.

Amennyiben szeretne lecsendesülni, megnyugtató fény- és han-
geffektek segítségével ellazulni, erôt gyûjteni a mindennapokhoz,
tüdejét átszellôztetni, idegeit kifésülni, úgy töltsön el nálunk idôn-
ként 45 percet, és élvezze a tengerparti sós levegôt. A vegetatív
idegrendszer túlingerlésébôl származó tünetek (vércukorszint emel-
kedése, magas vérnyomás, álmatlanság, stresszelváltozások) csök-
kentésére, a pszichés túlnyomás enyhítésére, a városi környezet
kompenzálásra javasolt pihenési forma.

Gondozza egészségét kikapcsolódás közben.
Várjuk jelentkezését

a 315-2908-as vagy a 06 30
212-9955-ös telefonszámon.

Nyitva tartás:
hétfôtôl szombatig 10–19 óráig.

Web: www.meditorium.hu
Írjon levelet a

meditorium@gmail.com
e-mail címre,

vagy látogasson el hozzánk
a II., Lövôház utca 16/a szám alá.

20% kedvezmény dec. 15-ig
egy személynek, egyszeri felhasználásra!
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Álláspályázatát az ön által kiválasztott
pozícióra készíti el mérnök-közgazdász
(MBA), HR-es végzettséggel és gyakor-
lattal rendelkezô szakember. Tel.: 06 20
588-9536
Családokhoz közvetítünk leinformálha-
tó bébiszittereket, idôsgondozókat, ház-
vezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700,
243-8280, 06 20 359-5918
Takarítási és ablaktisztítási munkákat vál-
lalok jutányos áron. Tel.: 06 20 419-2471
Takarítást vállal precíz, pontos, gyakorlott,
kultúrált középkorú hölgy. Tel.: 06 20 474-
4118
HÛVÖSVÖLGYI CSALÁD bejárónôt keres
400 m²-es családi házukhoz. CSAK TAPASZ-
TALT, igényes, tiszta hölgy jelentkezését vár-
juk. Tel.: 06 30 650-0300
GYERMEKSZERETÔ, LEINFORMÁLHATÓ
PEDAGÓGUS PÓTNAGYI RENDSZERES,
NAPI ELFOGLALTSÁGOT KERES KISGYER-
MEK MELLETT. TEL.: 06 70 275-9307
Értelmiségi nyugdíjas társalkodónôi állást,
idôsfelügyeletet vállal. Tel.: 06 30 399-5571

OKTATÁS
A HABAKUKK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSÔDE
félnapos csoportot indít. Heti két napos ellá-
tás 30 000 Ft/hó. Szeretettel várjuk a kicsi-
ket 18 hónapos kortól! Tel.: 06 30 958-
8629, www.habakukk.hu
BÖLCSÔDÉNKBE ÉS ÓVODÁNKBA szere-
tettel várjuk gyermekét is. Szülôs beszokta-
tás, bioételek, intenzív angol, kiváló iskola-
elôkészítés és sok-sok sport. Életkor szerint
külön csoportok már bölcsôdében is.
www.pinocchio.hu, tel.: 06 30 991-9384.
Csellóoktatás kezdôknek és haladóknak
friss diplomás mûvésztanártól a II. kerület-
ben, megªzethetô áron, személyre szabott
órákkal. Tel.: 06 30 591-1419
Klasszikusgitár-oktatás könnyedén, kezdôk-
nek, iskolásoknak fiatal tanártól Máriareme-
tén. www.remetegitar.com, tel.: 06 30 483-
1180.
FRANCIA NYELVOKTATÁS, korrepetálás,
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés MÁ-
RIAREMETÉN vagy igény szerint az egész
II. kerületben. Tel.: 06 20 385-9300
MAGYAR NYELV, IRODALOM FEJLESZTÉ-
SE KISISKOLÁSOKNAK, FELNÔTTEKNEK,
ANGOL NYELVEN TANULÓKNAK. TEL.:
06 70 408-5578
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
Gyakorlott nyelvtanártól némettanítás a
Mechwart ligetnél. Másfél óra 5000 Ft. Tel.:
06 20 421-5348
KÖNNYED SZINTEN TARTÓ BESZÉLGE-
TÔS FOGLALKOZÁSOK NÉMET NYELVEN
HIDEGKÚTON A KULTÚRKÚRIÁBAN. Tel.:
06 30 670-3057, www.online-nemet.hu
JÁTÉKOS NÉMET NYELVI FOGLALKOZÁ-
SOK GYEREKEKNEK SZERDA DÉLUTÁ-
NONKÉNT HIDEGKÚTON A KULTÚRKÚRI-
ÁBAN. TEL.: 06 30 670-3057, www. onli-
ne-nemet.hu
NÉMET NYELVOKTATÁS Máriaremetén dip-
lomás nyelvtanárnál 2500 Ft/45 perc. Igény
szerint házhoz megyek. Tel.: 06 30 670-
3057, www.online-nemet.hu
HELEN DORON EARLY ENGLISH játékos,
kreatív angoltanfolyamok 1,5–14 éves ko-
rig. Sok zene, mozgás, kommunikáció, hely-
zetgyakorlatok! ELSÔ ÓRA INGYENES! Tel.:
06 70 201-0369

MATEMATIKATANÍTÁST, KORREPETÁ-
LÁST VÁLLALOK NAGY GYAKORLATTAL.
HÁZHOZ MEGYEK. TEL.: 06 20 941-7907
Matematikatanítás kezdôtôl zárthelyi
vizsgáig. Tel.: 205-2003, 06 20 934-
4456
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁ-
NOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
SZAKTANÁRTÓL! HÁZHOZ MEGYEK!
TEL.: 06 20 959-0134
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. KÖZÉP-
SZINTÛ ÉS EMELT SZINTÛ ÉRETTSÉGIRE,
FÔISKOLÁRA, EGYETEMRE FELKÉSZÍTÉS.
TÖBB MINT HÚSZ ÉVES GYAKORLAT.
TEL.: 213-7747, 06 20 518-2808
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIA-, STATIKATANÍTÁS középiskolai ta-
nártól. Videóªlmkészítés, weblapkészítés.
Tel.: 06 30 709-2362, www.onlinelear-
ning.comze.com
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
JELZÁLOGHITEL, HITELKIVÁLTÁS AZ ERSTE
BANKTÓL KÖLTSÉGMENTESEN. TEL.: 06 30
931-5689
Kalifornia, Florida, Costa del Sol, Kanári
szigeteken ingatlanok jutányosan eladók.
Biztos befektetés. capital.invest@ya-
hoo.com
MARCZIBÁNYI TÉRHEZ KÖZELI ÖNÁLLÓ
GARÁZS KIADÓ. TEL.: 316-7964, 315-
2125
A II., Kupeczky utcában teremgarázsban
hely kiadó. Tel.: 06 30 305-3732
Garázs Pasaréten hosszú távra kiadó. 15
m², motorizált kapuk, teljesen kiürítve. Tel.:
06 30 351-9209
Garázs kiadó a Törökvész lejtô elején. Tel.:
200-1559
Garázs kiadó egy autónak a Bimbó úton
(az Alvinci úti leágzás magasságában). Tel.:
311-9396
A Lóczy Lajos utcában garázs kiadó. Tel.: 06
20 271-9386
Garázs kiadó a Petrezselyem—Kis Rókus ut-
cában. Tel.: 06 30 932-7847
Garázs hosszú távra az Áldás utcában
kiadó. Tel.: 06 20 952-1420
A Verseghy Ferenc utcában társasházban te-
remgarázs-férôhely eladó. Tel.: 06 20
251-0582
MÁSFÉLSZOBÁS BÚTOROZOTT RÓZSA-
DOMBI LAKÁS ZÁRT PARKOLÓVAL JANU-
ÁR 1-JÉTÔL KIADÓ. 90 E FT + REZSI.
TEL.: 06 70 427-3277
A II., Fillér utcában I. emeleti 56 m²-es két-
szobás bútorozott lakás 80 000 Ft-ért ki-
adó. Tel.: 06 20 320-5390
Iroda/rendelô kiadó a Mammutnál (Fény ut-
cai piac). Földszinti, négy szoba hallos, kiala-
kított. Tel.: 06 70 210-0553
KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT KERE-
SÜNK! ALBÉRLETPONT INGATLANIRO-
DA. TEL.: 06 70 383-5004, 351-9578
Még karácsony elôtt kiadhatja házát! Multi-
céghez érkezô cégvezetônek keresünk luxus
családi házat, 3000–5000 euró bérleti díj-
ként. Start Ingatlan, tel . : 316-9408,
www.startingatlan.hu
A Budagyöngye bevásárlóközpontban ki-
adó 68 m²-es, frekventált helyen lévô üzlet-
helyiség. Tel.: 06 70 947-5710

A Budagyöngye bevásárlóközpontban ki-
adó 19 m²-es földszinti, frekventált helyen
lévô üzlethelyiség. Tel.: 06 70 947-5710
Magánszemélyként lakást KERESEK! Azon-
nali készpénzfizetéssel! Min. 65 m², egyedi
fûtés. Tel.: 06 20 386-2027
Rózsadombi panorámás, teraszos 60 m²-es
társasházi egy szoba + két félszobás lakáso-
mat tárolóval, kocsibeállóval, értékegyezte-
téssel pasaréti vagy rózsadombi 80 m² körü-
lire cserélném. Tel.: 06 20 436-5268
A II., Petrezselyem utcában 74 m²-es erké-
lyes, felújítandó, világos, háromszobás, fiata-
los lakás étkezôkonyhával, csendes utcá-
ban, kiváló közlekedéssel eladó. Ára 31 M
Ft. Tel.: 06 20 976-0605
A II., Kút utcában tulajdonostól eladó felújí-
tott, azonnal beköltözhetô 1,5 szobás 48
m²-es lakás 21,9 millióért. Tel.: 212-7827,
06 70 523-4982
Csendes, kiváló közlekedésû 37 m²-es lakás
a Batthyány térnél ELADÓ. Irányár: 13 M
Ft. Tel.: 06 70 314-4372, huberors@hotma-
il.com
A Margit híd budai hídfôjénél 105 m²-es III.
emeleti (lift nincs) lakás eladó. (Esetleg ki-
adó.) Tetôtér megvehetô. Kisebbet beszámí-
tok. Tel.: 06 70 210-0553. E-mail: sarga.an-
dor@postafiok.hu
A II., Rómer Flóris utcában felújított
ház I. emeleti 112 m²-es felújítandó
négyszobás lakása eladó. Az ingatlan
ára: 29 M Ft. Tel.: 06 20 955-5951
II., Rózsadomb lábánál a Felhévízi utcában
1+3 félszobás, K—Dny-i fekvésû, 84/76 m²-
es tetôtéri lakás eladó. Ára 34,9 M Ft. Köz-
vetítôk kíméljenek! Tel.: 06 30 436-3598
II., Baba utcai társasházban 70 m²-es 2+fél
szobás, luxus módon felújított I. emeleti, klí-
más lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 35,5
M Ft. Tel.: 06 30 954-1341
ELADÓ II., Szpáhi utcai 75 m²-es teraszos,
háromszobás felújított lakás. 33 M Ft + ga-
rázs, tárolók. Tulajdonos: 06 20 975-8738.
A II., Orsó utcában 1967-ben épült I.
emeleti 67 m²-es két szoba hallos felújí-
tott, napfényes, csendes lakás eladó.
Irányár: 35 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005
A II., Lepke utcában igényes társasházban I.
emeleti 53 m²-es kétszobás felújítandó la-
kás eladó. Irányár: 20,9 M Ft. Tel.: 06 20
320-5390
Tulajdonostól eladó a Rózsadombon a Ribá-
ry utcában 38 m²-es egy szoba hálófülkés II.
emeleti felújított téglalakás. Irányár: 15,5 M
Ft. Tel.: 06 20 322-3951, e-mail: fegyve-
res.a@gmail.com
A II., Zöldlomb utcában 69 m²-es 2,5 szoba
étkezôs, kertre nézô földszinti öröklakás tu-
lajdonostól eladó. Irányár: 26 M Ft. Tel.: 06
70 455-6778
Eladó PESTHIDEGKÚTON egy 72 m²-es sváb
parasztház 533 m²-es telekkel. T: 06 20
361-4465
525 négyszögöles összközmûves építési te-
lek Nagykovácsiban a Szent Fábián utcában
eladó. Tel.: 06 30 924-7656
XI., SZENTIMREVÁROS EGYIK LEGSZEBB
RÉSZÉN, AZ ORLAY UTCÁBAN 80 m²-ES
KÉTSZOBÁS, TÁGAS, NAGY BELMAGAS-
SÁGÚ, CIRKÓFÛTÉSES FÖLDSZINTI LA-
KÁS NÍVÓS VILLAÉPÜLETBEN 24,5 M FT-
OS IRÁNYÁRON ELADÓ. TEL.: 06 30
338-9604
A XII., VÉRCSE UTCÁBAN 64 m²-ES 2,5
SZOBÁS DUPLAERKÉLYES, NAPFÉNYES,
KÖRPANORÁMÁS ÖRÖKLAKÁS 29,9 M
FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 06 30 299-0160
A XII., MOM PARKNÁL kétszobás (2 + fél
szobássá alakítható) gázfûtéses, közepes ál-
lapotú, erkélyes, üres lakás liftes házban el-

adó! Irányár: 18,9 M Ft. Tel.: 06 20 447-
9813. Ingatlanügynökök kíméljenek!
A XII., Csillagvölgyi úton 2002-ben
épült lakóparkban földszinti, nettó 110
m²-es, nappali + 3 hálós lakás kb. 300
m² saját kerttel eladó. Irányár: 80 M Ft.
Tel.: 06 30 960-8862
A XII., Árnyas úton 80-as években épült
lakópark szélsô, három szintes, 140 m²-
es felújítandó lakása 600 m² saját kert-
ben eladó. Irányár: 85 M Ft. Tel.: 06 30
960-8862
ELADÓ TÓALMÁSON 2264 m²-ES BEKE-
RÍTETT ÜRES TELEK. A TELKEN VÍZ, VIL-
LANY, A TELEKHATÁRON TELEFON, A FA-
LUBAN TERMÁLFÜRDÔ. IRÁNYÁR: 2 150
000 FT. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000
A BUDAI NEW YORK INGATLANIRODA
KERES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT,
VILLÁKAT, ÜZLETI INGATLANOKAT PON-
TOS SZOLGÁLTATÁSSAL, KORREKT JUTA-
LÉKKAL. TEL.: 215-7336, 06 30 530-
5338, www.pesti-budai.hu
A PIRAMIS A BUDAI CSALÁDI HÁZAK
SPECIALISTÁJA. 1000 CSALÁDI HÁZ,
100 IRODAHÁZBAN IRODÁK. www.pira-
misingatlan.hu. Tel.: 33-55-965
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALAT-
TAL. TEL.: 06 70 523-1969, SCHMIDT PÉ-
TER, www.budaihegyek.hu

EGÉSZSÉGÜGY
A DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKTATÁS A VÖ-
RÖSVÁRI ÚTI SZTK-BÓL ÁTKÖLTÖZÖTT A
BÉCSI UDVAR GYÓGYCENTRUMBA, BÉ-
CSI ÚT 67. A KEZELÉS ÁRA 7000 FT. BE-
JELENTKEZÉS: 06 70 271-9867.
Dr. Tapodi Attila fogszakorvos, szájse-
bész magánrendelését a II. Margit krt. 8–
10., III. em. 25. alatt folytatja csütörtökön
délután. Tel.: 06 30 740-0022
FOGSOROK, HIDAK, KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁ-
SA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYOZÓ,
FOGFEHÉRÍTÔ. MOZGÁSKORLÁTOZOT-
TAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI
ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍ-
TOTT! TÓTHNÉ HÛVÖS KATALIN FOG-
TECHNIKUS MESTER, 1013 KRISZTINA
KRT. 51., FSZT. 1. MOBILTELEFON: 06 30
222-3016
Fogorvosi és fogszabályozási rendelése-
men várom önöket a Déli pályaudvar közelé-
ben elhelyezkedô rendelôben. Második Kerü-
let Kártyát és üdülési csekket elfogadunk.
www.himadent.eu. Tel.: dr. Juhász Gabriel-
la, 06 30 951-0376.
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.
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
Svéd, japán, frissítô revitalizációs és re-
laxációs masszázst vállalok. Tel.: 06 20
419-2471, www.masszirozas.eu
Gyógymasszôr, természetgyógyász — hívás-
ra házhoz megyek. A parkírozás megoldha-
tó legyen. Tel.: 06 30 478-7119
MASSZÁZS HÁZHOZ MEGY, SPORT, LAZÍ-
TÓ, FRISSÍTÔ, MÉREGTELENÍTÔ, OKLEVE-
LES MASSZÔRTÔL. TEL.: 06 20 318-1757
Talpmasszázs az ön otthonában. Frissítô,
méregtelenítô, javítja a nyirok- és vérkerin-
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Hirdessen a Budai Polgárban!
APRÓHIRDETÉS, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig
szavanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
áfa; Apróhirdetés-felvétel: személyesen, készpénzªzetéssel rendezve, Ügy-
félszolgálati Központ, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-5625;
ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon a Lakosságszolgálati Csoportnál.

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,
valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A ked-
vezmények nem vonhatók össze. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tele-
fon/fax: 316-3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2010. december 1-jén 11 óráig.

gést, pozitívan hat a szervek és az immun-
rendszer mûködésére. Tel.: 06 30 516-4738
MASSZÁZS, TALPMASSZÁZS a Margit
körúttól pár percre, Rózsahegy u. 4. HA-
TÉKONY, JUTÁNYOS! Vadász Gabriella,
tel.: 06 30 251-2850.
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉ-
R É S ) , TALPMASSZÁZS, T H A I L Á B-
MASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓD-
SZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES
EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI,
TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALP-
MASSZÁZSOKTATÁS. „VIVIEN TALPAI” OR-
VOS-TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELÔ: II.,
FILLÉR U. 10. www.vivientalpai.hu, TEL.:
316-2596
FÁJDALOMMENTES ALLERGIA- ÉS CANDI-
DAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS TERÁPI-
ÁVAL: ALLERGIA, CANDIDA KIOLTÁSA,
BÔRBETEGSÉGEK, SZENVEDÉLYBETEGSÉ-
GEK, LÉGÚTI, NÔGYÓGYÁSZATI, ÉRREND-
SZERI BETEGSÉGEK, EMÉSZTÉSI, MOZGÁS-
SZERVI PROBLÉMÁK, FEJFÁJÁS KEZELÉSE,
STRESSZOLDÁS A VIVIEN TALPAI GYÓGY-
CENTRUMBAN, 1024 FILLÉR U. 10. TEL.:
316-2596, www.vivientalpai.hu
FRISSÍTÔ MASSZÁZSTANFOLYAMOK IN-
DULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
A II., PENGÔ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLI-
EK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉ-
SZESÜLNEK. ÉRDEKLÔDNI: DR. BINDER-
NÉ, TEL.: 06 30 921-1809.
DR. APOSTOL ÉVA BÔRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–18-
IG. TEL.: 06 30 972-6272
Prof. Dr. Halmos Tamás és dr. Grosz Andrea
fôorvos diabetológia-belgyógyászat magán-
rendelése: II., Bem József u. 7. (Oxivit rende-
lô). Bejelentkezés: 336-1111.
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hû-
vösvölgyi út 54. alatt, a Videoton szék-
házban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porc-
korongsérvek, nyaki eredetû szédülé-
sek megszüntetése. Fülakupunktúrás fo-
gyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyó-
gyász, www.drgarzo.segitek.hu. Tel.: 06
30 945-8477

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-
0948
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
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-,
villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülékja-
vítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 0–
24-ig. Tel.: 292-1990, 06 20 334-3438
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, csapok, szifonok, WC-CSÉ-
SZÉK, WC-TARTÁLYOK cseréje, javítása. Mo-
só-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603
KISS ERNÔ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉS-,
KLÍMA-, GÁZ-, KÉMÉNYSZERELÉST TER-
VEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL, ENGEDÉ-
LYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS,
PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. ÁR
MEGEGYEZÉS SZERINT. TEL.: 06 20 923-
3109, 06 70 258-0000
Vízvezeték-szerelést, gázkészülékek javítá-
sát, gépi duguláselhárítást rövid határidô-
vel vállalok. Kovács Gyula. Tel.: 210-6295,
06 20 338-7176, www.kovacsgyula.uw.hu
A—Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS-
ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, gázkészülékek
javítása, cseréje, gázvezeték tervezése,
gázmû engedélyezése. Fûtésrendszer ki-
építése. Nagy László épületgépész, tel.:
06 30 944-6513, e-mail: info@nl-gaz.hu,
web: www.nl-gaz.hu
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása ga-
ranciával. Tel.: 359-5033, 06 30 924-
8010
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszi-
várgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, 06 20 926-5362
FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördög-
árok u. 20. Tel.: 397-2031
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, 06 20 915-2678
VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS hétvégén is,
garanciával Jakab József villanyszerelô mes-
tertôl. Tel.: 06 30 940-6162

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KE-
RÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍ-

TÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421-
5959, 06 30 942-2946
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.
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTO-
MATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, 06
30 942-2946

ELEKTRONIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés,
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06 30 857-2653
PC-javítás a helyszínen. Szoftver-, illetve
hardverproblémák esetén. Forduljon hoz-
zánk bizalommal. Tel.: 06 30 813-6637
TV ANTENNA — DIGITÁLIS földi és mû-
holdas vétel, telepítés, javítás garanciá-
val, kábeltévé leosztása, TV, videó, DVD
összehangolása, házimozi. VILLANYSZE-
RELÉS — csillárok javítása. NO-KO SAT
Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 326-6935, 06
20 541-5483
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ-
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER,
GRUNDIG.) TEL.: 06 20 471-8871
SZÍNES TÉVÉK, LCD, PLAZMATÉVÉK javí-
tása mindennap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-
1802, Paál.
ANTENNAJAVÍTÁS: bármilyen típusú an-
tennák szerelése, javítása 25 év tapasztalat-
tal, garanciával. Tel.: 06 20 934-4360
VIDEÓK, ANTIK RÁDIÓK, HIFI ÉS MIKRO-
SÜTÔ SZERVIZE. TV, DVD, HÁZIMOZI
ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZI-
LÁGYI E. FSR. 29. TEL.: 06 20 546-6304

LAKÁS—SZERVIZ
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjaví-
tásokat vállal több szakmában, a kerü-
letben. Ha kicserélni, össze- vagy felsze-
relni kell bármit, akkor is hívhat. Tel.:
06 70 332-2276
BÁDOGOSMUNKÁK, VÍZVEZETÉK-SZERE-
LÉS, CSAPOK, VÉCÉK CSERÉJE, TETÔFEL-
ÚJÍTÁSOK, PALA-, CSERÉPJAVÍTÁSOK.
TEL.: 06 20 391-5982, 291-9239
Tetôszerkezet-javítás, tetôfedés, homlokzati
állványozás, kômûvesmunkák, homlokzati
hôszigetelés, gipszkartonszerelés, villanysze-
relés rövid határidôvel, azonnali kezdéssel.
Kérje ingyenes árajánlatunkat. Ritter
Zoltán, tel.: 06 30 936-2905.
Bádogos és tetôfedések, magas és lapos-
tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: 06 20 944-9015, 249-2664
ÉPÜLETEK KÜLSÔ-BELSÔ FELIRATOZÁSA
GYORSAN, PONTOSAN, OLCSÓN. PLAST-
FORM, 1064 IZABELLA U. 80., TEL.: 331-
5347, www.plastform.hu
KANDALLÓFA, csertölgy, nyír, méretre haso-
gatva 20 kg-os csomagolásban, házhoz szál-
lítással. Telefon: 06 20 944-5442,
www.kandallofa.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés. Tel.: 06 30 272-
3909
Festés, tapétázás, mázolás, parkettacsiszo-
lás, laminált lerakás! Gyors kezdéssel, ga-
ranciával, referenciával! Tel.: 06 30 942-
4735, 360-2345, Pap Gábor.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, BELSÔ ÁTALAKÍTÁS
KULCSRAKÉSZEN, MEGBÍZHATÓ SZAK-
EMBEREKKEL. VARGA TIBOR ÉPÍTÔMÉR-
NÖK. TEL.: 06 30 211-2799, www.avi-
tek.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
Szobafestést — tisztasági festést válla-
lunk 500 Ft/m² áron akár azonnali kez-
déssel. Tel.: 06 30 867-7790, 06 70 297-
6557
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔ-
RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE-
TÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: 06 30 292-3247
ZÁRAK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA 0–24 ÓRÁ-
IG. TEL.: 06 30 863-7680
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
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik-, stílbútorok javítását, restau-
rálását, készítését. Tel.: 06 30 944-2206
ASZTALOSMUNKÁK: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: 06 20 546-6304
Asztalos-, lakatosmunkák készítéstôl a leg-
kisebb javításig. Hívjon bizalommal. Min-
denre van megoldás. Tel.: 06 20 411-4349
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
30 341-3423
Kerítés, kapu, korlát, lépcsô, elôtetô, rács,
gipszkarton, víz-villany szerelése. Tel.: 06 70
278-1818
KÔMÛVES-, BURKOLÓ-, VILLANYSZERE-
LÔ-, VÍZ-FÛTÉSSZERELÉSI MUNKÁKAT,
TELJES KÖRÛ LAKÁSFELÚJÍTÁST, ÁTÉPÍ-
TÉST, LAKÁSSZERVIZT MINÔSÉGI KIVI-
TELBEN, REFERENCIÁKKAL VÁLLALUNK.
TEL.: 06 30 280-7257
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
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI) JAVÍTÁSA, TELEPÍ-
TÉSE, ÁRNYÉKOLÓK KÉZI ÉS MOTOROS
KIVITELBEN, KÉSZÍTÉS. II., SZILÁGYI E.
FSR. 29., TEL.: 06 20 546-6304

KERT
FAKIVÁGÁS. BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ, VE-
SZÉLYES FÁK ÁGANKÉNTI LEBONTÁS-
SAL VALÓ KIVÁGÁSA. TEL.: 06 20 485-
6547, KOVÁCS SÁNDOR.
FAVÁGÓ ALPINISTA MESTER 25 éves tapasz-
talattal favágást-gallyazást szállítással vál-
lal. Gond Ferenc. Tel.: 06 30 977-1745
Kertépítés, automata öntözôrendszerek,
kerti tavak tervezése, kivitelezése garanciá-
val. Tel.: 06 20 331-2965
Faveszélytelenítés, fakivágás, favissza-
vágás alpintechnikával. Ôszi kerttakarí-
tás, szakszerû metszés kertészmérnök-
tôl korrekt áron. Tel.: 06 20 561-7063

SZOLGÁLTATÁS
dressME Minôségi Ruhaigazítás: I., Bat-
thyány u. 10. Könnyû parkolás. Bôr, velúr ru-
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házatokat, mûszövést is vállalunk. NYITVA
HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 10–18-IG. Tel.: 787-
0079, www.dressME.hu
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔ, ADÓTANÁCS-
ADÓ VÁLLALJA KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁL-
LALKOZÓK TELJES KÖRÛ KÖNYVELÉSÉT.
TEL.: 200-9716, 06 20 524-6623
ÜGYVÉD, Dr. Kósa Erzsébet (Margit krt. 50–
52.) vállal ingatlan-adásvételi, örökösödési,
bontóperi, cégalapítási ügyeket ÁFAMEN-
TES MUNKADÍJJAL. Tel.: 06 20 956-5917
SOKAT DOLGOZIK A PÉNZÉÉRT? HOZZA KI
BELÔLE A LEGTÖBBET! PÉNZÜGYI TERVE-
ZÉS, BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS INGYENE-
SEN. Kretz Éva, tel.: 06 30 931-5689.

FUVAR
20 éve... Kretz Kft. Konténeres sitt-, szemét-
és hulladékszállítás 4, 6, 8, 10 m³-es konté-
nerekkel. Gépi földmunka, tereprendezés.
Sóder, homok, termôföld szállítása. Tel.:
376-9926, 06 30 991-2739
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
20 972-0347, 06 30 589-7542

TÁRSASHÁZAK
TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLA-
LUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 919-
1013, www.haztakaritas.hu
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@t-online.hu
TÁRSASHÁZAK teljes körû kezelését, kö-
zös képviseletét vállalom szakképesítés-
sel, több éves gyakorlattal, referenciával
nettó 1000 Ft-tól/albetét/hó. Kérjen ingye-
nes konzultációt, árajánlatot. Hívjon
bizalommal. Tel.: 06 20 206-6990

TÁRSASHÁZAK teljes körû képviseletét vál-
laljuk lelkiismeretes, precíz munkával, nagy
gyakorlattal. Tel.: 326-6177, 06 20 471-
2926
TÁRSASHÁZAK TELJES KÖRÛ KÖZÖS KÉPVI-
SELETÉT VÁLLALJUK REFERENCIÁKKAL.
TEL.: 06 30 977-6612
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE A
MÁSODIK KERÜLETBEN. FLAM ÉS TÁR-
SA. 1022 HERMAN OTTÓ ÚT 16. TEL.: 06
30 954-3585, 788-4740, www.flam.in-
gatlanonki.hu, flam@t-email.hu
Társasházkezelés, közös képviselet — kor-
rekt, megbízható módon. FLOTT-HOME BT.
Tel.: 274-6135, 06 70 940-3865, czakoszil-
via@gmail.com

MÛGYÛJTÉS
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, búto-
rokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, ékszere-
ket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket). Teljes
hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 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.
Kastélyok berendezéséhez vásárolok bú-
torokat, festményeket, órákat, ezüstöket,
bronzszobrokat, teljes hagyatékot stb. Üz-
let: I., Batthyány u. 10. Tel.: 201-6188
+ 50 000 FT, HA ENGEM HÍV ELSÔKÉNT!
Üzletekkel rendelkezô szakképzett be-
csüs keres mindenfajta régi tárgyat, bú-
tort, festményt, órát stb., teljes hagya-
tékot. Egyeztetés telefonon. Tel.: 06 20
415-1536

ANTIK ÓRÁK, FALI-, KANDALLÓ-, PAD-
LÓ- ÉS EGYÉB MECHANIKUS ÓRÁK JAVÍ-
TÁSA, FELÚJÍTÁSA GARANCIÁVAL. II.,
SZILÁGYI E. FSR. 29. TEL.: 06 20 546-
6304

VÉTEL, ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
ARANY-, ezüst- és drágakô-felvásárlás napi
legmagasabb áron. Tel.: 209-4245
HAGYATÉK-, GYÛJTEMÉNY- (PÉNZ, BÉLYEG,
KÉPESLAP STB.), RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS.
HÉTVÉGÉN IS! MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: 06 20
947-3928
Mercedes C200 CDI 85 kW (2004) automa-
ta, sötétkék, 145 000 km, sok extrával, ga-
rázsban tartott, kifogástalan állapotban,
friss elsô kézbôl betegség miatt eladó 2,3
millióért. Tel.: 06 20 483-7527
Eladó egy antik öntöttvas kályha (PERPE-
TUM), szép, díszes külsejû, üzemképes. Tel.:
06 20 363-4514
Daevo Kalos limusin minden extrával, tola-
tóradar, új állapotban tulajdonostól eladó.
Tel.: 06 70 604-5022
ELADÓ RÖSLER PIANÍNÓ, KÉTPEDÁLOS,
BARNA. TEL.: 200-7229

TÁRSKERESÉS
Páromat keresem, 66 éves, házias nô va-
gyok. Tartós kapcsolatra vágyó, jómódú úr
személyében. Tel.: 06 20 625-6350
Garantált randevúlehetôségek! Exkluzív is-
merkedés diplomásoknak! Duals Társkeresô,
Bús Tímea. Tel.: 801-2526, www.duals. hu
20 év tapasztalatával várom önt, amen-
nyiben társra vár. Az emberi sorsok segíté-
se, a társkeresés számomra hivatás. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim:
Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8– 10-ig és
20–22-ig, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu

ELVÁLT? ÖZVEGY? MEGBÍZHATÓ, IGÉ-
NYES POLGÁRI TÁRSKERESÔ A SAS-
HEGYNÉL. R. ZSUZSANNA. TEL.: 06 30
602-0094, www.nemaradjonegyedul.hu
Budai Társkeresô a Böszörményin. Ha komo-
lyan gondolja, velünk RÁTALÁLHAT! Valós
adatbázis garanciával. Tel.: 06 30 555-8444

EGYÉB
SZEMÉLYI TANÁCSADÓKÉNT empatikus
tanárnô segíti továbblépéseit céljai megva-
lósításában, méltányos feltételekkel. Tel.: 06
20 587-6753
MEGÉRKEZTEK NÔI-FÉRFI KORD-, DÜF-
TIN-, SZÖVETNADRÁGOK AKCIÓKKAL,
NAGY VÁLASZTÉKBAN. FARMER-DIVAT
NADRÁGSZAKÜZLET. MARGIT KRT. 69.
NYITVA: H-P 10–18-IG, SZOMBAT 10–
13-IG. TEL.: 212-4163
SZÔRME. FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK GE-
NERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGREN-
DELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS.
HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12– 18-IG. MOBIL: 06
30 858-9499 . J. WIENNA BT. 1027
VARSÁNYI IRÉN U. 17.
KÁVÉHÁZAK, VENDÉGLÔK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes
graªkai munkák. Deko-team Graªkai
Stúdió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.:
375-8696, 06 30 933-6221
Sörözô bérleti joga Zuglóban Stadionokhoz
közeli utcában átadó. Profilváltás lehetsé-
ges! Telefon: 06 30 667-3236
Gyönyörû angyalokat ábrázoló olajfest-
mények eladók. Portréfestést és gobe-
linfestést is vállalok. Tel.: 200-1734,
www.berboss.hu/lehnerella
Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ru-
hadarabok méretre, rendelésre nagy fonal-
választékkal, hozott fonalból is. Modelldara-
bok eladása. Tel.: 356-6009, www.koto-
de.hu

Lezárult az elsô ütem
Az átépítés alatt nôtt a Mammutba látogatók száma

A munkálatok hátterérôl és folytatásáról beszél Dr. Vígh Gábor ve-
zérigazgató:

Sikerült megvalósítani az elképzelésünket, a költségkereten belül, ki-
váló minôségben elkészült, amit erre az idôszakra terveztünk. A határ-
idôben volt némi csúszás, ami elsôsorban az alvállalkozóinkkal szem-
ben támasztott magas minôségi követelményeknek, másrészt pedig a
menet közben változó mûszaki megoldásoknak tudható be. Ráadásul
a látogatószám visszaesése helyett határozott növekedésrôl számolha-
tok be. Bennünket is meglepett, hogy épp a munkálatok idején, ápri-
lis óta az elôzô év azonos idôszakához képest növekszik a látogatók
száma. Bizonyos idôszakokban megközelítjük már a válság elôtti csú-
csot. Ez a kedvezô tendencia hét hónapja töretlen.

Igazi örömhír, hogy az alvállalkozókkal való együttmûködés is telje-
sen zökkenômentesen zajlott. A felújítást hazai kis- és középvállalko-
zók végzik. A Mammut mindig pontosan ªzet, ha kell, elôleget
adunk, sôt, elôfordult az is, hogy a pénzügyi gondokkal küszködô, de
jól teljesítô alvállalkozónak mi vettük meg az alapanyagot. Ezért cseré-
be nem tûrünk kompromisszumot a minôség tekintetében, az ideha-
za megszokottnál magasabb követelményt állítunk beszállítóink elé.

A munkák kiválóan sikerültek. Igazi büszkeség lett például a Retek
utcai bejárat és az új szökôkutak, melyek máris a ªatalok találkahelyé-
vé váltak. De remek lett az átalakult információs rendszer is az érintô-
képernyôs eligazító táblákkal. Aztán itt vannak a mozgólépcsôink,
melyek hatalmas, egybefüggô világító testként csalogatnak egyre bel-
jebb, feljebb a házban. Dinamikát, színt, látványosságot hoznak az
életünkbe, miközben egyszerre izgalmasak és megnyugtatóak.

Külön öröm, hogy a bérlôk és tulajdonostársak
is végig együttmûködôek voltak. Osztoznak a tö-
rekvéseinkben, felismerve, hogy mindez üzleti
céljaikat jól szolgálja. Köszönet mindenkinek a se-
gítô, türelmes hozzáállásért.

A folytatásról a januári közgyûlésen döntünk.
Tavasszal kezdünk, a munka dandárja nyáron
lesz, várhatóan szeptemberre ragyogni fog minden.

www.mammut.hu
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Laskai Linda
táncmûvész

megnyitotta stúdióját
Egészség és mûvészet

minden korosztálynak,
egyéni és kislétszámú foglalkozásokkal

� gyógytorna
� személyi edzés

� jóga
� pilates

� színpadi mozgás proªknak is
� táncmûvészeti tréningek

kezdôtôl a professzionális szintig
� koreografálás

Információ: 06 70 318-3077,
Laskai Linda

www.drtanc.hu

(allergia, asztma, megfázás,
influenza, hurutos megbetegedések,

immunerôsítés, hiperaktivitás,
stressz, dohányzásról leszokás...)
Fény-, hangterápia. Sóhomokozó.

Parajdi fürdôsó kapható!
(ízületi, reumatikus, nôgyógyászati

problémákra; ekcéma, pikkelysömör;
bôr-, körömgombásodás;

méregtelenítés, stresszes állapotok
javítására, inhalálás, párologtatásra...)

Kozmetika — Masszázs — Pedikûr
GyermekJÓGA a sószobában.

1025 Budapest, Zöldlomb u. 11.
Mobil: 06 30 385-0127

SÓSZOBA

www.budaisoszoba.hu

Homlokzatszigetelés
— a legkorszerûbb anyagokkal, akciós
áron (REVCO, KINGSTONE) garanciával

Ablakcsere
— Prémium kategóriás mûanyag abla-
kok alapáron, 5–6–7-kamrás és három-
rétegû üveggel, 5 év garanciával
— a beépítés során az esetleges
kômûvesmunkát is elvégezzük
— a kibontott anyagokat elszállítjuk

Pályázatírás
— lakások felújítására, várhatóan ta-
vasszal lehet pályázni
Energiatanúsítvány kiállítása

— zöldkártya a lakásokhoz
Nagyszénás-Építô Kft.
Tel./fax: 06 26 355-481
Mobil: 06 30 655-6552



2010/24 HIRDETÉS 27. OLDAL

Starbucks Coffee nyílik a Mammutban!
A Starbucks kávézólánc harmadik hazai üzlete decemberben nyílik
meg a Mamut II bevásárlóközpontban! A világszerte elismert amerikai
kávézólánc színes, nemzetközi kávékülönlegességeit, a legªnomabb
arabica kávék zamatát, az utánozhatatlan atmoszférát, a baráti légkört
és nem utolsó sorban az ízletes süteményeket, illetve szendvicseket
így már Budán is megismerheti.

Az 1971-ben alapított kávézólánc Seattle-bôl indult világhódító útjá-
ra, hogy mára 17 000 üzletben élvezhessék a rajongók a kivételes mi-
nôségû kávék és ételek ízeit. A Starbucks elkötelezett híve annak, hogy
kizárólag megbízható, Fair Trade forrásból származó, és a legmaga-
sabb minôségû arabica kávét szolgálja fel üzleteiben, melyeket hama-
rosan a Mammut II-ben nyíló üzletben Ön is megízlelhet! Ráadásul a
karácsony közeledtével a Starbucks üzletek a téli, ünnepi idôszakban,
ha lehet, még bensôségesebbé változnak, a kávézó kínálata olyan, a
nemzetközi piacokon már méltán népszerû italokkal bôvül, mint a Gin-
gerbread Latte, a Toffee Nut Latte vagy a Mocha Praline, és akkor az íz-
letes édességekrôl — mint a Fûszeres mufªn, a Narancsos nugáttorta
és Diós-csokoládés torta — még nem is beszéltünk!

Ökopiac a II. kerületben
MINDEN SZOMBATON 6.30–12 ÓRÁIG

A KULTÚRKÚRIA UDVARÁN

A Magyar Biokultúra Szövetség
második ökopiacát nyitotta meg

Pesthidegkúton
a Klebelsberg Kuno
Kultúrkúria udvarán

1028 Budapest, Templom u. 2–10.

Nyitva tartás:
minden szombaton 6.30–12 óráig.

Fából és nádból épített pavilonsorok áll-
nak, ahonnan az ôstermelôk és a cso-
magolt élelmiszert árusítók kínálják el-
lenôrzött biotermékeiket. Az ökopiacon
hét zárt faház (bolt) mûködik, melyek-
ben tejtermékeket, húskészítményeket,
tôkehúsokat, pékárut és bort lehet kap-
ni. A további 30 nyitott elárusító pavi-
lonban termelôk, feldolgozók és keres-
kedôk friss zöldség- és gyümölcsfélé-
ket, csírákat, szörpöket és leveket, szá-
razárukat és egyéb különféle feldolgo-
zott termékeket, sôt, kozmetikai cikke-
ket árusítanak.

Ellenôrzô szervezet:
Biokontroll Hungária Nonproªt Kft.,

HU-OKO-01

Magyar Biokultúra Szövetség
1061 Budapest, Anker köz 2–4., III/4.

Tel.: 214-7005, 214-7006
E-mail: biokultura@biokultura.org

Web: www.biokultura.org



28. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

Már 19 éve
a lakosság szolgálatában!
Építôanyag és gépi földmunka szállítással

Megrendelését telefonon is jelezheti
és szállításnál ªzeti!

Térkôakció!
Cement, mész, tégla, sóder, homok, zsalukô, betonacél,

szegélykô, térkô, vakolat, csemperagasztó.

CALX Kft.
1028 Budapest II. kerület, Pesthidegkút-Ófalu,
Patakhegyi út 83–85. (Rozmaring Benzinkútnál)

Tel.: 376-5853
Nyitva: Hétfô-péntek: 7–16, szombat: 7–12

ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.

Önálló épületek és helyiségek
bérbeadása tárolás, raktározás,

illetve irodai célra Pesthidegkúton.

Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722

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

1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.

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

Gyógymasszázs az Ön otthonában
Csipak Zoltán
gyógymasszôr

otthonában keresi fel
a regenerálódni,

relaxálni vágyókat.

Professzionális masszázs
gyógyhatású

készítményekkel,
irodákban is.

Kedvezmények.

Telefon:
06 20 595-3057
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