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Tisztelet és dicsôség a forradalom mártírjainak

Az önkormányzat hagyományaihoz hûen a Széna téri 1956-os emlékmûhöz hívta a kerület polgárait nemzeti ünnepünkön, október 23án. Az ünnepségen Láng Zsolt polgármester az emlékezés fontosságát
hangsúlyozta. Ötvenhárom évvel ezelott az októberi napok egyik
legfontosabb helyszíne volt a Széna tér: Szabó bácsi és maroknyi

csapata itt harcolt, és védte végsôkig állásait. Több mint húsz éve, az
elsô emlékhelyek egyikét itt alakították ki, amikor a felkelôk
emlékére kopjafákat emeltek, amelyeket 2001-tôl Árvay Ferenc
alkotása egészít ki.
(Folytatás a 3. oldalon)

Hetvenöt éves a pasaréti ferences közösség
Ünnepi órák helyszíne volt a 75 éves születésnapját ünneplô Pasaréti Páduai Szent Antal
templom. Október 14-én Haydn: Teremtés
címû oratóriumának elôadásával, meghallgatásával, október 18-án pedig ünnepi szentmisével ünnepeltek a pasarétiek.
„Az Úr dicsérete legyen dalunk! / Mindenek
dicsérjék az ô nevét, / Mert csak ô magasztos
egyedül! / Halleluja!” Énekelte a kórus, és a
zsúfolásig megtelt templom lélekben visszhangozta a zene nyelvén megjelenô dicsôítést. A kitûnô szólisták, a professzionális teljesítményt nyújtó kórus és a zenekar élvezettel muzsikált a karmester, Cifra János kezének intésére, akinek hitvalló muzsikus-mûvészi magatartása és tudása nélkül nem lett
volna ilyen fényes az ünnepi est.
(Folytatás a 10. oldalon)
A KÉPVISELÔ-TESTÜLET október 22-i ülésén határozat született arról, hogy a kerület
közbiztonságának javítása érdekében tíz településôri státusz elnyerésére pályázik az önkormányzat. A képviselôk elfogadták három nyilvános illemhely közterületi rendezési tervét, illetve módosították a kerület felsôoktatási ösz4. OLDAL
töndíjrendeletét.

FEJLÔDÔ TÖRÖK–MAGYAR KAPCSOLATOK. Törökország Európa és Ázsia határán
fekszik, kultúrája és történelme egyszerre köti
mindkét kontinenshez. A Földközi-tenger partján fekvô Finikével több mint egy éve kötött
kerületünk partnervárosi szerzôdést. A város
polgármestere nagyon fontosnak tartja az eu7. OLDAL
rópai kapcsolatokat.

FOLYAMATOS AZ ELLENÔRZÉS A 61-ES
VILLAMOSON. Az utóbbi hónapokban nyugodtan utazhattak a diákok a 61-es villamoson, és várhatóan ezt követôen sem kell tartaniuk attól, hogy az utazás során megfosztják
ôket a manapság divatos elektronikai készülékeiktôl vagy ékszereiktôl. Sikeres a BRFK és a
12. OLDAL
Városrendészet akciója.
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KÖZÉRDEKÛ

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
Tel.: 346-5602

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
szemben elônyt élveznek
péntek: 8.00–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–18.00,
(A sorszámok kiadása az ügyfél(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
Tel.: 346-5601
fogadás vége elôtt fél órával
csütörtök: 8.00–16.00
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
befejezôdik, a délutáni sorszámpéntek: 8.00–15.00
kiadás 12.30-kor kezdôdik)
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
Adócsoport
Tel.: 346-5400
péntek: 8.00–11.30
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
Lakosságszolgálati és
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
Okmányügyintézôi Csoport * hétfôn délelôtt és pénteken, szerda: 8.00–16.30
Pesthidegkút
valamint gépjármûügyekben csütörtök: 8.00–16.00
1028 Máriaremetei út 37.
csak elôre bejelentkezett
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak
péntek: 8.00–13.00
Okmányügyintézôi Csoport

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

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal

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

Városrendészet

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

ÜGYELETEK:
Gyermekorvosi ügyelet
Felnôttorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 301-6969, 104, 212-5979
1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370
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mindennap: 24 órás ügyelet
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Az újabb trükkös csaló
az önkormányzatra hivatkozik
Az II. kerületi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal nem végeztet
semmilyen felmérést. A jegyzôi titkárság vezetôje, Zala Katalin arról
tájékoztatta lapunkat, hogy egy Pasaréten élô idôs ember értesítette a
hivatalt, hogy az önkormányzat nevében csöngettek be hozzá. Utazási
szokásokra, lakáskörülményekre volt kíváncsi az egyelôre ismeretlen illetôségû csaló.
Felhívjuk tehát a ªgyelmet arra, hogy a II. kerületi önkormányzat
senkinek nem adott megbízást bármilyen adat felvételére. Legyenek
óvatosak, hiszen a trükkös csalók számtalan cselt bevetnek azért,
hogy legtöbbször egyedül élô idôs embereket megtévesszenek azzal a
céllal, hogy értéktárgyaikat, pénzüket elvegyék.
Hangyási Sándor II. kerületi rendôrkapitányhoz gyakran érkeznek
hasonló bejelentések, amelyek kinyomozása sokszor nem egyszerû
feladat. A kapitány is arra kéri a kerületieket, legyenek óvatosak és bizalmatlanok az idegenekkel szemben, legtöbbször az itt élôk jóhiszemûségét próbálják kihasználni.

Decemberre készül el
az új Családsegítô Központ

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

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

BUDAI POLGÁR

2009. november 13., lapzárta: 2009. november 3.
2009. november 4-én 11 óráig (lásd a 25. oldalon)

Az önkormányzat jelenleg két telephelyen mûködô Családsegítô és
Gyermekjóléti Központja a Horvát utca 2–12. szám alá, egyetlen, újonnan kialakított helyiségbe költözik. A korábban üresen álló önkormányzati tulajdonú iroda felújítása május elején kezdôdött, és decemberre készül el.
A Családsegítô és Gyermekjóléti szolgálat jelenlegi két telephelyén
— a Fillér utca 50/b és a Szász Károly u. 2. — a helyhiány, a leromlott
mûszaki állapot és a magas mûködési költségek mára olyan helyzetet
teremtettek, amelyet az önkormányzat mielôbb megnyugtatóan rendezni kívánt.
Horváth Ágnes, a Családsegítô és Gyermekjóléti Központ vezetôje
kérdésünkre válaszolva elmondta, a megújult és rendezett körülmények hatékonyabb munkaszervezést tesznek majd lehetôvé, hiszen az
eddigi két telephely tevékenységeit ezután egy helyen végezhetik a
munkatársai. A decemberi költözés után januártól már a megújult
környezetben várják a hozzájuk segítségért fordulókat. Horváth Ágnes arról is szólt, hogy az új intézmény lehetôséget kínál arra is, hogy
szolgáltatásaik körét bôvítsék. Tervezik háztartási klub és idôseknek
szóló foglalkozások bevezetését. Gyermekeknek és ªataloknak ªlmklubot is tudnak szervezni, illetve szeretnének egy klubszerûen mûködô ifjúsági találkozóhelyet is kialakítani.
Az összesen mintegy 54,5 millió forintba kerülô fejlesztés 90 százaléka európai uniós és hazai támogatásból valósulhat meg. Az önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi
Operatív Programjának pályázatán 48,5 millió forint támogatást
nyert el a beruházásra.
Th

2009/22 — október 30.

ÜNNEPEINK
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„56 nélkül nem lett volna rendszerváltás és szabadság”
(Folytatás az elsô oldalról)
A megemlékezésen elsôként Bánffy György
színmûvész Sinka István versével tisztelgett
a forradalom hôsei elôtt, majd Láng Zsolt polgármester mondott ünnepi beszédet.
— Büszkén emelhetjük fel fejünket, mert
a világtörténelemben volt olyan pillanat, amikor mások már beletörôdtek a megváltozhatatlanba, forradalmunkkal azonban Magyarország bizonyította a világnak, hogy képes kezébe venni sorsát — fogalmazott a polgármester. Kiemelte: a forradalom leverését követôen évtizedekig lehajtott fejjel kellett egy hazug rendszerben élni, de magában mindenki
tudta az igazságot ’56-ról. Amikor 1989. októ-

ber 23-án kikiáltották a köztársaságot, megszûnt a Kádár-rendszer és a forradalom neve
és becsülete visszaállt. Az emlékezôkhöz szólva hangsúlyozta: a húsz évvel ezelôtti rendszerváltás gyökerei valójában 1956-ig nyúlnak vissza. A polgármester hozzáfûzte: a forradalom évfordulóján az egész országnak úgy
kellene ünnepelni, hogy tudjuk, ’56 nélkül
nem lett volna rendszerváltás és szabadság.
Balsai István országgyûlési képviselô a történelmi napokat felidézve szólt a hallgatósághoz. Megemlékezett a Széna tér legendás parancsnokáról, Szabó bácsiról, aki a megtorlás elsô áldozata lett. Másoknak börtön vagy
deportálás jutott. Beszédében — utalva a forradalom mártírjainak az 56-os emlékmû

Nemzeti emlékezetünk
A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány idén a
Baár—Madas Gimnázium dísztermében rendezte meg a kiállítással egybekötött ünnepi
mûsorát október 22-én. Balsai István országgyûlési képviselô köszöntôjében hangsúlyozta, hogy az alapítvány nem véletlenül rendezi
évek óta kerületünkben megemlékezéseit, hiszen a II. kerület számos ’56-os esemény
színhelye volt.

Az 1956-os relikviákból, újságokból, valamint a néhány évvel ezelôtti középiskolás pályázatok fotóiból összeállított kiállítást Láng
Zsolt polgármester egy találó hasonlattal nyitotta meg: a fák azért tudnak ellenállni az idôjárás viszontagságainak, mert a földben
ugyanakkora gyökerük van, mint amekkora a
lombkoronájuk. Nekünk is a gyökereinket
kell megerôsítenünk, így nemzeti ünnepein-

elôtt kihelyezett fényképeire — felhívta a
ªgyelmet: a Széna téren az elsô gondolatunk
mindig azoké a hôsöké legyen, akik a fegyveres harcok során, majd a megtorlás alatt lettek mártírok. Hozzátette: ma, amikor az ország nehéz óráit éli, emlékeznünk kell „56ra, mert szelleme erkölcsöt sugall, erôt, és kitartást ad”.
Az ünnepségen Ôri Csilla vezényletével
közremûködött a Kodály Zoltán iskola kórusa. A megemlékezést követôen az ’56-os emlékmû elôtti kopjafáknál, az önkormányzat
nevében Láng Zsolt helyezte el az emlékezés
virágait, koszorúzott a képviselô-testület
Fidesz—KDNP-, valamint MSZP-frakciója, illetve több párt helyi szervezete, és civilek.

Meghívó
Budapest Fôváros
II. Kerületi Önkormányzata
meghívja a kerület polgárait

az 1956-os forradalom
és szabadságharc
áldozataira emlékezô ünnepségére

november 4-én 17.30 órára
a Mansfeld Péter-emlékmûhöz
(1025 Mansfeld park).
Ünnepi beszédet mond
Láng Zsolt polgármester.

Az alapítvány vers- és prózamondó versenyt hirdetett diákoknak, valamint pályamûvet készíthettek a ªatalok iskolájuk 1956-os
hôseirôl. A vers- és prózamondó verseny zsûrije — Császár Angela, Kubik Anna és Bánffy
Görgy — nevében Hûvösvölgyi Ildikó értékelte
a ªatal versmondókat. Bognár Nándor, az alapítvány kuratóriumának tagja „Az én iskolám 1956-os hôsei” témakörû pályázatra beérkezett munkákról szólva hangsúlyozta,
hogy talán az utolsó utáni pillanatban vagyunk, amikor még hôsöket, tanúkat találhatunk.

ket, hagyományainkat kell ápolnunk ahhoz,
hogy a nehézségeket el tudjuk viselni. Erre
pedig csak az ad esélyt, hogy vannak még
olyan ªatalok, tanárok és felnôttek, akik
ápolják és erôsítik ezeket a gyökereket, ezért
köszönet illeti Szieberth Istvánné és az alapítvány munkáját.
Szieberth Istvánné az ünnepséget követôen elmondta, hogy közel száz középiskolás
vett részt idei pályázatukon, remek írásos pályamunkák is születtek, amelyeket elôreláthatólag kiadvány formájában is megjelentetnek a közeljövôben.
Ld

Megjelent a harmadik
Budai Napló
Az önkormányzat vezetése megválasztásakor úgy döntött, évrôl évre számot ad
elvégzett munkájáról, lehetôséget adva
az állampolgároknak, hogy összevessék
az ígéreteket a megvalósult eredményekkel. A Budai Napló 2007 októberében jelent meg elôször, az idei folytatás
az eltelt három év eseményeirôl nyújt tájékoztatást. Az önkormányzat minden
kerületi postaládába eljuttatja a tizenkét oldalas alkalmi kiadványt.

4. OLDAL
A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).
INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez a Fidesz második kerületi szervezete
szerdánként 16–18-ig (1024 Keleti Károly u.
13/b). A részt venni szándékozók az aktuális hét keddjéig kérjenek idôpontot a 2125030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 29.) szerdánként 10–14, csütörtökönként 10–14 és 17–20 óráig tart
nyitva. Tel.: 441-5373, hívható napközben.
AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA (1022
Bimbó út 63.) kedden és csütörtökön 16–
19 óra között tart nyitva.
JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes tanácsadást szervez kerületi irodájában (1022 Bimbó út 63.) csütörtökönként 16–18-ig. Elôzetes idôpont-egyeztetés munkanapokon 11–
14 óra között a (06 20) 941-5116-os számon.

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

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

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

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

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

FOGADÓÓRA. Nagy Gábor Tamás országgyûlési képviselô (1. vk.) november
10-én 16 órakor tart fogadóórát a Tamás
Alajos Közösségi Ház emeleti irodahelyiségében (1027 Rómer Flóris u. 4.). Bejelentkezés a (06 20) 349-7997-es számon. Balsai
István országgyûlési képviselô (2. vk.) november 5-én csütörtökön 18 órakor a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.), illetve november 19-én 18 órától a
Pesthidegkúti Közösségi Házban (1028 Máriaremetei út 37.) tart fogadóórát.

ÖNKORMÁNYZAT

BUDAI POLGÁR

A képviselô-testület ülésén
A képviselô-testület október 22-i rendes
ülésén határozat született arról, hogy a
kerület közbiztonságának javítása
érdekében tíz településôri státusz
elnyerésére pályázik az önkormányzat.
A képviselôk többek között elfogadták
három nyilvános illemhely közterületi
rendezési tervét, illetve jogszabályi
elôírásoknak megfelelôen módosították
a kerület felsôoktatási
ösztöndíjrendeletét.

A képviselô-testület részben jogszabályi kötelezettségének is eleget téve módosította a
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól és bérbeadásának feltételeirôl szóló rendeletét. Számos helyen változott a korábbiakhoz képest
a jogszabály. Ezután például az önkormányzat illetékesei évente egyszer kötelezôen ellenôrzik a bérleményeket minden esetben:
lakásokat és üzleteket, üreseket és bérbeadottakat. A szociálisbérlakás-pályázat feltételeit
is egységesítették, illetve a rendeletben szabályozott módon írják ki azokat a jövôben. A
változásokról bôvebben következô lapszámunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.
A testület arról is határozott, hogy november 1-jétól a kerületben élô pszichiátriai betegek átmeneti ellátását a Félúton Alapítvány
látja el.
A képviselô-testület 2001-ben alkotta
meg a II. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezô, a felsôoktatásban már tanuló vagy a késôbbiekben tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetû ªatalok támogatását szolgáló
ösztöndíjrendeletét, amelynek mostani módosítását a felsôoktatási törvény által meghatározott képzési formák, típusok változása
tette szükségessé.
Három új nyilvános illemhely telepítésének közterületi rendezési tervét is elfogadta
a testület. A megújuló Mechwart ligetben, a

Vérhalom téren, illetve az átépülô hidegkúti
régi végállomás helyén épülô parkba telepítenek öntisztítós, mozgáskorlátozottak által is
használható köztéri illemhelyet jövô év tavasszal.
A képviselôk határozata értelmében az önkormányzat támogatási igényt nyújt be az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz
tíz településôr alkalmazásának támogatására.
A képviselô-testület tavaly tavasszal fogadta
el az önkormányzat közterületek biztonságának javítását elôirányozó stratégiáját és koncepcióját. A kerület vezetése évek óta hatáskörét túl nem lépve, saját erôivel és eszközeivel
jelentôsen javítani kívánja a közterületeinek
rendjét és az itt élôk biztonságát. Varga Elôd
Bendegúz közbiztonsági tanácsnok szerint —
az elmúlt fél év bûnügyi és szabálysértési adatait elemezve — bizonyos kerületrészek fokozott ellenôrzésével tovább növelhetô a kerületi közbiztonság. A Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetôje által készített beszámolóból kiderült, hogy a közterület-felügyelôk 209 helyszínen végrehajtott közel hétezer intézkedésébôl tizenhárom (!) helyszínre esik azok közel 73 százaléka. Különösen sok szabálysértés
történt az elmúlt fél évben az Ady Endre utcá-

NAPIREND ELÔTT. A Bimbó út 3. alatt található vendéglátóipari egység zajos mûködése már az elôzô testületi ülésen is napirendre került, az október 22-i ülésen Hutiray Gyula
(Fidesz—KDNP) kért tájékoztatást Hangyási Sándor kerületi rendôrkapitánytól az elmúlt
egy hónapban ez ügyben végzett munkájukról. A kapitány szavaiból kiderült, hogy hozzájuk semmilyen lakossági bejelentés nem érkezett az intézmény vendégkörének randalírozó viselkedésérôl. A bár elôtti szabálytalan parkolások ellen azonban egy hónapja rendszeresen fellépnek. Hangyási Sándor elmondta, hogy a rendôrök minden éjszakai szolgálatban visszatérôen ellenôrzik az útszakaszt, és ha szabálytalanságot tapasztalnak, azt
szankcionálják. Az elmúlt hetekben 19 esetben róttak ki helyszíni bírságot, 13 feljelentés
készült, és az objektív felelôsség alapján 27-szer tettek feljelentést. Kolláth Adél aljegyzô
mindezekhez hozzáfûzte: az Igazgatási Iroda munkatársai október 21-érôl 22-ére virradó
éjjel ellenôrzést tartottak az egységben, de ott rendbontást, zajongást nem tapasztaltak.
Ennek ellenére a bárnak a késôbbiekben is számítania kell a megfigyelésre.
Korodi Enikô (SZDSZ) a régi hidegkúti végállomás rendezését akadályozó, az önkormányzati tulajdonú helyiségeket elhagyni nem kívánó jogcím nélküli bérlôk ügye kapcsán elmondta: képviselô-csoportja támogatja az önkormányzat vezetését abban, hogy
minden lehetséges jogi eszközzel rendezze a problémát.
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Polgárôrt és rendôröket jutalmaztak

ban, a Bimbó úton, a Felsô Zöldmáli úton, a
Fény utcában, a Frankel Leó úton, a Gábor
Áron utcában, a Lövôház utcában, a Pasaréti
úton, a Pusztaszeri úton, a Retek utcában, a
Törökvész úton és az Ürömi utcában. A városrendészet további bôvítése abban segíthet,
hogy a leginkább „fertôzött” 4–5 csomóponton állandó rendôri és városrendészeti jelenlétet lehetne biztosítani. Ha önkormányzatunk sikeresnek bizonyul a rendészeti minisztérium pályázatán, akkor hamarosan eltûnhetnek a bûnügyi gócpontok kerületünkbôl.
Ernyey László frakcióvezetô (Fidesz—KDNP)
úgy véli, csak szükségmegoldásként fogadható el az elôterjesztés. A rendôrség nagyon
rossz helyzetben van, ezen kellene elsôsorban javítani, és nem az önkormányzatoktól,
illetve pótszervezetek létrehozásától várni a
rend védelmét — érvelt a ªdeszes politikus.
Koncz Imre (SZDSZ) szerint a településôri hálózatot alapvetôen kistelepülések megsegítésére alkotta meg a kormányzat, ezért az elôterjesztésben megindokolt feladatokra mindenképpen kell státuszt szerezni, ha a pályázat
eredménytelen, akár saját forrásból is. Varga
Elôd Bendegúz válaszában kifejtette, hogy önkormányzatunk eséllyel pályázik a településôri helyekre, mivel ott elsôrendû feltétel a
már meglévô saját, önkormányzati közterület-felügyelet.
Fôvárosi oktatási intézmények megszûnése tette indokolttá a kerületi védônôi hálózat
módosítását. Az eddigi hetedik körzet megszûnt, és az Addetur Alapítványi Szakiskola a
hatodik körzetbe tartozik a rendelet módosítását követôen.
ti

Az 1956-os forradalomra emlékezô állománygyûlésen adtak át elôléptetéseket, dicséreteket és jutalmakat a rendôrségen. Az elismeréseket Hangyási Sándor rendôrkapitány és
Láng Zsolt polgármester adta át a kapitányság
munkatársainak a rendôrség épületében. Az
önkormányzat három rendôrt külön jutalomban részesített. Dicséretet kapott Csík László,
Gyarmati Tibor és Homa Tibor, a Városrendészettel közös járôrszolgálatban való hatékony
részvételért. Kitüntették a 19 esztendôs
Koncz Andrást, a II. kerületi Központi Polgárôrség tagját is, aki szeptember 25-én segített

Koncz András polgárôr kérdésünkre válaszolva elmondta, régóta dolgoztak a betörô elfogásán: — Folyamatosan járôröztünk a II. és
III. kerület határán a rendôrökkel és a II. kerületi polgárôrökkel együtt. Az akció és a
rendôrnyomozó sérülése minden szempontból maradandó élmény, de az árnyoldalán
már túltettem magam. Szerencsénk volt, sok
mindenben. Az esetet azóta számtalanszor átbeszéltük még a sebesült rendôr ôrnagy betegágya mellett. Nem tántorítottak el a történtek, sôt, magam is a rendôri pálya iránt
érdeklôdöm.

Koncz András, a fiatal polgárôr rendôri pályára készül

Csík László hét éve dolgozik a kerületi kapitányságon

elfogni egy régóta keresett betörôt, és segédkezett B. Szilárd rendôrnyomozó életének
megmentésében. Az akcióban egy rendôrt
combon lôtt az elkövetô. A sebesült rendôrt
kollégája és a ªatal polgárôr látta el, amíg kiérkeztek a mentôk. A kitüntetett rendôröket
a II. kerületi közbiztonsági alapítványon keresztül díjazták. Az eseményen részt vett Bakondi György, az alapítvány kuratóriumának
elnöke, valamint Varga Elôd Bendegúz közbiztonsági tanácsnok.

Csík László járôrvezetô kilenc éve tagja a
rendôrségnek, hét éve dolgozik a II. kerületi
kapitányságon: — Három éve veszek részt a
rendôrség és a Városrendészet közös járôrszolgálatában. Éjjel-nappal szolgálatot látunk el, este egy, nappal két fôvel segítjük a
közös munkát, ami az egész kerületre kiterjed. Szakmai szempontból is hatékony az
együttmûködés, mert egymás hatáskörét kiegészítve egyszerre, bármiben tud intézkedni a két hatóság.
szg

Kerületi szolidaritás
Segítsen Ön is a nehéz sorsú embereken!
Láng Zsolt polgármester képviselôtársainak
ªgyelmét is felhívta a Magyar Állami Operaház és a II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti Központ közös kezdeményezésére. Ahogy arról elôzô lapszámunkban már
beszámoltunk, Rácz István Liszt-díjas énekes kezdeményezésére november 29-én jótékonysági koncertet ad a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központban Tokody Ilona, Molnár András, Rácz István, Kassay Hajnal és
Muskát András. Mozart, Bizet, Erkel operaáriái mellett megzenésített verseket, népszerû operett- és musicaldallamokat is hallhatunk aznap este.
A dalest teljes bevétele a kerületünkben
élô szegény családok gondjait enyhíti, az
összegtôl függôen sikerülhet elérni, hogy a
nehéz körülmények között élôk közül senki
ne maradjon fûtés nélkül ezen a télen.
Láng Zsolt polgármester — aki az esemény
fôvédnöki tisztét is ellátja — képviselôtársait
kérte, csatlakozzanak a kezdeményezéshez,

vásároljanak jegyet a november végi koncerthez. A polgármester úgy véli, manapság különösen szükség van arra, hogy a szolidaritást
erôsítsük szûkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Köszönetét fejezte ki az Operaház mûvészeinek felajánlásukért, és annak a
reményének is hangot adott, hogy sok kerületi polgár is megtiszteli jelenlétével a koncertet.
A jegyárakból befolyó összeget teljes egészében a kerület szociális helyzetét jól ismerô Családsegítô és Gyermekjóléti Központ segítségével juttatják el a rászorulóknak.
A képviselô-testület októberi ülésén az önkormányzat mindhárom frakciója jelezte,
hogy jegyvásárlással támogatják a szolidaritási akciót.
Horváth Ágnes, a Családsegítô központ vezetôje megkeresésünkre válaszolva elmondta,
hogy az is támogatni tudja a kezdeményezést,
aki nem tud eljönni a koncertre. A központ
alapítványának számlaszámára várják a

beªzetéseket: Hanwha Bank Magyarország
Zrt., 11400040-25456501-70099959.
Szalai Tibor jegyzô, a Polgármesteri Hivatal
vezetôje szintén támogatásáról biztosította a
kerületi nehéz sorsú emberek megsegítését
célzó hangversenyt. Bízik benne, hogy hozzá
hasonlóan a hivatal több dolgozója is felkarolja a kezdeményezést.
*
A Budai Polgár szerkesztôségének minden
tagja vásárol jegyet a koncertre, amellyel a kerületi szegényeket támogatják. Kérjük a Kedves Olvasót, jöjjön el velünk erre a szép és
fontos eseményre november 29-én este!
Tóth Ildikó

A jótékonysági koncertre jegyek a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ információs pontjában
válthatók 2500 forintért. (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a; telefon: 212-2820, (06 70) 3356289). Információ: Szeleczki Petra, (06 70) 3356284; szeleczki.petra@marczi.hu

6. OLDAL

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

2009/22 — október 30.

KÉT HÉT

Fejlôdô török–magyar kapcsolatok
Törökország Európa és Ázsia határán fekszik,
kultúrája és történelme egyszerre köti mindkét kontinenshez. A Földközi-tenger partján
fekvô Finikével több mint egy éve kötött kerületünk partnervárosi szerzôdést. A közös
kapocs egyrészt a II. világháború után a kitelepített svábokat és a hetvenes-nyolcvanas
években munkát keresô és második otthonra
találó törököket befogadó német város, Mosbach. Továbbá kerületünkben van a Gül Baba
türbéje, a világ legészakibb iszlám szent helye, az egyetlen mûködô muzulmán zarándokhely Európában

vízelvezetô-rendszer kiépítése. Nail Dülgeroglu polgármester elmondta, hogy Finike bizonyos területein is a csatornázás lesz a legfontosabb feladat a közeljövôben. Szavaiból
kiderült, hogy Magyarországra Mosbachból
érkeztek, ahol szintén jelentôs csatornázási
munkálatok folynak — így német és magyar
tapasztalatokat is szereztek az otthoni fejlesztések elôkészítéséhez. A küldöttség tagjai érdeklôdéssel hallgatták Magócs Évának, a Rákóczi gimnázium igazgatójának elôadását, különös tekintettel a nyelvi képzésre és az évek
óta sikeres EU-programra. A két település
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Folyamatosan cserélik
az utcanévtáblákat
Tavaly kezdôdött el a megrongált és hiányzó utcanévtáblák cseréje és pótlása. Azóta
lakossági bejelentések és a Polgármesteri
Hivatal szakembereinek állandó ellenôrzése nyomán több száz helyre került új, a kerületi címerrel díszített tábla. Az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy jövô
év végéig egységesíti az eligazodást segítô utcanévtáblákat, amelyek mindegyikén
rajta lesz már a kerületi címer.

Lombkomposztáló
a Vérhalom téren
A Vérhalom téren e sorok megjelenésekor egy 3 x 4 méteres alapterületû, 2 méter magas, rácsos, belül több részre osztott, felül is ráccsal lezárt úgynevezett
járható, közterületi lombkomposztálót
helyeznek el. Ahogy a neve is mutatja, a
közelében fekvô közterületen, jelen esetben a Vérhalom téren keletkezô falevelek tárolására, illetve komposztálására alkalmas. A tervek szerint a komposztálót
a park gondozásával megbízott parkfenntartó vállalkozás fogja használni,
vagyis az ott keletkezô lombot a költséges és környezetszennyezô elszállítás helyett a helyszínen komposztálja majd.

Nail Dülgeroglu, Finike polgármestere nagyon fontosnak tartja az európai kapcsolatokat, különös tekintettel arra, hogy Törökország felvételét kérte az Európai Unióba. Láng
Zsolt egyúttal gratulált neki, hogy a közelmúltban újabb öt évre megválasztották városa polgármesterének.
A küldöttség kétoldalú tárgyalásokat folytatott Láng Zsolt polgármesterrel, Dankó Virággal, a testvérvárosi kapcsolatokért felelôs alpolgármesterrel, valamint Ötvös Zoltánnal, a
Mûvelôdési Iroda vezetôjével. A program hivatalos részeként október 13-án a II. Rákóczi
Ferenc Gimnáziumban Dankó Virág és Szalai
Tibor jegyzô tájékoztatta a vendégeket a kerületünkben már megvalósult és tervezett fejlesztésekrôl. A török vendégeket különösen
érdekelték az uniós támogatásokból megvalósuló beruházások: a bel-budai városrészközpont rehabilitációja, valamint a budaligeti

közötti kulturális kapcsolat kibôvítéseként
megállapodtak abban, hogy a jövô június végi Finike Fesztiválon a Budenz iskola Cinege
tánccsoportja képviselheti kerületünket. Ezután a vendégek megtekintették a nemrég átadott Rét utcai rendelôintézetet, a megújult
Marczibányi téri sportcentrumot, és a tavaly
elkészült mobilóvodát.
A delegáció négynapos itt-tartózkodása során ellátogatott a Klebelsberg mûvelôdési
központba, felkereste a Gül Baba türbét, valamint a Molnár János-barlangot, és részt vett
a pasaréti ferences templom jubileumának
tiszteletére adott koncerten is. A kerület vezetése súlyt fektetett arra is, hogy ne csak a
fôvárost lássák a testvérvárosunkból érkezôk, hanem vigyék hírét hazájukba a vidéki
Magyarországnak is. Így a tihanyi apátság, a
hollókôi vár és a lajosmizsei tanyavilág megismerése sem maradt ki a programból.
ti

A Rákócziban tanult a francia elnök édesapja
Paul Sarkozy, a francia köztársasági elnök
édesapja látogatott október 14-én a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba. Az egykori diák találkozott az iskola vezetôivel, és megtekintette az azóta jelentôsen átalakult és felújított intézményt. Diákként 1940-44 között járt az is-

kolába, amelyrôl mai napig kedves emlékeket ôriz. Idôsebb Sarkozy jelenleg önéletrajzi
könyvet ír, és a pontos adatgyûjtést nem nélkülözheti. A gimnáziumtól kért segítséget,
hogy gyerekkorára és iskolai éveire vonatkozó dokumentumok másolatát beszerezhesse.

Ideiglenesen védett
A Fôépítészi iroda tájékoztatja a kerület lakóit, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
ideiglenes mûemléki védelem alá helyezi a
Fô utca 66–68. alatti METESZ székház épületét. A kulturális örökség védelmérôl szóló
törvény szerint, ha a mûemléki értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltûnése fenyegeti, a hivatal soron kívül legfeljebb egyéves
idôtartamra ideiglenes védelem alá helyezi,
és a határozat fellebbezésre tekintet nélküli
végrehajtását rendelheti el.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként
17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi képviselôknek (1024 Mechwart liget 1.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Mechwart liget 1.).
ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
tel.: 315-1366, jover. gyorgy@masodikkerulet.hu.
FOGYASZTÓVÉDELEM. Díjmentes tanácsadás minden csütörtökön 14–16 óráig
az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit körút 47–49.).
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Összhangban a világgal

Jubileumi nyílt nap a Honvéd Lovardában

— A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az „Építô Közösségek” elnevezésû pályázaton 98 millió forintot nyert szakmai programjainak támogatására — jelentette be Németh Katalin, az intézmény vezetôje a projektindító nap vendégeinek. — A mûvelôdési központ víziójában egy olyan társadalom szerepel, ahol önmagunkkal, egymással és a természettel összhangban élhetünk. Ez a gondolat határozza meg az itt folyó tevékenységet —
hangsúlyozta az igazgató.
Valóban, ha végignézünk a „Marczi” programjainak gazdag palettáján, azt látjuk, hogy
minden korosztály számára értékes és tartalmas idôtöltést kínál, amelyekben a közösségi
élmény, a mások és önmagunk jobb megis- A Pasaréti Honvéd Lovarda idén tizedik alkamerése fontos célként szerepel.
lommal tartott családi nyílt napot, amelyet
Dankó Virág alpolgármester nyitott meg.
— A második kerületieket rendkívül sok
épített, természeti és kulturális érték veszi
körül, amelyre büszkék lehetünk, és amelyet
ápolnunk kell — kezdte köszöntô beszédét az
alpolgármester. — A Honvéd Lovarda az
egyik legjobb példa arra, hogyan lehet egyszerre megôrizni a már meglévô értéket, és
közben újat létrehozni. A lovarda sorsa sokáig bizonytalan volt, de az önkormányzatnak
sikerült a területet megvásároló beruházóval
közösen olyan megoldást találni, amely 99 évre biztosítja az intézmény mûködését. Dankó
Virág beszédében utalt a magyarok lovas
A már meglévô tevékenységek mellett új
projekteket is indít a mûvelôdési központ. A
tolerancia és integráció elôsegítése érdekében négy közép-magyarországi településsel:
Baggal, Kocsérral, Törtellel és Jászkarajenôvel vette fel a kapcsolatot. Az itt élô szociálisan hátrányos helyzetû gyerekekkel a fôvárosi, anyagilag jó körülmények között élô kortársaik közös programokon, táborokban vehetnek majd részt, ami mindkét csoport számára sok tanulsággal és tapasztalattal szolgálhat.
— A fôvárosi, egzisztenciális biztonságban
élô gyerekeknek jó esélyük van arra, hogy felnôtt korukra véleményformáló, döntéshozó
szerepbe kerüljenek — mondta Németh Katalin. — Ezért tarjuk elengedhetetlenül fontosnak, hogy nyitottá és érzékennyé váljanak. A
program keretében rálátást kapnak olyan
élethelyzetekre, amelyeket jelenlegi környezetükben nem ismerhetnének meg.
A konferencián megtudtuk, hogy huszonhat oktatási intézmény, köztük három speciális iskola és hét egyéb szervezet vesz részt
együttmûködô partnerként a pályázat keretén belül megvalósuló programokban, és
részleteses megismertük a Marczin folyó sokrétû mûvészeti nevelô munkát.
pzs
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múltjára, illetve arra, hogy a lovaglás több
mint sport:
— Az állatokkal való bánás fegyelemre tanít, miközben nemcsak az állatot, hanem önmagunkat is jobban megismerhetjük.
A nap folyamán láthattunk lovas karusszelt
a Pasaréti Honvéd Lovarda lovasainak elôadásában, az éppen elsô születésnapját ünneplô
lovastorna-szakosztály bemutatóját mûlovon
és igazi sétáló, majd vágtázó lovon, póni karusszelt, díjlovaglást, western-showt, sôt
még egy valódi lovas esküvôt is. A bátrabbak
kipróbálhatták, milyen érzés felülni egy ló
hátára, a kisebbek pedig egész nap simogathatták a kisebb állatokat.
pzs

Jutalom az iskoláknak
Az idei Kerületi Kaptatón a legtöbben — a tanulók létszámához viszonyítva — a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium színeiben indultak, csakúgy, mint tavaly.
Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetôje adta át Urné Ôri Csillának, a Kodály iskola igazgatójának (képünkön) a legtöbb tanulót mozgósító iskolának járó kupát, valamint az önkormányzat jutalmát, 60 000 forint értékû vásárlási utalványt. Szintén vásárlási utalványt
és emléklapot kapott a következô öt helyezett, sorrendben az Újlaki Általános Iskola, a
Móricz Zsigmond Gimnázium, a II. Rákóczi
Ferenc Gimnázium, a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Fillér
Utcai Általános Iskola.

Összefogás a Családsegítôk között
Október 19-én immáron a harmadik képzômûvészeti kiállítását nyitotta meg a II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti Központ
„Buda-Pest Összefogás” címmel a Dési Huber
Mûvelôdési Központban. A kiállítás címében
is utal a megvalósult összefogásra, a két intézménnyel kapcsolatban álló hivatásos és amatôr mûvészekkel közös célok érdekében. A kiállítás megtekinthetô november 22-ig a Dési Huber Mûvelôdési házban (1098 Toronyház utca 17/b).
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Bemutatkoznak a kerületi óvodák: a Kitaibel Pál Utcai Óvoda

A legfontosabb az egymás elfogadására nevelés
A bejárathoz vezetô borostyánlugas, a
kert, a teraszok, a csoportszobák
kupolái, az óriás hajót szimbolizáló
épület, amely rendeltetés szerint is
óvodának épült, egyedi és különleges
hangulatot kelt. A teljességében
gyermekbarát külsô feltételek irigylésre
méltóak. Hogyan lehet a hely
szellemének méltón megfelelni? Errôl
beszélgettünk Perecsiné Varga Csillával,
a Kitaibel Pál Utcai Óvoda vezetôjével.

— A feladattal nap mint nap legjobb tudásunk szerint küzdünk, jelenleg két-, háromszoros túljelentkezés is van, a csoportlétszámaink maximálisak. Legfontosabbnak tartom, hogy a gyermekek személyiségét elfogadjuk, és a bennük rejlô készségeket, képességeket fejlesszük. Ez a kompetencia alapú
nevelés lényege az óvodás korban. Ebben pedig alapvetô eszköz a szabad játék. Nagyon jó
lenne, ha mindenki tudná, hogy a magyar
óvodarendszer alapjaiban, szakmaiságában
nagyon jó, európai színvonalú. Valamennyien büszkék lehetünk rá. Óvodánkban minden csoport egyéni arculatot mutat. Igény
esetén látáskorlátozott gyermekek, illetve a
megkésett beszédfejlôdésû gyermekek ellátását is megoldjuk. Logopédus segíti a fejlesztô
munkát.
Milyen kapcsolatban állnak a szülôkkel?
Általában a közvetlen, kedves, egymást segítô légkör az uralkodó. Legutóbb nagyon

alapítványán, a Tengerszem Közhasznú Alapítványon keresztül olyan mértékû adomány
gyûlt össze, hogy négy új kültéri játékot is felállíthattunk belôle. Szülôi segítséggel jutottunk videókamerás megªgyelô rendszerhez,
amely a biztonságunkat erôsíti.
A közvetlen hangnemnek a nyilvánvaló
elônyein túl vannak hátrányai is?
A közvetlen hangnembôl adódóan sok minden hamar és könnyen megoldódik, de azért

szép példáját mutatták a felnôttek az összefogásban rejlô erônek. Az óvoda udvarán lévô
játékoknak jelentôs részét, mivel azok nem
feleltek meg az európai uniós szabványnak,
el kellett bontani. Az óvoda két éve mûködô

problémák is adódnak. A szülôkkel esetenként nehéz megértetni, hogy az óvoda nem iskola. A gyermekeket életkori sajátosságukból adódóan elsôdlegesen hagyni kell játszani. Hagyni kell, hogy a gyermekek maguk vá-

KITAIBEL PÁL UTCAI ÓVODA. Öt csoportban 150 gyermek nevelésérôl gondoskodnak. Vezetô: Perecsiné Varga Csilla. Cím: 1022 Kitaibel Pál utca 10., tel./
fax: 212-5363, 316-2482, e-mail: ovoda.kitaibel@ecom.hu.

GIMNÁZIUMI HÍVOGATÓ. A Budenz József Alapítványi Gimnázium
(1021 Budenz út 20–22.; bejárat a Labanc út 31. felôl, tel.: 394-3177,
(06 20) 931-5009) zöldövezetben, az agglomerációból is könnyen
megközelíthetô helyen, európai szintû oktatással és infrastruktúrával
várja leendô diákjaikat. Beiskolázási tájékoztatók november 3-án és
9-én 17 órakor, november 28-án 9 órakor. Nyílt napok november
26–28-ig. További információk: www.budenzalapitvanyi.hu

lasszák ki és alakítsák a kedvelt tevékenységeiket, és ha ez elmélyült rajzolást, precíz vonatpályaudvar-építést, vagy éppen lelkes kuckóépítést jelent — hát ezekben ügyesedjenek és
fejlôdjenek. Minden szülônek tudnia kell,
hogy az óvoda csak kiegészíti az otthoni nevelést, a gyermek nevelése, fejlôdése elsôsorban a családban zajlik. Nálunk az óvodapedagógusok lelkiismeretes fejlesztô munkája
mellett számos külön foglalkozásra is lehetôség van. Mûködik focisuli, különtorna, kézmûves foglalkozás, angol nyelvi foglalkozás.
A középsô és nagycsoportosok hetente kétszer úszni járnak. Nagyon sokat fejlôdtek a
gyermekek a nyári kéthetes intenzív úszásoktatás alatt is.
Egy másik problémakör a mai kor egyik hamis üzenetében rejlik, amelyet egy állandóan ismételt reklámszöveg is közvetít: „Mert
ezt megérdemlem, mert ez jár nekem! Teljesítsd ki önmagad, a többi nem érdekes.” Ha
belegondolunk, ez a viselkedésmód kisebbnagyobb mértékben szinte mindenütt jelen
van, és természetszerûen megjelenik az óvodákban is.
Milyenek a tapasztalatok?
Amikor a gyermekek közösségbe kerülnek, el kell fogadniuk, hogy másokkal együtt
éljenek. Ebben segít nekünk a sok mesén
(például Fésûs Éva: Ezüsthegedû) és személyes példamutatáson kívül a szabadon választható hittanoktatás. Hevesi Tóth Edit óvodapedagógus és vezetôhelyettes történeteket
mond, és elbeszélget a gyermekekkel olyan

értékekrôl, mint például az ôszinteség, a türelem, a vigasztalás, az elfogadás, a szeretet, az
öröm, mások segítése. Az a tapasztalom,
hogy erre manapság nagy szükség van.
Szilágyi Enikô

LEENDÔ ELSÔSÖKNEK. A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium a 2010/2011-es tanévben két elsô osztály indítását tervezi: egy
sportiskolai osztályt emelt szintû úszásoktatással, és egy német orientáltságú osztályt, ahol a testnevelést és a rajzot német nyelven tanítják. A két leendô elsôs tanító néni, Jaczkovits Miklósné és Tóth Ágnes
minden hónap második szerdáján várja a nagycsoportos óvodásokat
játékos foglalkozásokra november 11-én és december 9-én.
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Jubileumi ünnepségsorozat Pasaréten

(Folytatás az elsô oldalról)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

Az elôadás valóban olyan volt, amint Láng
Zsolt polgármester bevezetôjében mondta:
„meseszerû, derûs kifejezôeszközökkel mondja el
a világ keletkezését az ôskáoszból. A darab olyan,
akár egy Giotto-képeskönyv, közvetlen, egyszerû
formákkal ábrázolja a Teremtés folyamatát.” Az
est hangulata visszatükrözte a polgármester
azon gondolatait is, hogy „A ferencesek és az
egyházi közösségek rendelkeznek azzal a képességgel, hogy átadják a méltó emberi élet reményét az utánunk következô generációknak”.
Külön öröm, hogy jelen volt török testvérvárosunk, Finike polgármestere, Nail Dülgeroglu és felesége, így részesei lehettek egy
olyan eseménynek, amely kerületünk hitéle-

tét és kulturális életét méltó módon reprezentálta.
Pasaréten a vasárnap délelôtti 10 órai
szentmise a családoké, a gyermekeké. Október 18-án sem volt ez másképpen, amikor Juliusz Janusz apostoli nuncius mondott hálaadó szentmisét. „Isten kegyelmébôl a hetvenöt
év alatt a plébánia helyet kapott a pasarétiek szívében. Ezerkilencszázharmincnégy óta számos
ferences hûségesen szolgálta itt a Páduai Szent
Antal plébánia híveit, elômozdítva Assisi Szent
Ferenc lelkiségét. Ebben a modern világban
Szent Ferenc a szeretet és a szolgálat forradalmáraként áll elôttünk, és ez az, amiért számos okból Szent Ferenc alakja annyira rokonszenves az
embereknek, nem pusztán a keresztényeknek” —
mondta homiliájában a nuncius.

A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN október 31-én, a Reformáció napján délelôtt 11 órakor
reformációs istentisztelet lesz. November 1-jén 9.30-kor úrvacsorás istentisztelettel emlékeznek a gyülekezet halottaira. Megkoszorúzzák a templom alapító gondnokának emléktábláját és Gulyás Lajos 56-os mártír református lelkipásztor életfáját. November 15-ig
tekinthetô meg Fáy Aladár grafikus, festômûvész, református lelkész Sziklaforrás címû kiállítása. November 10-ig várják az általános és középiskolás diákok jelentkezését a Benedek Elek mesemondó versenyre. Jelentkezni lehet a 1025 Cimbalom u. 22–24. vagy a
hegedus.cimbalom@freemail.hu címen. A verseny november 21én 11 órakor lesz. November 5-én 10 órától Baba-mama kör, minden vasárnap 9.30-kor istentisztelet, hétfôn 18-kor kóruspróba,
szerdán 18-kor gyülekezeti, csütörtökön 18-kor ifjúsági bibliaóra.
A TAMÁS ALAJOS KÖZÖSSÉGI HÁZBAN (1024 Rómer Flóris u.
4.) november 6-án 17.30 órakor A szexualitásról keresztény szemmel címmel tart elôadást Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos, Déri
Éva biológus és Kovács Éva kommunikációs szakember. Kizárólag felnôtteket várnak!
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM közösségi termében, a Görög Gödörben (a Káplár utca és a Pengô köz sarkán) november 17-én 19.15 órától Legeza József újpesti paróchus tart elôadást „Az ószövetség nagy alakjainak Isten-élménye” címmel.
A REMETEKERTVÁROSI SZENTLÉLEK TEMPLOMBAN november 1-jén a szentmisék után körmenet lesz az altemplomba, rövid
szertartás keretében imádkoznak az elhunytakért, és megáldják a sírokat. November 2-án 8 órakor és 18 órakor az altemplomban lesz
gyászmise az elhunytakért, 19.30 órakor a templomban lesz a
szentmise.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN november 1-jén 16.30 órától
szentségimádás, 18 órakor elôesti ájtatosság, majd szentmise Min-

Minden vasárnap a 10 órai szentmisén a
Miatyánk elmondása közben a jelenlévôk az
összetartozás jeleként megfogják egymás kezét, a templom egy nagy egységet alkot. Ezen
a szentmisén a Csibekórus tagjai kapcsolták
be a ferences közösségbe Láng Zsolt polgármestert és Ernyey László egyházügyi tanácsnokot.
Raduj Klára

Az ünnepre jelent meg Harsányi István és Vladár
Ágnes A Pasaréti Páduai Szent Antal templom címû könyve, amely a templom történetét, építészeti és mûvészeti értékeit mutatja be.
A könyv megvásárolható a Margit körúti és a
pasaréti ferences temlom portáján 1500 Ft-os
áron.

denszentekrôl. November 6-án, elsô pénteken a 10.30 órai szentmise után Jézus Szíve litánia, november 7-én, elsô szombaton
9.45 órakor rózsafüzér-imádkozás, 10.30 órakor szentmise a Szûzanya tiszteletére. November 8-án a 9 órai szentmisén megemlékeznek Werner Alajosról, halálának évfordulóján, és megnyitják a róla
készült emlékkiállítást.
HALOTTAINKRA EMLÉKEZÔ HANGVERSENYEK. A Remetekertvárosi Szentlélek templomban október 31-én 19-kor Gabriel Fauré: Requiem címû mûve hangzik el. (Érdemes jól felöltözni, mert a
templomban jelenleg 8 fok van!) Az Országúti ferences templomban november 1-jén 16-kor hangzik el Gabriel Fauré: Requiem címû mûve. A Pasaréti Páduai Szent Antal templomban november
3-án 19.15-kor Mozart: Requiem címû mûve szólal meg.
A BUDAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN november 5-én
18 órától Bogár László, a Károli Gáspár Református Egyetem Kommunikáció Tanszékének docense tart elôadást Magyarország válaszúton címmel. A beszélgetést Vargha András, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének egyetemi tanára vezeti. A belépés ingyenes. (1011 Szilágyi Dezsô tér 3., nagyterem)
A BUDAI MICVE KLUB. November 1., 19.00: A Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Budapesti Zsidó Hitközség által
szervezett hangversenysorozat elsô állomása a Frankel Zsinagógában. Program: Jávori Ferenc: Klezmer szvit (Dojna), Max Bruch: Kol
Nidrei gordonkára és vonószenekarra, Maurice Ravel: 2 héber dal
zongorára és szoprán szólóra, Samuel Barber: Adagio vonószenekarra, Felix Mendelssohn-Bartholdy: g-moll vonósszimfónia, Nr.12.
Jegyár: 1800 Ft. November 7., 19.00: „Mint észrevétlenül álomba hull az ember” címmel zenés irodalmi összeállítás Radnóti Miklós mûveibôl. November 14., 19.00: „Oly korban éltem én…” Kertész Ákos Kossuth-díjas író önálló estje Radnóti Miklós születésének
100. évfordulója alkalmából.
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Tükörben a Világ — környezettudatos kiállítás

MESZLÉNYI ZOLTÁN BOLDOGGÁ AVATÁSA október 31-én lesz Esztergomban. Mesz-

Múlt héten nyílt meg a Klebelsberg Kultúrkúriában az emberi természet és a fenntartható fejlôdés témáját feldolgozó kiállítás, amely az iskolások nyelvén beszél a mindannyiunk jövôjét érintô kérdésekrôl.
A „Tükörben a Világ” egy színes, kacskaringós vízió installációkkal, játékokkal, amelynek célja, hogy a látogatót rávezesse, hol is hibázunk a mindennapokban, hogyan tudjuk
beépíteni életünkbe az ökológiai gondolkodást és a környezettudatos magatartást. A Kultúrkúriában látható kiállítás felfedezô útra invitálja a látogatókat, amelynek során megnézhetik a Föld több országának ökológiai lábnyomát, kiszámolhatják, hogy reggelijük
hány kilométert utazik a gyártástól a reggelizôasztalig, de azt is kideríthetjük, hány órát
töltenek átlagosan tévénézéssel naponta. A kiállítás célja, hogy az embereket rávegyék,
változtassanak életmódbeli szokásaikon.
Láng Zsolt polgármester megnyitó beszédében a ªatalabb korosztály nyitottságára hívta fel a figyelmet, megköszönve a Zöld Fiatalok és a Cellux Csoport ifjú tagjainak, valamint az Ökopack Nonprofit Kft-nek, hogy friss és eredeti ötleteikkel átláthatóvá és könnyen érthetôvé tették mai világunk talán legégetôbb
kérdését, a fenntartható fejlôdést. A polgármester szavaiból kiderült, hogy a kerület vezetése számára kiemelten fontos
a zöld értékek képviselete. Többek között ennek is köszönhetô, hogy egy
2007 elején elfogadott rendelet értelmében kerületünkben a legszigorúbbak az építési
elôírások fôvárosszerte. Láng Zsolt arra is emlékeztetett, hogy az önkormányzat rendszeresen szervez veszélyeshulladék-gyûjtést, évek óta ôsz folyamán ingyenes zöldzsák-akciót
hirdet. A Komposztáló kerület program révén pedig több száz háztartásba került komposztálóláda, de a néhány hete nyílt biopiac létrejöttének támogatásával is a magunk és
a környezetünk egészségéért felelôs szemléletmódra kívánja felhívni a figyelmet az önkormányzat. A polgármester azonban a legfontosabbnak az iskolai nevelést tartja, hiszen —
mint mondta — a gyerekek gondolkodása, szemlélete formálható, és nekik már sokkal
természetesebb lesz, hogy felnôttként vigyázzanak környezetükre.
A kiállítás ingyenesen megtekinthetô november 10-ig mindennap 10–18 óra között.
Iskolai csoportoknak tárlatvezetést biztosítanak, idôpont-egyeztetés: Kôrösi Piroska, email: kkontakt@t-online.hu.

lényi Zoltán 1892. január 2-án született Hatvanban. Esztergomban a bencés gimnáziumban érettségizett, majd Rómában tanult a
Collegium Germanico-Hungaricumban,
1915-ben pappá, 1937-ben püspökké szentelték. Amikor 1948. december 26-án az állambiztonsági szervek Mindszenty József bíborost letartóztatták, Meszlényi Zoltán lett az
egyházmegye érseki helynöke. A püspököt
1950. június 29-én késô délután hurcolták el
esztergomi lakásáról az állambiztonsági szervek emberei. A kistarcsai internálótáborba
került, ahol elkülönítve ôrizték és kínozták.
A kínzások, ütlegelések és végkimerülés következtében 1951. március 4-én meghalt.
Hamvait a rákoskeresztúri Új Köztemetôben
helyezték el. 1966. június 24-én földi maradványait exhumálták, és az esztergomi bazilikában helyezték örök nyugalomra.
MINDENSZENTEK, november 1-je a megdicsôült egyház ünnepe. Ez a nap az összes
szent emlékünnepe, azoké is, akiket a kalendárium külön, név szerint nem is említ. Az
ünnepet Keleten már 380-ban megtartották.
A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa vezette be.
HALOTTAK NAPJÁN, november 2-án az
összes megholtról emlékezünk meg. Az ünnep keletkezése Odilo, Cluny apátja nevéhez
köthetô (998), a XII–XIII. században egész
Európában elterjedt.

Kálvin emlékére
A nagy reformátor születésének 500. évfordulója alkalmából Kálvin-emlékmûvet avattak
a Pesthidegkúti Református Egyházközség
kertjében. A fából készült dombormû Balla
Gábor szobrász alkotása. A táblán Kálvin faragott arcképe mellett a hittudós két jelmondata is szerepel latinul: Egyedül Istené a dicsôség, és Szívemet égôáldozatul Istennek szentelem, készen és ôszintén. Az istentiszteleten Balla Péter, a Károli Gáspár Református
Egyetem tanszékvezetô professzora, megbízott rektora prédikált, majd arról tartott elôadást, hogy mit üzenhet Kálvin egy mai református gyülekezetnek. A dombormûvet az elôadást követôen Kovács Gergely lelkész és Küller András presbiter, a gyülekezet gondnoka
avatta fel. Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel zárult, amelyen a gyülekezet apraja és
nagyja szép számban vett részt.
BLD

Márton zöld ága
„Farkas altatja a fákat” — vélekedtek dédapáink Szent Farkas (Wolfgang), Regensburg
bencés püspökének emléknapján (október
31.). Az erdô- és famunkások védôszentjének ünnepén nagy munkában voltak a családok: ªatal csemetéket ültettek a vén fák helyére. A gazdák gondoltak gyümölcsösük téli
védelmére is, és bekötözték a fák törzsét,
hogy a nyulak ne okozzanak kárt bennük.
Mivel a néphit szerint a holtak hazalátogatnak ilyentájt, a családok terítettek elhunyt
szeretteiknek is. A budai gazdasszonyok is sütöttek-fôztek, és vitték az ételt a temetôhöz a
szegényeknek. Mindenszentek kalácsának
vagy „kóduskalácsnak” nevezték azt az üres
kalácsot, amit a nincsteleneknek adtak azzal
a kéréssel, hogy ôk is emlékezzenek meg a
család halottairól. Amikor dédanyáink a temetôbe indultak gyertyát gyújtani, égve hagyták a lámpát, hogy a halottak széjjel tudjanak
nézni a szobában. Hitük szerint: „Amíg a harang szól, a holtak otthon vannak, és mindenszentek éjszakáján ôk miséznek a templomban”.
Sokan imádkoztak odahaza is szeretteikért.
A mesterek nem végeztek zajos munkát, nem
mentek a mezôre, hogy ne zavarják a holtak
nyugalmát. Az öregek jósoltak cserfaágból:

ha az ág belsejét száraznak érezték, kemény
télre számítottak, ha nedvesnek, csapadékos
hónapokat vártak.
„Márton fehér lovon jön” — mondták dédapáink, ha leesett az elsô hó Szent Mártonkor
(november 11.). Tours püspöke Savariában
(Szombathelyen) született 316 körül. Legendája szerint ifjú katonaként találkozott egy didergô koldussal — aki Krisztus volt —, megsajnálta, és ráterítette köpenye felét. Nem akart
püspök lenni, elbújt a libák óljába, de azok elárulták gágogásukkal, és kénytelen volt betölteni a nagy méltóságot. A katonák, a lovasok,
a koldusok, a fegyverkovácsok, a kádárok oltalmazójának emléknapján történt a tisztújítás, a bérªzetés, a jobbágytartozás lerovása.
Mivel a püspököt a jószág oltalmazójaként is
tisztelték, a pásztorok frissen vágott zöld
ágat adtak a gazdáknak, hogy elûzzék vele a
betegségeket. „Elhoztuk Szent Márton püspök
vesszeit. Úgy szaporodjanak a sertések, mint ennek ahány ága-boga van!” — köszöntek be a
háziakhoz a jókívánsággal, amiért ételt, bort
kaptak. Szorgos dédanyáink sok rétest sütöttek, hogy Szent Márton kinyújtsa köpönyegét, családjuk ne szenvedjen hiányt, segíthessen másokon is.
Pintér Csilla
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Folyamatos az ellenôrzés a 61-es villamoson
Sikeres a BRFK és a Városrendészet közös akciósorozata
Az utóbbi hónapokban nyugodtan utazhattak a diákok a 61-es villamoson, és
várhatóan ezt követôen sem kell tartaniuk attól, hogy az utazás alatt vagy utána megfosztják ôket telefonjuktól, a
manapság divatos elektronikai készülékeiktôl vagy ékszereiktôl. A BRFK Központi Ifjúságvédelmi Osztálya — akiknek feladata a 18 évnél ªatalabbak ellen, vagy általuk elkövetett bûnesetek
felderítése — nyár óta szemmel tartja a
szakaszt, ahol év közepéig jelentôsen
megnôtt a ªatalkorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények száma.
Láng Zsolt polgármester a nyár elején
kért segítséget és megoldást a rendôrségtôl,
mert egyre több nyugtalanító hír érkezett
megtámadott és kirabolt II. kerületi gyerekekrôl. A diákokat általában kortársaik fosztották ki erôszakkal a Hûvösvölgy és a Moszkva tér közötti vonalon. Az elkövetés módjára
jellemzô volt, hogy a jármûvön ªatalok csoportja kinézte szintén diák áldozatát, majd
megvárták, amíg az leszáll egy kevésbé forgalmas megállónál.
— Az általában az iskolából, vagy délutáni,
esti edzésrôl hazafelé tartó gyerekeket fenyegetéssel, olykor késsel kényszerítették értékeik átadására — tájékoztatta lapunkat Nahalkó József ôrnagy. Az ifjúságvédelmi osztály vezetôje elmondta, hogy három hónapon ke-

resztül, a nyári szünetben és az iskolakezdés
idôszakában felváltva, látványosan, vagy civil
ruhás nyomozókkal ªgyelték a villamos vonalát. A bûncselekmények visszaszorítását és
megelôzését célzó akcióban részt vettek a kerületi polgárôrök és a Városrendészet munkatársai is, akik a rendôrökkel közösen, gyakran tartottak ellenôrzést a jármûveken és a
megállókban. Az akció során több csoportot
is ellenôriztek, amelyekrôl feltételezték,
hogy részt vehettek hasonló bûncselekmények elkövetésében. Elfogásra, elôállításra
nem került sor, de a folyamatos hatósági jelenlétbôl bizonyára tanultak a garázda személyek, mert a rablások így is megszûntek a járaton és a megállók környékén.

Nahalkó József ôrnagy felhívta a
ªgyelmet, hogy a diákok nagyobb csomópontokon — mint a Moszkva tér —
vagy a tömegközlekedési eszközökön lehetôleg ne használják kihívóan, látványosan telefonjaikat, elektronikai berendezéseiket, és hagyják ruha alatt
rejtve drága ékszereiket. A bûnözôk
ugyanis egy pillanat alatt felmérik, kinél milyen értékû mûszaki cikk van.
Ha a konfliktus elkerülhetetlen, vagy a
helyszín és az erôviszonyok a bûncselekmény elkövetôinek kedveznek, legjobb átadni az értékeket, ezzel is megelôzve a helyzet eldurvulását, vagy a súlyosabb sérüléseket.
Az ôrnagy hangsúlyozta: egy értékes készülékért sem éri meg a testi épséget kockáztatni. Ha valaki rablás áldozata lett, a történtekrôl rögtön értesítse a rendôrséget, szüleit
vagy a legelsô felnôttet, mert a forró nyom
mindig segíti a felderítést. Az osztályvezetô
megemlítette, hogy volt eset, amikor tömött
villamoson raboltak ki gyereket, ami felveti a
felnôtt, közömbös utazóközönség felelôsségét. A rendôrség javasolja, a gyerekek közösen járjanak haza, esetleg a szülôk is megszervezhetik, hogy melyikük kíséri el a gyerekeket különórára, edzésre. Ha a gyerekek kevésbé forgalmas megállónál szállnak le, érdemes legalább oda elmenni értük.
Szabó

Felhívás

Álmozgássérült

Aki a képen látható férfit
felismeri, illetve bármilyen
információval rendelkezik
róla, jelentkezzen a Fidesz
II. kerületi szervezetének
irodájában: 1024 Keleti Károly utca 13/b, tel.: 2125030. A képen látható személyt a Keleti Károly utcában kihelyezett térfigyelôkamera rögzítette, amint
több alkalommal is az éjszakai órákban megrongálta a Fidesz-iroda ajtaját, illetve ellopta annak tábláját. A nyomravezetônek
30 ezer forintot ajánl fel a
szervezet.

Egy Gábor Áron utcai bevásárlóközpontnál
parkoló autó sofôrjét igazoltatták a Városrendészet munkatársai október 12-én délután,
mert felmerült a gyanú, hogy hamis mozgáskorlátozott parkolási igazolványt használ. —
A kártya jogosultságát nem tudta bizonyítani
a hölgy, akinél még az autó papírjai sem voltak ott — tájékoztatott Takács Sándor közterület-felügyelô. Kiderült, hogy a többek között
ingyenes parkolásra is jogosító dokumentum fénymásolt, ráadásul az iratot körözik,
mert az eredetit ellopták. Az ügy bizonyosan
folytatódik, mert közokirattal való visszaélés
és hamisítás lesz a vád.

Kigyulladt a vendéglô

Kigyulladt a budapesti Hûvösvölgyi úton az
egykori Balázs vendéglô tetôszerkezete. A
hajdan szebb napokat látott vendéglôt 2004ben zárták be. A mûemléki védettséget élveSzeptember 7-én éjjel egy óra elôtt egy ªatal tulajdonított egy rádiót és egy navigációs be- zô épület tulajdonosi jogviták miatt gazdátpár által elkövetett bûncselekményt rögzített rendezést. A Városrendészet továbbította a lanná vált, az utóbbi idôkben hajléktalanok
a Városrendészet Keleti Károly utcában elhe- rendôrségre a felvételeket, amelyek nagyban használták.
lyezett, éjjel is „látó” mobil kamerája. A két segíthetik az elkövetôk kézrekerítését, mert
A tûzoltók nyolc kocsival vonultak ki, közüszemély elôbb csak nézegette a parkoló autó- még éjszaka sötétben is felismerhetôk rajtuk lük az egyik emelôkosárral. Személyi sérülés
nem történt.
kat, majd egyikük egy autó üvegét betörve el- az autófeltörésben részt vevôk.

Kamera képe alapján keresik a tetteseket

2009/22 — október 30.
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Klebelsberg Kuno Napok
Közremûködik Császár Angela színmûvésznô,
valamint a Krónikás Zenede, mûvészeti vezetô Dévai Nagy Kamilla.
13.00: Könyvbemutató. A Kairosz Kiadó
bemutatja Hankiss János: Tormay Cécile címû
könyvét. Az irodalmi Nobel-díjra elôterjesztett írónôrôl szóló monográªa 1939-ben jelent meg, 1945 óta mély hallgatás övezi. A
most megjelent hasonmás kiadás bemutatása az olvasó számára meglepetés lesz.
15.00: Klebelsberg Akadémia. „Tanítani
kellene az iskolában!” Kerekasztal-beszélgetés Tormay Cécile: Bujdosó könyv címû mûvérôl és történelmi hátterérôl. Kondor Katalin
beszélget Döbrentei Kornél költôvel, Raffay Ernô történésszel és Takaró Mihály irodalomtörténésszel.
18.00: Bornemisza Péter: Magyar Elektra
címû színmûve a Térszínház elôadásában. A
színházi elôadás elôtt zenés irodalmi színpad a Napkelet folyóiratról. A színmû elôadása után beszélgetés a mûvészekkel. Belépôdíj: 1000 Ft.
NOVEMBER 15. 10.30: Szentmise Klebelsberg Kuno tiszteletére az ófalui templomban. Kiállítások délutánja. 15.00: A Veszprém táncegyüttes táncszínháza Életképek
címmel. Közremûködik a Barátok zenekar.
Belépôdíj: 500 és 1000 Ft. 16.00: „ArcpoétiNOVEMBER 12.: Koszorúzások a 134 évvel kánk” címmel Csete Ildikó textilmûvész, Cseezelôtt ezen a napon született gróf Klebels- te György építômûvész és Csete Örs fotómûberg Kuno emlékére: 9 órakor a Villányi úti vész kiállítása. 17.00: Hidegkúti dokumenKlebelsberg-emlékmûnél, 11 órakor az ófa- tumok a rendszerváltás idejébôl. Kollmann
lui templomnál (1028 Templom utca 7.) és a J. György gyûjteményének bemutatója. Utazás képeslapokkal Magyarországon. KereszKultúrkúria kertjében (Templom u. 2–10.)
18.00: Szakmai délután Ferencz Éva elôadó- tes Sándorné gyûjteményének bemutatója.
mûvész közremûködésével. A Klebelsberg
Kuno Emléktársaság, valamint több civil
szervezet támogatásával készült könyvek bemutatása. A Hidegkútiak a politikai kultúráért
címû könyvet a szerzôtársak ismertetik, Párkány László: Bajor Gizi csókja címû könyvét a
szerkesztô, Erdôsi Károly mutatja be. A könyvben szereplô Tormay Cécile: A régi ház címû
regényének színpadi változatát az Emléktársaság felkérésére írta meg a szerzô.
19.00: Elôadások. A klebelsbergi kultúrpolitika idôszerû kérdései. Elôadó: Szôcs Géza író.
Kultúra az oktatásban. Elôadó: Újváry Gábor
docens.
NOVEMBER 13. 10.30: Volt egyszer egy
Napkelet... A Klebelsberg Kuno alapította,
Tormay Cécile szerkesztette Napkelet irodalmi és mûvészeti folyóirat matinéja az Ismerôs Arcok rock zenekar és vendégei elôadásában. (Ifjúsági elôadás, a belépés díjtalan.)
17.00: A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Klebelsberg-díjának ünnepélyes
17.30: Tormay Cécile és Klebelsberg Kuátadása. Ünnepi mûsor: 17.00: Volt egyszer no irodalmi kapcsolata. A kiállítás anyagát
egy Napkelet… (Belépôdíj: 1500 Ft). 18.30: összeállította és megnyitó elôadást tart ifj.
Díjátadás. Ünnepi köszöntôt mond Jókai An- Tompó László irodalomtörténész.
na írónô, a Klebelsberg Kuno Emléktársaság
18.00: Magyar zongoramuzsika a XIX. száelnöke és Láng Zsolt polgármester, a rendez- zadból — Prunyi Ilona (zongora) és Gyöngyösvény fôvédnöke.
sy Zoltán (fuvola), a Liszt Ferenc ZenemûvéNOVEMBER 14. 10.00: A Napkelet folyó- szeti Egyetem mûvésztanárainak koncertje.
irat és Tormay Cécile élete, munkássága
A jelzett mûsorokon kívül a programokra a
címmel meghirdetett vetélkedô döntôje. belépés díjtalan.
November 12–15. között a Klebelsberg
Kuno Emléktársaság, a Pesthidegkút
Alapítvány és a Tormay Cécile Kör a II.
kerületi Önkormányzat támogatásával,
a Klebelsberg Kultúrkúriával
együttmûködve közösen szervez
eseménysorozatot Pesthidegkút egykori
lakója, a néhai vallás- és közoktatásügyi
miniszter, Klebelsberg Kuno emlékére.
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Mondja el véleményét
a készülô kulturális
koncepcióról!
November 9-étôl olvasható a www.masodikkerulet.hu oldalon a II. kerület kulturális koncepciójának tervezete. Véleményüket november 23-áig írhatják meg a szentgaly.viola@masodikkerulet.hu címre.

Kettôs ünnep
az Öntödei Múzeumban

Ünnepi megemlékezést tartottak az Öntödei
Múzeumban október 16-án délután az öntöde 150. és a múzeum 40. évfordulója alkalmából. Az eseményen egyben átadták a felújított csarnokot is.Az eredeti állapotoknak
megfelelôen állították helyre a folyamatosan
szépülô Öntödei Múzeum épületének külsô
falait, amely egyben a másfél évszázaddal ezelôtt épített gyárépület csarnoka is. Megnyitottak kilenc vakablakot is egy 1867-es ábrázolás alapján. A Ganz Ábrahám által alapított
öntöde már negyven éve az ország, vagy talán
a világ egyik különleges múzeumaként látogatható. A kettôs évforduló alkalmából ünnepséget tartottak, ahol köszöntôt mondott
Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet, a Magyar
Mûszaki és Közlekedési Múzeum fôigazgatója, Lengyelné Kiss Katalin múzeumigazgató,
Christian Mühlethaler svájci nagykövet, Schneider Márta kulturális szakállamtitkár, valamint Ötvös Zoltán, a Polgármesteri Hivatal
Mûvelôdési Irodájának vezetôje. Az irodavezetô kiemelte: a II. kerületi diákoknak ajánlottá teszik az ipari mûemlék megtekintését,
mert mindenkinek érdemes megnéznie a
méltán híres II. kerületi ipari mûemléket és
az életszerû kiállítást.
Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum —
Öntödei Múzeum: 1027 Bem József utca 20.
Nyitva: kedd—vasárnap 9–17 óráig. Tel.: 2014370, ontodei.budapest@museum.hu, ontode@
mmkm.hu, http://www.omm.hu/ontode

Húsz év változásai
November 25-ig láthatja a közönség Aba Béla grafikus 20 év változásai címû kiállítását a
Vármegye Galériában. A tárlatot az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékére rendezi meg a Galéria. (1052 Budapest, Vármegye utca 11., nyitva keddtôl péntekig 10–18
óráig.)
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PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

VÍZIVÁROSI GALÉRIA
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 2014370)
n M GALÉRIA a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. NOVEMBER 8.: Deák János — II.
kerületi akvarellek a XX. századból. NOVEMBER 11–30.: Tóth Balázs — festmények, grafikák. Megnyitó:
NOVEMBER 11., 18.00: Megnyitja: Pálfi György egyetemi tanár.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: NOVEMBER 20-ig: Festmények — Bullás József, Somody Péter. Megnyitó: OKTÓBER 29., 18 óra. Megnyitja: Gergely Mariann mûvészettörténész.
n GALÉRIA LÉNIA: Száz év — száz név. Válogatás a Galéria Lénia gyûjteményébôl. Látogatható DECEMBER
31-ig csütörtökön és pénteken 16–18 óráig, illetve elôzetes bejelentkezésre: (06 20) 911-8121, (06 20) 9165605, www.galerialenia.hu, 1021 Széher út 74.
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: OKTÓBER 31., 14.00: Jászsági tájak, életképek. Amatôr festôk kiállítása
a Jászsággal kapcsolatos alkotásokból. NOVEMBER 22., 17.00: Egy életút tablói — Kiállítás korabeli újságcikkekbôl, dokumentumokból Mindszenty József bíborosról Andor Imre gyûjteményébôl.
ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 8., 11.00: Meglepetés koncertek. A Bartók vonósnégyes
matinéja. Részletek Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Bartók, Debussy és Ravel mûveibôl — a mûvészek válogatásában. NOVEMBER 12., 18.00: Bartók Zeneakadémiája. Horváth Bálint, Sztojanov Georgi és
Zarándy Ákos szerzôi estje. NOVEMBER 13., 18.00: Bartók összes zongoramûve. Király Csaba hangversenye. NOVEMBER 15., 11.00: Két évtized Európa pódiumain. A Magyar Zongorás Trió matinéja. (Szentpéteri Gabriella — zongora, Szecsôdi Ferenc — hegedû, Rádi Ildikó — gordonka). NOVEMBER 15., 14.00: Legyen a zongorázás öröme mindenkié! Michel Sogny tanítási módszere. Bemutató és hangverseny. Vezetô
tanár: Szentpéteri Gabriella.
n MILLENÁRIS: NOVEMBER 6., 20.00: Mari Boine (NOR). Mari Boine zenéjében eredeti módon keverednek a
számi népzenei hagyományok a kortárs rock, a jazz, az elektronika elemeivel. Zenéje ellenállhatatlanul finom
és tiszta dallamvilága miatt igen gyorsan népszerûvé vált, nemcsak Norvégiában, hanem világszerte is. NOVEMBER 10., 20.00: Ustad Ikhlaq Hussain Khan, a virtuóz játékáról ismert szitármûvész koncertje (USA/PAK).
Tablán közremûködik: Szalai Péter. A program hindusztáni klasszikus zenei darabokból áll. (Teátrum)

MOZGÁS BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal
kortól függetlenül minden hölgynek. Részletes információ a bérletekrôl, az órarendrôl és az aktuális akciókSZÍNHÁZI DÉLUTÁN. November 6-án 15 ról: www.budai-callanetics.hu, telefon: 201-1620, (06 70) 286-3837, (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt.
órai kezdettel zenés beszélgetô mûsorral 48., I. em.)
várnak minden színház-, film- és zenekedve- n SIVANANDA JÓGA: Hatha jóga alaptanfolyamok indulnak NOVEMBERBEN. Idôpontok: november 9-tôl
lôt a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ minden hétfôn 10–12-ig és november 10-tôl minden kedden 18.30–20.30-ig, összesen 8 alkalommal. Az alapszínháztermében. …És film és színház és mu- tanfolyam átfogó képet ad a jóga tudományáról, és segít megalapozni az egyéni gyakorlást. Kapucsengô: JÓzsika és… címmel Hámori Ildikó és Szinetár GA I. Hatha jóga alaptanfolyam idôsebb korúaknak NOVEMBER 11-tôl minden szerdán 10-tôl 12-ig 8 alkaMiklós mesélnek életükrôl, munkáikról, kicsit lommal. Kapucsengô: JÓGA I. Ingyenes bemutató jógaóra NOVEMBER 11-én és minden hónap második
másképp. Zongorán közremûködik: Gyarmati szerdáján 17.00–18.30-ig azok számára, akik szeretnék kötelezettség nélkül kipróbálni a jógázást. Kapucsengô: JÓGA I. Gerincterápiás jóga alaptanfolyam a gerinc egészségének megôrzésére és javítására NOVEMIstván. A belépés díjtalan.
BER 19-tôl minden csütörtökön 18.30–20.30-ig 8 alkalommal. Kapucsengô: JÓGA I. Jógahétvége a PilisSZOBAFOGSÁG + 1. Egyszerre kerül a mozikba november 5-én két idei filmszemlés inben NOVEMBER 21–22-én. Aktív pihenés csendes erduló, a Szobafogság és az 1. A Szobafogság egy hazánkban állomásozó amerikai fiataldei környezetben, mozgás, kirándulás, egészséges
ember hazai erôkkel elkészített szoba-thrillere, szûk helyen elférô kamaradráma a késôkaételek, vidám társaság. Középhaladó jógatanfomasz lányát nem olyan rég egyedül nevelô koranegyvenes anyáról, és a lányos ház új lalyam indul azok számára, akik szeretnék elmélyíteni
kójáról, a ruhásszekrényben megbújó idegenrôl. A szekrénybôl támadó élôsködôt az alsóalapszintû tudásukat a jógapózok és légzôgyakorlanadrágban is magabiztosan közlekedô Nagy Ervin alakítja, míg az anya-lánya párost egy
tok terén. A tanfolyam heti 1x2 órás, NOVEMBER
ausztrál és egy angol színésznô, s bár a filmben feltûnô jármûvek is külföldi rendszám23-tól minden hétfôn 19–21-ig, 8 alkalommal. Kapumal bírnak, ízig-vérig magyar produkcióról van szó, egy keveset markoló, s keveset is focsengô: JÓGA II. Felfrissítô órák idôpontjai: kedd
gó, nem túl feszült háztartási thrillerrôl.
10–12 óráig, szerda 19–21 óráig, csütörtök 10–12
Ezzel szemben az 1 sokat markol: hazai produkció létére a fantasztikus filmek jelentôs
óráig; könnyített: péntek 10–12 óráig és 18.30–
díszletigényû mezônyében szeretne játszani, s ha csak a látvány tenné a mozit, nem
is kéne nagyon szégyenkeznie.
Ha úgy tetszik, mindkét heti magyar bemutatóban idegen világokkal zsonglôrködnek, csak míg a Szobafogságban a külföldiség látszatát keltik, s így kap — ha nem is
szándékosan — szürreális színezetet a produkció, az 1-ben az elvadult közeljövôt
építik meg filmgyári díszletekbôl; egy olyan jövôt, melyben egy könyv megmagyarázhatatlan felbukkanása is világméretû pánikot idézhet elô, s kihívhatja maga ellen a
Valóságvédelmi Hivatal öltönyös kopóit. A mûvész, akit Pater Sparrow-nak hívnak (a
rejtélyes név mögött magyar filmrendezô található, aki nem szereti, ha eredeti családnevérôl faggatják) az ismert sci-fi elôképek mentén szépen felépít egy csinos kis
Mátrixot, hogy aztán elég lila, s meglehetôsen iskolás módon elbölcsészkedje e vizuE. K.
álisan izgalmas építményt.
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Lélektánc — Matatek Judit emlékére
„Tánc? Igen, akár az élet. Könnyû is, meg néha szomorú is. Van, amikor muszáj elgondolkodni rajta. És a Lélektánc! Kísérje áldás és siker.” E szavakkal adta át Jancsó Miklós
a Veszprémi Kortárs Táncfesztivál fôdíját a Lélektánc alkotóinak — hozzátéve: ezt a
produkciót mindenkinek látnia kellene. A Millenáris Teátrum közönsége november
12-én és 13-án este 20 órai kezdettel láthatja Bozsik Yvette táncprodukcióját.
Az elôadás vakok és gyengénlátók, mozgássérültek, valamint ép táncosok közös
munkája. Ép mozgásúak és mozgássérültek találkozhatnak felfedezés és kutatás, egymástól és egymás segítségével való tanulás céljából — annak érdekében, hogy újraéljék egymásról alkotott nézeteiket, elôítéleteiket. Színház, amely nem szánalmat és sajnálatot szeretne ébreszteni a nézôkben, hanem megmutatni, hogy az emberi test és
természet korlátok nélkül tud szárnyalni.
A produkcióban elôadóként résztvevô, betegségével küzdô Matatek Judit augusztus 29én, 33 évesen elhunyt. A Bozsik Yvette Társulat, a Tánceánia Együttes és a Gördülô Tánccsoport tagjai a turné további elôadásait az ô emlékének ajánlják. Jegyár: 1800 Ft.

20.30 óráig. Kapucsengô: JÓGA I. Információ: 3975258, (06 30) 689-9284, joga@sivananda.hu,
www.sivananda.hu (1026 Volkmann u. 10. Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti terem. Kapucsengô: JÓGA II.
— földszinti terem.)
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Babagimnasztika: kedd 10.00–11.45 (2–3 év). Kreatív gyerektánc: hétfô
17.00–17.45 (3–4 év), 18–19 (7–9 év), szerda 17.15–18.45 (7–9 év), 16.15–17.15 (5–6 év). Játékos focisuli:
csütörtök 16.15–17.00 (3–4 év), 17.00–18.00 (5–6 év). Gerincgimnasztika: kedd 8.30–9.30 és 18.30–19.30.
Érdeklôdni lehet: Németh Erika, (06 30) 670-2383, nemetheri@freemail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló kondicionáló órák kedd-csütörtök 8–9 és 19–20 óráig.
Vezeti: Tury Veronika. Információ: 200-9356. Nôi zenés kondicionáló torna, nyújtó és erôsítô gyakorlatokkal.
Fôleg ülômunkát végzôknek ajánljuk. Kedden és csütörtökön 17.45-tôl 18.45-ig. Információ: Árvay Katalin,
384-0405 vagy (06 30) 521-4144.
n MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Színpadi mozgás. Ritmikus gimnasztika és dzsesszbalett elemein alapuló mozgás 8–10 éveseknek minden kedden 18–19 óráig. Információ: Kilián Brigitta, (06 20) 4505822. Jóga szerdánként 8–9.45 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kun Ágnes, (06 20) 250-0431. Jóga szerdánként 19–21 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 941-8773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 2109597. Szülés utáni baba-mama torna pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi
Emese, (06 30) 210-9597. Táncos nôi torna. 40 perces koreografált bemelegítés után indul a tánc. Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilona, (06 30)
922-5887.
n FELDENKRAIS-MÓDSZER: Tanfolyamok Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésével. „Az egész
szervezetem szinte megújult, derékfájásom alig érezhetô, olyan mozdulatokra leszek figyelmes, amelyeket egyszerûen évek óta nem tudtam megtenni, mintha megolajozódott volna az 55 éves szerkezet” (Hubai Anna).
Helyszín: IBS, 1021 Tárogató út 2–4, fszt. 1. Idôpontok: kedd 10–11, csütörtök 18–19 óráig. Érdeklôdés: (06
20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu
n Teniszoktatás: Hatéves kortól felsô korhatár nélkül csoportos és egyéni rendszerben kezdô és haladó szinten a Külkerparkban. Információ Ördög Andrástól, (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, (06 70) 538-4509.
n Aquafitness — Egészségmegôrzés, kondicionálás, rehabilitáció a vízben. Úszástudás nélkül, nemtôl és kortól függetlenül, egészségesek és épülni vágyók egyaránt végezhetik. Helyszín a Petneházy Klub Hotel uszodája, II., Feketefej u. 2–4. Idôpontok: kedd, csütörtök 8–9-ig, 9–10-ig, 18–19-ig, szombat 9–10-ig. Tel.: (06 30)
946-6344.

GYEREKEKNEK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Diridongó. Minden hétfôn és csütörtökön 9.00, 9.40, 10.15, 10.50, 11.30 órakor. Minden kedden 9.00, 9.40, 10.15, 10.50 órakor. Zenés foglalkozás apróságoknak (6 hónapostól 2,5 évesig) és cseperedôknek (2,5 éves kortól). Gyermekdalok, rigmusok, mondókák, közös játék és muzsikálás Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével. (06 20) 546-5757;
dzsuzsi@chello.hu
n MILLENÁRIS: NOVEMBER 8.: Márton-napi mulatság. 10–11-ig: Lépegetô — Tündértáncház. 10–16-ig:
Baba Bú-Jó — Játszóház kicsiknek. 10–16-ig: Csiribiri kézmûves mûhely. 11–12-ig: Stúdió „K” Színház: Rettentô görög vitéz. 13–14-ig: Mesekör. Alice Csodaországban — diafilmvetítés. 16–17-ig a Szeret Zenekar
koncertje: „A Lajthától a Szeretig”.
NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 13., 10.00: Látogatás a Magyar Nemzeti Múzeumba. „Királylányok messzi földrôl” — Nôk a hatalom árnyékában — Katalónia és Magyarország a középkorban. A katalán és a magyar nép közös múltjára derül fény a kiállításon.
Klubvezetô Kilián Mária, tel.: 212-2820.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 3.: Szent András hava, novemberi jeles napok. NOVEMBER
10.: Névnapok köszöntése. NOVEMBER 11.: Beszélgetôs klubnap. Összejöveteleinket minden kedden 15
órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: Az ôszi idényre tervezett program iránt a tothbuda@chello.hu internetcímen lehet érdeklôdni. (1024 Keleti Károly u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Az Idôsek Hónapja alkalmából jól sikerült kirándulást tettünk október 14-én
Lillafüredre és Szilvásváradra. Nemrégi klubnapunkon pedig megemlékeztünk az 1956-os forradalom és sza-

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR NOVEMBERBEN. A honlapon: Kerületünk emléktábláiból. Novemberben Török Sándor. Mitológiai
névfelismerô játék. Havonta hat kérdés a
könyvtárban és a honlapon. Eredményhirdetés 2009 decemberében. Színházajánló. Othello, a Vígszínház elôadása. Gyerekrajzainkból. Néhány alkotás a könyvtárnak ajándékozott legszebb gyerekrajzokból, hogy ne tûnjenek el a feledés homályában. Közmondásgyüjtô. Novemberi téma: a Nap. Kis mûhelyek a kerületben. Koronczay Imre és Krisztián órásmesterek. Segítséggel az interneten.
Minden csütörtökön 11–12 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Hol keressem, hogy keressem? A FSZEK ingyenes adatbázisainak használata (Bp képarchívum, e-folyóiratok, NAVA) minden csütörtökön 13–14
óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Cirkusziskola. Kiállítás Tóthné Fábián
Eta játékkészítô mesefiguráiból. Nyitva tartás:
hétfô, szerda, péntek 12–19; kedd, csütörtök
10–16; szombat 10–14 óráig. (1023 Török u.
7–9., tel.: 212-1103, e-mail: fszek0204@
fszek.hu)
CSAK KERGETÔZÖM A SZAVAKKAL. A
László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület irodalmi sorozatának következô témája
nem kisebb költôrôl, íróról, mûfordítóról szól,
mint Weöres Sándorról, akinek neve hallatán
elôször talán gyermekversei jutnak eszünkbe,
ám jelentôs írásaival minden generáció szívéhez eljutott. November 12-én 19 órai kezdettel Csak kergetôzöm a szavakkal címmel a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar TF Aulájában (1123 Alkotás u.
44.) hallhatják az érdeklôdôk a Weöres
Sándor-estet.
Elôadást tart Lôcsei Péter gimnáziumi tanár, verset mondanak a Szombathelyi
Bolyai János Gimnázium diákjai. A rendezôk szívesen fogadják iskolai osztályok jelentkezését.
A belépés díjtalan.
www.lgye.hu
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n SZÍNHÁZ: Klebelsberg Kuno Napok. NOVEMBER 13.: Volt egyszer egy Napkelet… —
Ismerôs Arcok. 10.30-tól ifjúsági elôadás, a belépés díjtalan. A 17 órai elôadás után a Klebelsberg-díj átadása. Jegyár: 1500 Ft. NOVEMBER
14.: 18.00: Bornemisza Péter: Magyar Elektra.
Színi elôadás három tételben a Térszínház elôadásában. A színházi elôadás elôtt zenés irodalmi színpad a Napkelet folyóiratról, a színmû elôadása után beszélgetés a mûvészekkel. NOVEMBER 15., 15.00: A Veszprém Táncegyüttes és a
Barátok zenekar. A Veszprém táncegyüttes
táncszínháza Életképek címmel.
n ZENE: NOVEMBER 8., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Donizetti: Boleyn Anna.
Operafilm. Bevezetô elôadást tart dr. Langermann István. NOVEMBER 15., 18.00: Magyar
zongoramuzsika a XIX. századból. Prunyi Ilona (zongora) és Gyöngyössy Zoltán (fuvola), a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem mûvésztanárainak koncertje.
n KIÁLLÍTÁS: NOVEMBER 4-ig: Az 1956-os forradalom képei. Kinczler Gyula hatvan fényképe
az 1956-os október-novemberi forradalmi napokról. Klebelsberg Kuno Napok. NOVEMBER
15–29.: Arcpoétikánk. Csete Ildikó textilmûvész, Csete György építômûvész és Csete Örs fotómûvész kiállítása. Dokumentumok és képeslapok a közelmúltból. Hidegkúti dokumentumok a rendszerváltás idejébôl — dr. Kollmann J.
György gyûjteményének bemutatója. Utazás képeslapokkal Magyarországon - dr. Keresztes
Sándorné gyûjteményének bemutatója. Tormay
Cécile és Klebelsberg Kuno irodalmi kapcsolata. A kiállítás anyagát összeállította és megnyitó
elôadást tart 17.30-kor ifj. Tompó László irodalomtörténész.
n IRODALOM: Klebelsberg Kuno Napok. NOVEMBER 12., 18.00: Szakmai délután. Közremûködik: Ferencz Éva elôadómûvész. Könyvbemutatók és elôadások.
n GYEREKEKNEK: NOVEMBER 5., 18.00: Magyar táncház gyermekeknek. Kéthetente csütörtökön magyar táncok, népi játékok, énekek,
mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu); zenél
Bese Botond és Nyíri László. NOVEMBER 6.,
10.00: Eckhardt Gábor: Muzsikus klebzelet.
„Az alma nem esik messze a fájától" — avagy rokoni kapcsolatok a zenében. Bérletek ára (4 elôadás) 1800 Ft. Jegyár: 500 Ft. NOVEMBER 7.,
15.00: Csiribiri — családi délután.
n FILMKLUB: NOVEMBER 7., 18.00: Tanítványok (1985). A novemberi filmKlub vendége az
író, rendezô Bereményi Géza.
n TUDÁSTÁR: NOVEMBER 3., 18.30: A klasszicizmus mûvészete. Ludmann Mihály mûvészettörténész sorozata. NOVEMBER 11., 19.00: Borospince estek — Márton-napi kóstolgatás.
n NOVEMBER 7., 9.00: Babaholmibörze. Asztalbérlés, tel.: 392-0871, (06 30) 642-3208, email: laskovics.katalin@kulturkuria.hu e-mail címen.
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badságharc áldozatairól. Legközelebbi összejövetelünkön, NOVEMBER 12-én megünnepeljük az utolsó negyedévre esô névnapokat és eltervezzük karácsonyi programunkat. A klub minden páros héten csütörtökön
15 órától tartja összejöveteleit. Szeretettel várunk minden környékbeli nyugdíjast. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Összejöveteleinket változatlanul minden hónap 1. és 3.
szerdáján tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: A klub vezetôi október 22-tôl minden csütörtökön 9–12 óra között várják
azokat, akik a húsz év óta hagyományos „Advent Bécsben, vásárlás Bruckban” kiránduláson (idén december elsején) szeretnének részt venni. Összejövetelek minden csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. (1027 Margit
krt. 48., I. em., 10. sz. kaputelefon, (06 20) 921-6588)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: NOVEMBER 7.: Budai-hegység. Találkozó: 9
óra, Moszkva tér, metrókijárat. NOVEMBER 8.: Gödöllôi dombság. Találkozó: 9.45 Örs vezér tér, Volán. NOVEMBER 15.: Pilis-hegység. Találkozó: 9 óra, Árpád híd, Volán pu. Információ: 316-3053, (20) 997-8465,
http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)
KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Baba-mama-klub minden szerdán 10–12 óráig. Klubvezetô: dr. Rochlitz
Zsuzsa orvos, családterapeuta. Beszélgetô klub indul afáziával élôk számára minden hónap második péntekén 10–12 óráig. Korhatár nincs. Jelentkezés: (06 30) 430-5399. Vezeti: Juhász-Vedres Edit logopédus. NOVEMBER 9., 18.30: Ferences Filmklub: Ferenc, Isten lantosa (olasz film, r.: R. Rossellini). NOVEMBER 13.,
19.00: Hajnal Géza— Andorka Péter: A Rózsalány, Szent Erzsébetrôl szóló musical cédébemutatója.
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Az idei esztendôre három kirándulást tervezünk még az aktualitások jegyében: NOVEMBER 17.: Ôszi varázslat a Felvidéken. Autóbuszos kirándulás, amerre még nem jártunk. DECEMBER 1.: Bécs (Advent és múzeumlátogatások remek kiállításokkal, mûvészettörténész vezetôvel.
DECEMBER 12.: Vörs—Keszthely (betlehemes kiállítás és kastélylátogatás). Részletes II. félévi programtervezetünk átvehetô a klubnapokon, illetve kérésre elküldjük e-mailben. Vannak még szabad helyeink, várjuk a
kedves érdeklôdôket. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalommal. Fogadóórák, egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), (06 20) 4242-180, fonixke@t-online.hu, pénztári órák csütörtökönként 15.30–17.30-ig. II., Margit krt. 64/b, bejárat a
Bárdos Lajos emléktábla alatt a fôbejárat mellett balra.
TANFOLYAMOK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Moldvai és gyimesi népzene- és
néptánckurzusok kezdôknek és haladóknak minden hónap 2. vasárnapján: NOVEMBER 8., DECEMBER 13.
A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és néptánc iránt mélyebben érdeklôdôknek, laikusoknak és szakembereknek egyaránt ajánljuk. Kérjük, hogy a kurzusokon való részvételi szándékukat mindenképpen jelezzék
elôre Szeleczki Petránál, tel.: 212-2820, (06 70) 335-6284, a kurzust megelôzôen legalább 2 nappal. Radírpók. Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éveseknek. Minden kedden 16.00–17.30: Festôk nyomában… NOVEMBER 3.: Paul Klee. NOVEMBER 10.: Alexander Calder. A szakkör vezetôje Vadászy Eszter, (06 70) 9775689. Agyagosmûhely gyerekeknek minden hétfôn 15.30–17 óráig. Agyagozás, korongozás, mintázás kisiskolásoknak. Információ: Urbán Krisztina, (06 70) 317-5767. Kézimunkamûhely. Kézi kötés és horgolás tanulása 14 éves kortól. Információ: Stein Éva, (06 30) 200-1290. Selyemfestô mûhely kéthetente csütörtökön
17–20 óráig. A selyemfestés technikáinak elsajátítása, önálló alkotás a selyemképtôl az öltözékkiegészítôkig.
Információ: Bócz Orsolya, (06 20) 915-5036. Tûzzománckészítô mûhely minden szombaton 10–13 óráig. Felnôtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Információ: Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689.
n Internet kortalanul. Számítógépes tanfolyam csütörtökön 8.30–10.15-ig és 10.30–12.15- ig, pénteken
8.30–10.15-ig. Új kezdô csoport 10.30–12.05-ig. Elôadó: Polgár Mária. Elérhetôség: (06 30) 300-2114. Helyszín: 1028 Máriaremetei út 37. E-mail cím: polgar.maria@gmail.com
CSEHOV: A SZERELMES HAL. „Istenem, milyen izgatóak, milyen elbûvölôk a férfiak!” —
gondolta Szonya Mamocskina tizenhat éves korában. Azóta eltelt húsz év. Ketten legyeskednek körülötte: Groholszkij hadnagy és Vinkel, a költô. A váratlan fordulatokban bôvelkedô szerelmi háromszög-történet férfiak és nôk örök konfliktusáról, a kielégíthetetlen szerelemrôl és a
vágyról szól. Közben esznek, esznek, esznek, álmodoznak és esznek. Az elôadás igazi színházi
kuriózumra épül: játék közben a színészek rétest nyújtanak, valódi édes-mazsolás töltelékkel megtöltik, meg is sütik, sôt meg is eszik —
az életszeretet jegyében.
Csehov A szerelmes hal címû színmûvét november 29-én 19.30 órától láthatja a Klebelsberg Kultúrkúria közönsége a színházteremben. Szereplôk: Szonya Mamocskina — Györgyi Anna m.v., Vinkel — Bán János m.v., Groholszkij — Mihályfi Balázs. Az elôadást Kiss
Csaba rendezte. Jegyár: 2300 Ft.
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Korosztályos élmény minden korosztálynak
November 15-én 18 órától igazi csemegével
kedveskedik a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ az igényes zene és irodalom szerelmeseinek. A néhány éve a Hangzó Helikon
sorozatban megjelent Lovasi és a véletlen címû albumon Lovasi András, a Kispál és a borz
frontembere énekli Heidl György zeneszerzô
(nem mellesleg a Pécsi Egyetem Esztétika
Tanszékének vezetôje) Lackª János verseire
írt dalait.

A koncertmûsor a lemezhez képest újdonságokkal is szolgál, ahogy azt Lackª János költôtôl megtudtuk. „Az albumon megszólaló
verseken kívül az azóta született dalokból
adunk ízelítôt, valamint elhangzik néhány Lovasi-szerzemény is. Az én színpadi szereplésemet leginkább irodalmi stand up-ként tudnám jellemezni. Néha feltûnök a színen, és
felolvasok olyan verseket, amelyek már elsô
hallásra is könnyen befogadhatók, illetve
megpróbálom megismertetni a nézôkkel azt
a kevéssé ismert és hamis sablonokkal teleaggatott szakmát, amelynek költészet a neve.”
A kortárs költô és két nemzedéktársa „füstös-merengôs, itt-ott egészen amerikai ízû,
helyenként dzsesszel bolondított” produkciót hozott létre (Pesti Mûsor), amely a mai
negyvenesek keserû-ironikus, de nem reményvesztett világszemléletében fogant.
„Amikor a verseket írtam — mondja a költô
—, nem készültem tudatosan arra, hogy megfogalmazzam a korosztályomat ért történelJANKOVICS MARCELL KIÁLLÍTÁSA
a Forrás Galériában (1073 Budapest, Teréz krt. 9.) november 7-ig várja az érdeklôdôket. Kerületünk díszpolgára, a kiváló grafikusmûvész, könyvillusztrátor,
mûvelôdéstörténész és rajzfilmrendezô
számos hazai (Koussuth-díj, Balázs Béladíj) és nemzetközi (Cannes-i Arany Pálma, Minden idôk legjobb razfilmje-díj
— Los Angeles) díj és elismerés birtokosa.
Legismertebb rajzfilmjei közé tartozik
a János Vitéz, valamint a Fehérlófia, de
illusztrációi is sok kedves percet szereztek már olvasóiknak.

mi hatásokat, személyes csalódásokat és örömöket, de ebben élek én is, és a lemezt létrehozó munkatársaim is. Kiváló csapat jött
össze a produkcióra élükön a zeneszerzô
Heidl Györggyel, aki gitárosként is közremûködik, a zongoránál az After Crying-alapító
kitûnô muzsikus Vedres Csaba ül, ez alkalommal szintén gitározik az egyébként virtuóz hegedûsként ismert Szabó Attila, a Csík Zenekar prímása, Lovasi András, valamint a több
zenekarban is játszó két tehetséges ªatal, a
basszusgitáros Drapos Gergely és a dobos Gáspár Gergely. Mi mindannyian ebben a bizonytalan korszakban vagyunk, rengeteg feladatot és munkát kell elvégeznünk. Mostanra a
szép ideáljainkat vagy már megvalósítottuk,
vagy kiderült számunkra, hogy nem is olyan
szépek, mint ahogy azt annak idején gondoltuk. Mostanra tudni véljük, hogy hol a helyünk a világban, milyen sikereket értünk el,
miben kellett csalatkoznunk. Errôl szólnak a
dalok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak
ennek a korosztálynak szólnának. Láttam
már idôs hölgyet is könnyezni valamelyik számon, miközben egészen kicsi gyerekek vidáman rohangálnak a színpad elôtt, és nagyon
élvezik az elôadást. Egy korosztályos élményt
igyekszünk megosztani minden korosztállyal.”
Lackª János azt is elárulja, hogy az éneklés
nem áll messze tôle, valamikor tenoristának
készült. „Nagy a kísértés, hogy én is dalra fakadjak, de tudom, hogy nem szerencsés a
proªk dolgába belekontárkodni. Lenyûgözô,
hogy milyen igényességgel készülnek egyegy felvételre vagy fellépésre. Amíg vannak,
akik ezt a mûfajt nálam jobban ûzik, addig
nem hiszem, hogy éneklésre sor kerülne.
Persze, ha egyszer a Csík Zenekar elhúzná a
nótámat…”
Jegyárak: elôvételben: 2000 Ft, a helyszínen 2500 Ft.
Kedvezményes zenei bérlet: 6000 Ft,
amely az alábbi koncerteket tartalmazza: November 15., 18 órakor: Lovasi és a véletlen.
November 22., 17 órakor: Lovász Irén: Szerelmes világ. November 27., 20 órakor:
Rendhagyó prímástalálkozó.
Péter Zsuzsa

n GYERMEK- ÉS CSALÁDI PROGRAMOK: SZIAMARCZI Családi játszószombatok. NOVEMBER 7., 16.00: Talizmán — 3 éves kortól. Hordó
Henrik, Bohémia uralkodója nem akar király lenni, ezért egy másik országba költözik mint ezermester. Mesénkben minden bonyodalom ebbôl
származik. Bábos: Majoros Ági. Az elôadás után
— a történethez kapcsolódva — kreatív foglakozást tart a Csipesz Alkotómûhely. SZIAMARCZI!
Motolla Játszóház: OKTÓBER 31., NOVEMBER
14., 10.30–12.00-ig kézmûves délelôttre várják a kisgyermekes családokat, ahol a kicsik és
szüleik együtt alkothatnak. A legkisebbeknek játszószônyeg és diavetítés. Kôketánc Gyermektáncház. NOVEMBER 1., 8., 10–12 óráig 1–7
éves gyerekeknek szóló, élô moldvai és gyimesi
muzsikával kísért gyermektáncház, ahol a dalok
és a táncok mellett a magyar népi gyermekjátékok sokaságával ismerkedünk, körjátékokkal,
mondókákkal, mesékkel, kézmûvességgel és az
év közbeni ünnepek, népszokások megtartásával vezetjük foglalkozásainkat.
n IRODALOM: NOVEMBER 10., 18.30: Kex és
tea. Kortárs irodalmi est, nem csak középiskolásoknak. Az estek házigazdája a Momentán Társulat. Így nevelünk mi! Karinthy Frigyes és Karinthy Ferenc írásai apákról és fiúkról. Vendég:
Hegyvári Franciska, az Én és Énke c. kötet szerkesztôje és dr. Fráter Zoltán irodalomtörténész.
NOVEMBER 13–14.: Színház—Dráma—Nevelés. Módszertani hétvége drámatanároknak,
gyermek- és diákszínjátszó-rendezô pedagógusoknak, a közmûvelôdésben színjátszással, színházi neveléssel foglalkozó szakembereknek, színháziaknak, érdeklôdôknek. Részletes program:
www.drama.hu, www.marczi.hu
n ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Minden csütörtökön 20 órától. Gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fanfara Complexa zenekarokkal. NOVEMBER 2.,
19.00: A Calcutta Trió Indiai Zeneklubja. NOVEMBER 15., 18.00: Lovasi és a véletlen. Lovasi András énekli Lackfi János verseit Heidl
György megzenésítésében.
n KISISKOLÁSOKNAK, KAMASZOKNAK: Dominó színjátszócsoport 9–10 éves gyerekeknek
minden szerdán 16–18 óráig. A csoport szeretettel várja olyan gyerekek jelentkezését, akiknek
fontos a társaság, a jókedv és a közös alkotómunka. NOVEMBER 7., 14.00–18.00: Denevér
varázslóiskola. Mûhelyfoglalkozás 10–16 éveseknek. Kreatív zene. Madarászsuli. Tudnivalók
és érdekességek a madarak világáról általános iskolásoknak. Minden csütörtökön 16.30–18 óráig. Információ: Szeleczki Petra, 212-2820. Sakkszakkör általános iskolásoknak, hétfônként
15.30–17.30 óráig. Információ: Szeleczki Petra,
212-2820. Divatsuli. Megtudhatod, hogyan találják ki a tervezôk a divatot, és te is megpróbálkozhatsz ezzel. Textil-, ruhatervezés, ábrázolás
10–15 éveseknek, szombatonként 10–12 óráig.
Információ: Bene Júlia, (06 70) 317-5199.
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Az ember csak közösséghez tartozva képes létezni
Tizenöt éves a II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ
Üzenetek az iskolának címmel rendezett
egész napos konferenciát a szolgáltató
központ. Öt elôadás hangzott el,
amelyen különbözô területek
szakemberei fogalmaztak meg üzenetet
a mai iskolák és pedagógusok számára.
Érdekes és elgondolkodtató tény, hogy
az elôadók egymástól függetlenül
ugyanarra ªgyelmeztettek: a mai iskola
legfontosabb szerepe a megfelelôen
mûködô közösség kialakítása lenne.

Az eseményt, amelyen a kerületi óvodák és iskolák pedagógusai mellett Ötvös Zoltán, az önkormányzat mûvelôdési irodájának vezetôje,
valamint Skublicsné Manninger Alexandra képviselô is részt vett, Láng Zsolt polgármester
nyitotta meg.
Beszédében örömét fejezte ki, hogy nem
szûk értelemben vett szakmai témákról esik
szó a konferencián, hanem az iskolák helyzetérôl és szerepérôl beszélnek az elôadók.
Megértésérôl biztosította a pedagógusokat,
akik egyre nehezebb körülmények között, valóban „a nemzet napszámosaiként” munkálkodnak nap mint nap. Az óvodai és iskolai
nevelômunkát a mai társadalom egyik legfontosabb tevékenységének nevezte, hiszen
nem kisebb felelôsségrôl van szó, mint mindannyiunk jövôjének alakulásáról.
Gyermekeink körül ugyanis megszûnôben
vannak a hagyományos emberi közösségek,
legtöbbjük esetében a legelemibb, a család
is, ugyanakkor az ember genetikailag csak közösséghez tartozóan tud létezni és tevékenykedni.
Szelényi Zsuzsanna, az Aktív Állampolgárság Alapítvány kuratóriumi elnöke az Alattvaló vagy polgár címû elôadásában arról beszélt,
hogy csak akkor van esélye az igazi demokráciának Magyarországon, ha annak elveit és
értékeit minden gyermek megismeri. Ennek
legfontosabb színtere az iskola, ahol azonban nem a történelem óra keretében kell
szót ejteni a demokráciáról, hanem az iskola
szervezetében kellene nap mint nap megtapasztalni azt.
Székely András, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet tudományos munkatársa Magyar lelkiállapot: a magyar ªatalok
lelki egészsége és a legfontosabb kockázati és védô tényezôk címmel tartott elôadást.
Székely András számos graªkonnal és táblázattal bizonyította azt, amit már amúgy is
sejtettünk: lelki egészség terén bizony elég
rosszul állunk. Ennek elsôdleges okaként az
elôadó az értékvesztést nevezte meg. Egy értékvesztett társadalom polgárait jobban fenyegetik a pszichés és a ªzikai megbetegedések. Magyarországon egyre erôsödô krónikus stressz ªgyelhetô meg, ami a demográªai válságot is magyarázza.

Székely szerint is a hagyományos közösségek felbomlása az egyik legkomolyabb problémája a modern társadalomnak. Az emberek a hiányzó személyes kapcsolatok helyett
virtuális közösségekhez kötôdnek, így sokszor jobban izgatja ôket az aktuális szappanopera fôhôsének sorsa, mint a közvetlen
szomszédé.
Maradj zseni! Olvass! Ezzel a címmel tartott
Nógrádi Gábor író elôadást. „Hazabeszéléssel” is vádolhattuk volna a népszerû írót és
költôt, amikor az irodalom és az olvasás szeretetére buzdította hallgatóságát, pontosabban arra, hogy igyekezzünk a gyerekekkel is
megszerettetni azt. Hogy miért? Mert az irodalom, akárcsak a többi mûvészeti ág a gyógyítás eszköze. Az olvasás erôsíti a kreativitást, növeli a fantáziát, vagyis segít megmaradni annak a „zseninek”, aminek minden

ember születik. A könyvet ketten írják, vélte
Nógrádi Gábor: az író és az olvasó. Ez utóbbi
saját tapasztalataival, emlékeivel, vágyaival,
értelmezésével gazdagítja a leírt szavakat. Ha
ugyanazt a történetet ªlmen kapjuk, az éppen ettôl az építô munkától kímél meg minket, ezért romboló hatású.
Csányi Vilmos, a Magyar Tudományos Akadémia professzora Gyerek, iskola, közösség címû elôadásában egészen az ôsemberig nyúlt
vissza, hogy elmagyarázza, az ember genetikailag közösségi lény. Az emberi közösséget a
közös akciók, a közös hiedelmek és a közös
konstrukció jellemzi. Ha ez megvan, akkor a
csoport tagjai hûségesek lesznek a csoporthoz, tehát egyéni érdekeiket a csoportérdek
mögé rendelik. Ezeken az összetevôkön alapulnak a családi és baráti kapcsolataink, de
az iskolában is kialakítható ilyen közösség. A
modern iskolának nem elsôsorban tudást,
hanem közösségi élményt kellene közvetíteni. Még ma is túl sok lexikai tudást akar az iskola a gyerekek fejébe verni, pedig fontosabb lenne, hogy jól érezzék magukat az iskola falain belül. A szocializáció átcsúszott az
óvodákba és az iskolákba, itt kell tehát azt az
érzelmi biztonságot megadni a gyerekeknek,
amit hagyományosan a családban kaptak
meg, és ami a jövôbeni beválásuk záloga.
Zacher Gábor, a Péterffy Sándor Utcai Kórház toxikológusa Mindennapi függôségeinkrôl
beszélt. Ne lepôdjünk meg, ha az elôadás
alatt magunkra ismerünk, ªgyelmeztetett Zacher doktor, hiszen néha alig húzható meg a
határ a szenvedély és a szenvedélybetegség
között. Akkor beszélhetünk betegségrôl, ha
szenvedélyünk károsítja emberi kapcsolatainkat, zavarja mindennapi munkánkat és életünket. A hagyományosnak tekinthetô alkoholizmus, dohányzás és kábítószerfogyasztás
mellett az elôadó említést tett a vásárlási
szenvedélyrôl, a csokoholizmusról, a munka-alkoholizmusról, valamint a koffein-, internet-, edzés- és szexfüggôségrôl.
Péter Zsuzsa
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BKV-járatok a temetôkhöz
A Budapesti Közlekedési Zrt. október 31-én
és november elsején sûríti a temetôkhöz közlekedô villamosokat és autóbuszokat, illetve
több rendkívüli járatot is indít.
A nappali órákban a szokásos hétvégi menetrendnél sûrûbben közlekedik a 37-es, a
42-es, az 52-es és az 59-es villamos, utóbbi
5 percenként jár. Az autóbuszok közül a 8-as,
a 30-as, a 36-os, az 53-as, az 58-as, a 92-es,
a 93-as, a 95-ös, a 130-as, a 160-as, a 260as, a 182-es, a 184-es, a 194-es a 196-os, a
196A és a 288-as jár majd a nappali órákban
gyakrabban. Rendkívüli villamosjárattal utazhatunk 28A jelzéssel a Kôbánya, Mázsa tér és
az Új köztemetô, valamint 37B jelzéssel a Baross tér és az Izraelita temetô között 10 percenként.
A rendkívüli autóbuszjáratok az alábbi útvonalon és jelzéssel közlekednek: 30B: Új-

pest központ és a Megyeri temetô között 7–8
percenként, 36A: a Gubacsi út és a Jahn Ferenc kórház között 10 percenként, 38B: Csepel, Szent Imre tér és a hárosi iskola között
átlagosan 15 percenként, 58A: Savolya park
és a Budafoki temetô között 10 percenként,
68A: Kôbánya-Kispest és az Új köztemetô között 10 percenként és a 218A: Óbuda, Szentlélek tér és az Óbuda autóbuszgarázs között
10–20 percenként.
A Farkasréti temetô környékét érintô 8-as,
53-as autóbusz és az 59-es villamos 5 perces
gyakorisággal jár. Az Óbudai temetôt érintô
160-as és 260-as autóbusz együttesen 5 percenként közlekedik, míg a 218A a 218-as járattal összehangoltan jár 10 percenként. Felhívjuk a ªgyelmet, hogy az Óbudai temetôhöz a 118-as autóbusszal is el lehet jutni.

Elkészült
a Zöldlomb utca
Lapzártakor még dolgoztak a Zöldlomb utca
felfestésén, de az aszfaltozással október második felére elkészült a kivitelezô. A rekonstrukciót megelôzôen nagyon rossz minôségû
út felújítása során a Szépvölgyi út és a Pitypang utca között új burkolatot építettek és az
úttesten, a járdák mellett pedig parkolóhelyeket festettek fel mindkét forgalmi sávban. A
várakozóhelyek és a forgalmi sáv között kerékpárutat alakítottak ki, a biciklissávot festéssel tették láthatóvá.

A Fôvinform jelenti

n A Törökvész úton befejezéséhez közeledik
az Eszter utcai kanyarban az új körforgalmú
csomópont építése. Novemberre megnyitják
az Eszter utcát és a Vérhalom utcát is. A
Pusztaszeri „köröndhöz” hasonlóan a körsziSzerkesztôségünk, látva a Margit hídon készülô ideiglenes nyomsávokat, korábban rákérget körül járható kockakôburkolat készült a
dezett a BKV-nál, hogy a Volvo buszok miként férnek el azon. A cég azonban erre nem
szélesebb jármûvek számára, több kandeláadott egyértelmû választ. Késôbb újabb megkeresésünkre „vizsgálják a helyzetet” volt a
bert helyeztek el, mint korábban, így világoválasz, majd az október eleji próbameneteknél kiderült, hogy valóban szûkösre méretezsabb lesz a helyszín, új buszmegállók és peroték a villamosokkal közös használatra kialakított sávokat. Ezért a 109-es és 206-os járatonok épültek, valamint természetesen a közmûkon csak régebbi típusú csuklósbuszok közlekedhetnek. Két Volvo-t a 160-as járatra csovek is megújultak.
portosítottak át.
n A Budai Alsó rakparton hétköznapokon
hajnali 5 és este 10 között végig lehet közlekedni, viszont éjszakánként és hétvégenként
a Margit híd alatt még tart a munka teljes lezárás mellett, ekkor a két rámpán át a felsô
A látásvesztések tíz százalékának oka a késôn cseppentés nélküli szemnyomásmérésre. A rakparton lehet kerülôt tenni.
felismert, kezeletlen zöldhályog. A glaukoma szûrést november 17-étôl november 26- n A Margit híd felújítása javában tart, a hívezetô tünete a szem nyomásának megemel- áig mindennap 16–18 óra között végzik. don kizárólag a BKV jármûvei mehetnek át, ilkedése. A Kapás utcai rendelô szemészetén (1024 Budapest, Kapás utca 22., 207., szemé- letve a déli járdán a gyalogosok és a kerékpárismételten lehetôség nyílik fájdalommentes, szeti rendelô)
jukat tolók, viszont a Lánchíd fôpályáján reggel 7 és este 8 között megengedik, hogy a kerékpárosok közlekedhessenek. A BKV-járatok
TORNA ÓVODÁSOKNAK. Ovis torna indul a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziuma szigetnél nem állnak meg, a Margitszigetre
ban. Az iskolában évtizedek óta emelt szintû testnevelés-oktatás is folyik az iskola által kiBudáról a 134-es busszal lehet eljutni, amely
dolgozott helyi tantervek alapján. Az emelt szintû testnevelésre a mozgást kedvelô, nagy
megáll a szentendrei HÉV Árpád hídi megállómozgásigényû gyermekeket várják, akik már a 2009/2010-es tanévben az ovis torna kerejában.
n A Gábor Áron utcában tart a gázvezetéktében betekintést nyerhetnek az iskolai élet egy részébe, új társakat ismerhetnek meg, az
építés a felfelé vezetô oldalon a Bimbó út
itt elsajátított tartásjavító gyakorlatok megkönnyíthetik az iskolai életbe való gyors beilután, ahol felbontották a külsô sávot. Tekintetleszkedést. A foglalkozásokat heti egy alkalommal, a tervek szerint hétfô délutánonként
tel arra, hogy haránt irányú útvonalról van
16.30-tól tartja két testnevelô: Leitner József és Maróti László, akik 1996 óta foglalkozszó, így itt jelentôsen megerôsödött a forganak óvodásokkal. Az elsô foglalkozás november 2-án lesz. Jelentkezés és beiratkozás hétlom a Margit híd lezárása óta.
fônként az iskola épületében 16.30-tól. Az ovis torna díja: havonta 500 Ft. Bôvebb inforn A 2-es villamosok helyett pótlóbuszok jármáció: tel.: (06 30) 933-3370, (06 20) 553-8735, e-mail: leitnerjozsef@freemail.hu
nak a Boráros tértôl egészen a Jászai Mari térig, mert a vágányok felújítását végzik.
n Felújítják a vízvezetéket a Józsefhegyi
SÍ- ÉS SNOWBOARDOKTATÁS. Novemberben új tanfolyamok indulnak a Pasaréti Síisutca—Csejtei utca útvonalon félszélességû
kolában (1026 Budapest, Pasaréti út 11–13., bejárat a Radna utca felôl). Csoportos, csaláútlezárás mellett, valamint az Ördögárok
di és egyéni órák a Vasas Pasaréti Sportcentrumban. További információ Tóth Viki vezetôutcában is a Nádor utcától a Zsíroshegyi útig.
n A Várfok utcában vízvezetéket építenek a
oktatónál a (06 70) 376-0661 számon vagy a www.pasaretisiiskola.hu honlapon.
Vérmezô út és a Krisztina körút között, ezért
ide a Moszkva tér melletti útpályára csak a
BKV hajthat be.
n A Németvölgyi úton tart még a közmûfelújítás a Királyhágó tér és az Istenhegyi út között, ahol csak az Istenhegyi út felé lehet közlekedni.

K. I.

Elméretezték az ideiglenes nyomsávokat

Ingyenes zöldhályogszûrés a Kapásban

Rosta Marian
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Köszönet
Az Épülô Virgonc Gyermekekért Alapítvány közli, hogy az adó egy százalékából befolyt összeget a fogyatékos
gyermekeket ellátó intézményükben
gyógyító és fejlesztô terápiákra fordították.
A Szemlôhegy Utcai Óvoda Gyémánt Félkrajcár Alapítványa köszönetet mond a felajánlott egy százalékokért. A 890 685 forintot játékok és vizuális eszközök vásárlására fordították.
A Kolozsvár Utcai Óvoda Levelibéka
Alapítványa köszöni a felajánlott egy
százalékokat. Az 1 361 035 forintos
adományt buszos kirándulásokra, múzeumi belépôkre költötték.
A Mentális Fejlesztés Alapítvány
(adószáma: 18057368-1-41) köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik a 2008. évi
személyi jövedelemadójuk egy százalékát felajánlották az alapítvány részére.
A befolyt összeget a kuratórium jóváhagyásával az alapító okiratban meghatározott célokra használták fel.
A Fillér Utcai Nyelvoktatást Segítô
Alapítvány ezúton is köszönetet mond
mindazoknak, akik 2009-ben 2008. évi
személyi jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány javára ajánlották fel. A
befolyt összeget (2 302 844 Ft) az iskolakert szépítésére fordítják. Hálás köszönettel veszik az 19670034-2-41-es adószámra történô idei felajánlásokat is.
Az Egalitás Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a szervezet részére felajánlották 2007. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát. A befolyt 197 352 Ft összeget fogyatékossággal élô emberek önálló, önrendelkezô életvitelének segítésére fordítottuk.
Kérjük, hogy adójuk 1 százalékával továbbra is támogassák az Egalitás Alapítvány tevékenységét. Az alapítvány elérhetôsége: 1028 Len u. 17/a, telefon:
274-6233, adószám: 19702281-2-41.
A II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör javára a 2008-ban a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával juttatott 35 144 Ft-ot a sportkör
az alapító okiratban foglalt célok szerinti tevékenységének megfelelôen sportrendezvényekre, kulturális célokra,
anyagvásárlásra használta fel. A felajánlásokat ezúton is köszönik, és kérik,
hogy a fenti célok megvalósítása érdekében a jövôben is támogassák sportkört.

Pesthidegkúti Baráti Kör
A baráti kör következô összejövetelére
november 18-án 17–19 óráig várja az
érdeklôdôket a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központba (1028 Templom u. 2–10.).

BUDAI POLGÁR

Kerthelyiséggel bôvült a cukrászda
A budai polgárok elôször 1870-ben, a Tabánban találkozhattak az azóta fogalommá vált
Auguszt cukrászattal, ekkor alapította mûhelyét Auguszt Elek. A család lassan száznegyven éve jelen van Budapest kulináris és gasztronómiai életében, amelynek titka többek
között a folyamatos fejlôdés és fejlesztés.
Kerületünk Auguszt cukrászdáját, az 1957
óta mûködô Fény utcai üzletet nemrég ismét
felújították, és az édességrajongók legnagyobb örömére egy hangulatos kerthelyiséggel is bôvült az egység. Sajnos, a hidegre fordult idôjárás nem teszi lehetôvé, hogy a közeljövôben élvezhessük az árnyas, lugassal körbevont, tíz asztalkával berendezett kertet. De
a téli napokon töltsön el bennünket reménnyel, hogy jövô tavasszal vár bennünket
egy kellemes hely.

Megújult élelmiszerüzlet
A hatvanas-hetvenes években benépesülô
Szemlôhegy, Zöldmál, Törökvész több egyenABC-t kapott az áfésztôl hajdanán.
A nagyablakos kockaépületek a környékbeliek életének fontos részévé váltak. A hetvenes évek közepén átadott Pusztaszeri úti kö-

zért nyáron néhány hónapra bezárt, de hamar kiderült, nem véglegesen: a CBA Magyarország Kft. vásárolta meg, újította fel és
bôvítette ki az üzlethelyiséget, amely október elsejétôl gazdag választékkal várja a betérôket.

Újra Rózsadomb
Visszakapta régi nevét az újra megnyílt Rózsadomb étterem. Az újragondolt vendéglátóhely nemcsak küllemében illeszkedik elôdjeinél jobban a névadó városrészhez — amint
azt a dombtetôre állított villát ábrázoló cégér
is jelzi —, hanem ígéretek szerint konyháján
is a magyaros ízeket jól ismerô séfek készítik
a fogásokat. — Az étterem régi patináját elevenítettük fel a berendezéssel és a dekoráció-

val, egyik teremben még a pompás csillárok
is a régiek. Jellemzô a rózsamotívum, a vendégeket pedig minden héten más-más színû
világítás és belsô színhatás fogadja. Az étterem nagyobb helyiségeit szeparálható különtermek egészítik ki, a konferenciaterem hatvanfôs — mondta az üzletvezetô. Gondoltak a
kismamákra is, akik akár csecsemôjüket is elláthatják egy intim szobában.

Jótékonysági vásár
Jótékonysági vásárt tartanak Kárpátalja megsegítésére a máriaremetei cserkészházban
(1029 Hímes utca 3.) november 13-án pénteken 10–18-ig, november 14-én szombaton
8–19-ig és november 15-én vasárnap 9–15-ig. A vásáron jó minôségû, használt ruhák, cipôk, textíliák, háztartási eszközök kaphatók. Megközelíthetôség: 57-es, 257-es vagy 157es busszal a Hímes utcai megálló, a templomkert mellett.

Novemberben is piac Máriaremetén
A novemberi hûvös idô sem lehet akadálya
annak, hogy piaci napot tartsanak Pesthidegkúton, amit vásárlók és árusok egyaránt várnak. November 14-én délelôtt 8–12 óráig a

Hímes utca 3.-ban, a Cserkészház kertjében
a szokásos hazai termékek gazdag választékával várják a vásárlókat az üzemeltetô és segítôi, valamint a vidékrôl érkezô gazdák.

Mûjégpálya a Marczibányi Sportcentrumban
Elôreláthatólag november 9-én mûjégpálya
nyílik a Marczibányi téri Sportcentrumban,
ahol lehetôség lesz korcsolyázásra és jégkorongozásra. A 14 év alattiak belépôjegyének
ára 900, a felnôtteké 1300 Ft lesz. Elôzetes

bejelentkezés alapján az egész pályát ki lehet
bérelni. A jégpálya lakosok számára hétköznap 14–18-ig, szombaton és vasárnap 7–18ig van nyitva, jégdiszkó pénteken és szombaton 18–21-ig. (www.marczibanyi.hu)
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www.meliusdivathaz.hu

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

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191
A rejtvény fôsoraiban Albert Einstein szavait rejtettük el. A
2009/20. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Munkálkodó légy, ne panaszkodó!”. A helyes megfejtést beküldôk közül
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap: Prinz
Gusztávné, Travnik Gábor és Szili Jutka. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesboltban. Várjuk
megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó
út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre
legkésôbb 2009. november 13-ig.
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A CASCADE kiszínezi az ôszt

A nyár mostanra végérvényesen
leköszönt a színpadról, és átadta helyét a néha barátságtalan
ôsznek. Sokszor érezzük, hogy
lakásunk lágy melegre fûtött falai között találhatunk csak menedéket a város szürke forgatagából. Egy jó tea mellett, a kedvenc zenéinket hallgatva, kedvenc filmünket nézve elfeledhetjük a kinti hideget, esôt és az
összes szürkeséget vagy a
stresszt, amit egy délutáni forgalmi dugóban töltött másfél
óra okoz nap mint nap. Az otthon biztonsága ilyenkor védelmez mindannyiunkat. Persze,
azért jó lenne, ha ezeken a napokon is történne valami velünk, körülöttünk, közel hozzánk.

Nagy kihívás minden vendéglátóhelynek ez az idôszak, érdekes színes eseményekkel, különleges ételekkel, melengetô
italokkal kell, hogy vendégeiknek megmutassák, van olyan hely, ahol ugyanolyan jó, mint otthon. Van olyan hely,
ahol ugyanúgy simogat a zene, ahol kedvesség és nyugalom veszi körül a betérôt.
A CASCADE, dacolva az ôszi szürkeséggel, kellemes, barátságos, ugyanakkor izgalmas környezetben, finom ebéddel és
vacsorával kényezteti vendégeit a Szarvas Gábor úti étteremben. Az elmúlt
évek hagyományaihoz hûen, a CASCADE
most is valódi gasztronómiai élményeket
kínál. Érdekes — témákhoz kapcsolt —
heti ételválogatásaikkal új és új színeket
csempésznek a hulló levelek színei közé.
A CASCADE a tôle megszokott színes
rendezvények palettáját ezúttal a Dinner
Explorer-rel karöltve gazdagítja. A tematikus hetekhez a www.dinnerexplorer.
com interaktív eseménynaptárral együttmûködve merít ihletet az étterem kreatív
csapata.
Az ôszi étkek kalandja a Halloween jellegzetes ízeivel és elmaradhatatlan kiegészítôivel kezdôdik. A CASCADE étteremben izgalmas ötletekkel, nagyszerû ízekkel és felejthetetlen hangulattal várják
mindazokat, akik maguk is élvezetesebbé tennék ezt az idôszakot. Várják azokat, akik egyszerûen egy jót ennének,
akik kíváncsiak arra, hogyan tálalja ez
idôszak különleges hangulatát az étterem, és persze, azokat is szívesen látják,
akik egy-két receptet vagy dekorációs ötletet csennének el a profiktól.
A Halloween a szellemekrôl, a csokit
vagy csalunk játékról, a máglyákról, az
ijesztô jelmezekrôl, a házról-házra járásról és kivájt töklámpásokról szól. A CASCADE mindezt a megszokott könnyedséggel fûszerezi, és ötletességgel tálalja.
Ha értékeli a kreatív megoldásokat, és
igazán jó ízekre vágyik, látogasson el a
CASCADE étterembe. Hozza el barátait,
családját, vagy akár üzleti partnerét, s
biztos lehet benne, hogy új színben látja
majd a szürke ôszi napokat.
Tegyük együtt színesebbé az ôszt!

1125 Budapest,
Szarvas Gábor út 8/d
392-0007
www.cascade.hu
www.dinnerexplorer.com
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Nyílt nap a SEK-ben
2009. november 19., 8.30–13.00
Bemutatóórák
Közös programok szülôknek és diákoknak
Szülô-diák focimeccs
SEK Budapest Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 131.
Tel.: 394-2968, fax: 200-6615
Web: www.budapest.iesedu.com
e-mail: sekbudapest@sekmail.com
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Miller Zoltán is
nyelviskolánkat választotta!
Tudja-e Ön, hogy 3 hónap
alatt meg tud tanulni
angolul vagy németül...?
...MI TUDJUK!
Egyéni oktatás,
a XXI. század technikájával.
Felejtse el a házi feladatot,
az otthon tanulást!
Jöjjön el hozzánk egy
ingyenes próbaórára!
Novemberben beiratkozó
hallgatóinknak 30 000 Ft
értékben bónusz
nyelvórákat adunk!

Megajándékozzuk Miller Zoltán
dedikált cd-lemezével!

1024 Retek u. 21–27/a (a Mammut mellett)
Tel.: 786-6764, (06 70) 932-8739
www.alphapoint.hu
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BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
6 órás délutános irodai munka nyugdíjasoknak a Délinél. Fix bér. Érd. 14 óra után: 8875396.
Mellékállás II. kerületi lakosoknak. Érdeklôdni 12–16 óráig, tel.: (70) 331-3749.
MLM VEZETÔKET KERESEK EURÓPAI PIACNYITÁSHOZ. www.lovemoon-sugarzohold.5mp.eu, TEL.: (20) 988-4070
Vállalok udvar-, ablak-, lépcsôház-takarítást, lomb- és hóeltakarítást. Nyugdíjas: du.
Tel.: 243-4547, (70) 277-8363
ABLAKTISZTÍTÁST, NAGYTAKARÍTÁST ÉS KISEBB BARKÁCSMUNKÁT VÁLLALOK REFERENCIÁVAL. TEL.: (20) 996-7012
IDÔSGONDOZÁST (24 ÓRÁBAN IS), GYEREKFELÜGYELETET, HÁZTARTÁSI MUNKÁT
VÁLLAL KÖZÉPKORÚ NÔ GYAKORLATTAL,
ALAPÍTVÁNY AJÁNLÁSÁVAL. TEL.: (20)
337-3579, 276-6748
Vállalom gyermekének szeretetteljes felügyeletét és teljes körû háztartási segítségnyújtást. Tel.: (30) 830-0778
KORREPETÁLÁST, GYERMEKFELÜGYELETET, IDÔSLÁTOGATÁST VÁLLAL NYUGDÍJAS MATEKTANÁRNÔ, HÁROMSZOROS
NAGYMAMA, LEINFORMÁLHATÓ. TEL.:
(70) 229-7067
MEGBÍZHATÓ KÖZÉPKORÚ NÔ PEDAGÓGUS DIPLOMÁVAL VÁLLAL TAKARÍTÁST,
IDÔS EMBEREK GONDOZÁSÁT, GYERMEKFELÜGYELETET. TEL.: (20) 335-5988
Leinformálható középkorú hölgy 24 órás
gyerek- és idôsfelügyeletet vállal. Tel.:
(20) 373-6238
MEGBÍZHATÓ NÔ TAKARÍTÁST, VASALÁST VÁLLAL. GYORS, PRECÍZ MUNKA.
TEL.: (30) 336-4240
HETI KÉTSZER, HÁROMSZOR TAKARÍTÁST, IDÔSGONDOZÁST, GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK. TEL.: (30) 4332087
Gyakorlott, megbízható, munkaszeretô
hölgy bejárónôi állást keres. Igényes családok jelentkezését várom. Állattartók és dohányosok kíméljenek. Tel.: (30) 254-0862
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435

OKTATÁS
EZÜST-, TÛZZOMÁNC ÉKSZER, FUSING,
TIFFANY ÜVEGKÉSZÍTÔ TANFOLYAMOK
ÉS RAJZELÔKÉSZÍTÔ A KOLOSY TÉRI SZIMULTÁN TANODÁBAN. TEL.: (30) 9215379, www.szimultan.hu
ZONGORALECKE magyar vagy francia nyelven, felnôtteknek is. Tel.: (30) 376-9055
ZENETANÁRT KERESEK, AKI HÁZHOZ
JÖN TÍZÉVES KISLÁNYOMHOZ ÉS NYOLCÉVES KISFIAMHOZ FUVOLA- ÉS ZONGORAOKTATÁS CÉLJÁBÓL HETI EGYSZERI
ALKALOMRA A II. KERÜLETBE, PESTHIDEGKÚTRA, KEDDENKÉNT 16–18 ÓRA
KÖZÖTT. TEL.: (30) 921-4114
Okleveles hegedûmûvész-tanár hegedû- és
szolfézstanítást vállal. Tel.: 326-8879
A tíz éves GYEREKBIRODALOM BÖLCSÔDE
szeretettel várja az érdeklôdô családokat.
Magyar és angol nyelvû csoportok, gyógytorna, ének-zene (Kodály-módszer). Tel.:
(30) 472-7495, www.gyerekbirodalom.hu
A HABAKUKK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSÔDEÓVODA 18 hónapos kortól várja a gyerekeket bölcsis, valamint német vagy angol kétnyelvû ovis csoportjaiba. Tel.: (30) 9588629, www.habakukk.hu

Tanulási nehézséggel küzdôk segítése. Tel.:
(30) 481-9103, du.
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TELJES KÖRÛ KORREPETÁLÁSA NAGY GYAKORLATTAL. HÁZHOZ MEGYEK. TEL.:
(70) 595-1948
RING AUTÓS-MOTOROS ISKOLA. Örülünk, hogy ránk találtál. www.budairing.hu.
Tel.: 2020-521, 14–18 óra között.
A PINOKKIÓ MAGÁNÓVODA 1,5 ÉVES
KORTÓL várja a gyermekeket a szeptemberben induló bölcsis és ovis csoportjaiba. Bioételek, angol, sportok, iskola-elôkészítés.
Tel.: (30) 991-9384, www.pinocchio.hu
MAGYARBÓL ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉST, FELZÁRKÓZTATÁST VÁLLALOK.
DIPLOMÁVAL ÉS GYAKORLATTAL RENDELKEZEM. TEL.: (30) 496-0052
MAGYAR NYELV, OLVASÁS, IRODALOM ÉS
MINDEN TANTÁRGY TANÍTÁSA REFERENCIÁKKAL. TEL.: (70) 408-5578
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNÔ több éves külföldi tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FRANCIAOKTATÁST, nyelvvizsgára felkészítést vállal felnôtteknek és tanulóknak. Tel.: (30)
373-8069
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/3000 Ft.
Tel.: (30) 302-7760
Francia, olasz nyelvoktatás minden szinten,
60 perc 2000 Ft. Tel.: (20) 800-1323, du.
SPANYOL BESZÉDKÉSZSÉG-FEJLESZTÔ
ÓRÁK ANYANYELVI TANÁRTÓL, MINDEN
KOROSZTÁLYNAK. HÁZNÁL IS. TEL.: (30)
240-5112
OLASZ nyelvoktatás, korrepetálás diplomás, gyakorlott tanárnônél. Tel.: (30) 2280890
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TAPASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: (30)
343-8351
ANGOL, NÉMET, SPANYOL nyelvoktatást,
vizsgára felkészítést vállalok a Bimbó út közelében. Tel.: 394-4423
MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, kétszintû érettségire felkészítést vállal fiatal tanár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak matek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy.
Tel.: (20) 342-7667
FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-,
nyelvoktatást alapoktól szigorlatig. www.fejestanoda.atw.hu, tel.: (70) 366-6445, 2502003.
Matematikatanítást, korrepetálást vállal mérnöktanár. Házhoz megyek. Tel.:
(20) 941-7907
Matematika-, fizikatanítás. Középszintû
és emelt szintû érettségire, fôiskolára,
egyetemre felkészítés. Több mint húsz
éves gyakorlat. Tel.: 213-7747, (20)
518-2808
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
SZAKTANÁRÓL! HÁZHOZ MEGYEK! TEL.:
(20) 959-0134
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai tanártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype: ok-tato
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648

val, nagy teraszokkal, garázzsal kiadó. Tel.:
(20) 972-3212
Margit körúti társasházban bérbeadó 284
m²-es alagsori, száraz helyiség, bejárattal
az Erôd utcáról, kizárólag csendes tevékenységre. Megtekinthetô elôzetes megbeszélés
alapján. Tel.: 201-1870, (30) 932-1424
Az V. kerületben a Városház utcában 92
m²-es I. emeleti lakás irodának hosszú
távra kiadó. Tel.: (30) 914-2143
A TÖRÖK UTCÁBAN 65 m²-ES, A KÁROLY KÖRÚTON 44 m²-ES LAKÁS IRODÁNAK KIADÓ. TEL.: 339-8595
KIADÓ HÁZRÉSZT vagy két-, háromszobás,
alacsony rezsijû lakást keres értelmiségi nô
egyetemista fiával. Tel.: (30) 986-5269
Tetôtér-beépítési lehetôséget vásárolnék, lapostetô, nyeregtetô, csendes helyen. Saját
részre, nem üzleti céllal. Tel.: (30) 297-7825
KÉSZPÉNZÉRT VESZEK I., II., XII. KER.
ZÖLDÖVEZETÉBEN 60–65 m²-ES EMELETI, CSENDES, NAPOS, ERKÉLYES, PANORÁMÁS, KÖZLEKEDÉSHEZ KÖZELI, LEGALÁBB KÉT KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁS
LAKÁST 26 MILLIÓIG. TEL.: (30) 3270795, 202-0218
SZEMÉSZETI SZAKORVOSI RENDELÔ, JÓ
ÁLLAPOTÚ, FÉLÁRON ELADÓ. TEL. ESTE:
394-3889.
ÉPÍTÉSI telek Pasaréten összközmûves
300-as felújítandó vagy bontandó házzal eladó. Tel.: (20) 972-3212
A II., SZÁSZ KÁROLY UTCÁBAN ELADÓ
86 m²-ES, LAKÁSNAK, IRODÁNAK, RENDELÔNEK KITÛNÔEN ALKALMAS, JÓL
ALAKÍTHATÓ, FELÚJÍTANDÓ, FÖLDSZINTI, TÁGAS LAKÁS. TEL.: (20) 449-6900
A II., Felsô Zöldmáli úton 200 m²-es,
nappali + öt hálós, medencés szélsô sorház sürgôsen eladó. Irányár: 80 M Ft.
Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
A II., Szalonka úton 1900 m²-es panorámás, L6-os nyeles telek eladó. Ára
110 000 Ft/m². Tel.: (30) 960-8862, 3169408
A II., Csalán úton 1929-ben épült, 2000ben felújított kétszintes, 280 m²-es villa
1187 m²-es kertben eladó. Irányár: 186
M Ft. Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A II., Lévay utcában 1998-ban épült házban 86 m²-es, nappali + két hálós nagy
teraszos lakás garázzsal, tárolóval eladó. Ára: 53,9 M Ft. Tel.: (20) 932-5005,
316-9408
A II., Lukács utcában 78 m²-es háromszobás, erkélyes, cirkófûtéses, I. emeleti lakás
21,8 millióért eladó. Tel.: (20) 967-5691
A II., Alsó Zöldmáli úton 58 m²-es, két külön
bejáratú szobás, loggiás, cirkófûtéses, kertre
nézô lakás gépkocsibeállóval 21,8 millióért
eladó. Tel.: (20) 967-5691
A II., Boróka utcában négylakásos társasházban 110 m²-es kétszintes, jó állapotú lakás kertrésszel + 50 m²-es garázs + háztartási helyiséggel 46,5 millióért eladó. Tel.:
(20) 967-5691
A PASARÉTI ÚTON 61 m²-ES KÉTSZOBÁS
LAKÁS AZ I. EMELETEN, CSENDES KERTRE NÉZÔ ERKÉLLYEL TULAJDONOSTÓL
ELADÓ. IRÁNYÁR: 24,9 M FT. ÉRD.: (20)
511-6411.
Eladó a II., Vöröstorony utcában négylakásos házban 35 m²-es egyszobás felújított
INGATLAN
öröklakás nagy terasszal, garázzsal. Tel.:
Hosszú távra garázs kiadó a Rózsakertnél. (30) 531-8171
Tel.: (70) 623-6337, 326-5484, este vagy ELADÓ KÉTSZOBÁS, 54 m²-ES DK-I FEKreggel.
VÉSÛ I. EMELETI TÁRSASHÁZI VÍZÓRÁS
Rózsadombon csendes, szép zöldövezetben LAKÁS A VÉRHALOM UTCA ELEJÉN.
130 m²-es villalakás gyönyörû panorámá- IRÁNYÁR: 26,2 M FT. PARKOLÁS TELKEN

BELÜL. NAGY ÔSFÁS KERT. TEL.: (30)
964-7012
A II., GÁRDONYI GÉZA ÚTON NÉGYLAKÁSOS HÁZBAN FELÚJÍTOTT, KERTKAPCSOLATOS HÁROMSZOBÁS LAKÁS KIZÁRÓLAGOS KERTRÉSZHASZNÁLATTAL, GARÁZZSAL, TÁROLÓVAL ELADÓ! IRÁNYÁR: 62 M FT. TEL.: (30) 932-6170
II., VÖLGY UTCAI CSALÁDI HÁZ 2379
m²-ES TELKEN ELADÓ. TEL.: (30) 2012688
Kislakás Pasaréten! Küküllô utcai hétlakásos kertes társasházban 35 m²-es felújított,
öszkomfortos alagsori hangulatos lakás a
tulajdonostól eladó. Irányár: 10,9 M Ft. Tel.:
(30) 921-4335
II., Rózsadombon kertes társasházban félemeleti 52 m²-es kétszobás lakás eladó. Jó
közlekedés, frissen felújított. Ár: 25 millió forint. Tel.: (30) 950-0884. Ügynökök kíméljenek.
A II., Utas utcában 59 m²-es felújított, cirkós, garázsos (+ 3 M Ft), napos, csendes lakás tulajdonostól eladó. 26,5 M Ft. Tel.: (30)
598-3176
A Rózsadombon a Felvinci úton eladó 96
m²-es háromszobás gázkonvektoros felújítandó lakás hatlakásos társasházban, erkélyes, elsô emeleti, garázs, kert van. Tel.: (20)
962-0443. Irányár: 42 M Ft + 3 M Ft garázs,
melynek megvétele kötelezô.
II., CIMBALOM utcai ház fele eladó, 1000
m²-es telken, tulajdonostól. 75 M Ft. Tel.
10–13 óráig: (70) 221-0911.
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Irányár: 19 M Ft. Tel.:
(20) 452-6660, www.lakas.korbai.com
Nagykovácsiban az amerikai iskola közelében 240 m²-es ötszobás, dupla komfortos,
igényes családi ház 480 m²-es kertben dupla garázzsal 59 millióért eladó. Tel.: (20)
967-5691
Csillaghegyen 257 742 Ft/m² áron S.O.S.
eladó 310 m²-es öt hálószobás ikerház!
Ennél jobbat nem talál! Extrák, kiváló
állapot, azonnal költözhetô! Tel.: (30)
960-8862, 316-9408
PIRAMIS INGATLAN a budai családi házak specialistája. 20 éve az élvonalban.
1025 Verecke út 8., www.piramisingatlan.hu, tel.: 33-55-965, önkiszolgáló
adatbank: www.ingatlanönki.hu
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT PÉTER, www.budaihegyek.hu
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat pontos szolgáltatással,
korrekt jutalékkal. Tel.: 215-7336, (30)
530-5338, www.budainewyork.hu
A RENOVO INGATLANIRODA VÁLLALJA
BUDAI (VÍZIVÁROS, VÁRNEGYED, HEGYVIDÉK) ÉS BELVÁROSI (V., VI., ...) INGATLANOK ELADÁSÁT, BÉRBEADÁSÁT. TEL.:
224-2090, (20) 449-6900, e-mail: info.renovo@chello.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôpont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
Dr. Tapodi Attila fogszakorvos szájsebész a Budai Irgalmasrendi Kórházban
(II., Frankel Leó út 31.) folytatja magánrendelését kedd-csütörtök 15–18 óráig. Tel.:
(30) 740-0022
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TAMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
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DELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛGYÖKÉR-BEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFOGÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EMELET.
Vérzik az ínye? A fogínysorvadás (emiatt elvesztheti fogait) gyógyítható, jól kezelhetô.
Várjuk rendelônkben a Nyugatinál. Tel.:
332-3782
Pszichológusdoktortól pszichoterápia:
beszéd-, hangulatzavar, szorongás, fóbia, pánik, kényszer, konfliktus, gyász, gyermekvárás, párkapcsolat, pszichoszomatika.
www.szakpszichologia.hu. Tel./üzenet:
316-3009.
Pszichiátriai és pszichoterápiás magánrendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik Anikó, tel.: (30) 213-8052
Gyermekpszichológia, családterápia:
egyéni felmérés, fejlesztés és tanácsadás gyermekeknek és szüleiknek.
www.mackorendelo.hu. Tel.: (30) 2825467
Gyermekgyógytorna a Pasaréten szakképzett gyógytornászokkal. www.mackorendelo.hu, tel.: (30) 389-7327.
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton székházban csütörtökönként 14–18 óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr.
Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: (30)
945-8477
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA
KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788
VAGY (20) 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu
Leszoktatjuk a dohányzásról biorezonanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiával, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTKban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
Nyírô Gyula kórházban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
REFLUX kínzó tüneteinek megszüntetése
speciálisan felépített terápiával. Tel.: (20)
500-5609
Masszírozást vállalok háznál. Kényelmes
masszázságy, választható olajok, krémek.
www.mackorendelo.hu. Tel.: (30) 405-2284
REFLEXOLÓGIA, reflexológus hívásra,
idôpont-egyeztetéssel házhoz megy.
Tel.: (30) 433-2087
GYÓGYMASSZÁZS, stresszoldó maszszázs, talpmasszázs gyakorlott, szakképzett gyógymasszôrtôl. Helyszínek: Batthyány u. 31. és IBS Fitness, Tárogató út
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2–4. Idôpont-egyeztetés: Kôber Bettina,
tel.: (20) 384-7876.
Masszázs a Meditórium Sóbarlangban: harmonikus környezetben várjuk minden gyógyulni, relaxálni, feltöltôdni vágyó kedves
vendégünket. Bejelentkezés: (30) 361-9558,
14 óra után.
A Széchenyi fürdôben dolgozó gyógymasszôr szabadnapjain masszírozást vállal
az Ön otthonában is. Tel.: (20) 595-3057
SZEMÉLYI SEGÍTÔRE VAN SZÜKSÉGE?
ÜGYINTÉZÉST, VÁSÁRLÁST, HAJ-, KÖRÖMÁPOLÁST, FÜRÖSZTÉST, BESZÉLGETÉST-LÁTOGATÁST, FÔZÉST VÁLLALOK!
LEINFORMÁLHATÓ ÖTVENES PEDAGÓGUSNÔ. TEL.: (20) 988-4070
Empátia! Családoknak házvezetônôket,
idôsgondozókat, gyermekfelügyelôket
közvetítünk igény szerint. Várjuk megbízásukat! Tel.: 336-1094, (70) 380-5650
Fájdalommentes allergia- és candidavizsgálat. Biorezonanciás terápiával allergia, candida kioltása, bôrbetegségek,
szenvedélybetegségek, légúti, nôgyógyászati, érrendszeri betegségek, emésztési-mozgásszervi problémák, fejfájás kezelése,
stresszoldás a Vivien talpai Gyógycentrumban. 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596,
www.vivientalpai.hu
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS),
TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ. RENDELÔ: II., FILLÉR U. 10. www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596.
LEGÚJABB ORVOS-KOZMETOLÓGIAI KEZELÉSEK: ROSACEA, SEPRÛVÉNA, VÉGLEGES SZÔRTELENÍTÉS, ACNE, HYALURONSAVAS BÔRFELTÖLTÉS, KEDVEZMÉNYES
B É R L E T EK ! I I . , C SAT Á R K A Ú T 6 5 .
www.naturklinika.hu, tel.: (30) 9600933.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 9210948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Lefolyók, csatornák gépi tisztítása azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Csatornák cseréje, bontása, vízvezetékszerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748

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: készpénzªzetéssel; Ügyfélszolgálati Központ Lakosságszolgálati Csoportja, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 3465625; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.
Keretes hirdetés: színes: 1 / 1 old. = 270 000 Ft, 1 / 2 = 145 000 Ft,
1 / = 90 000 Ft, 1 / = 58 000 Ft, 1 /
4
8
16 = 22 000 Ft; fekete-fehér:
1/ old. = 220 000 Ft, 1/ = 120 000 Ft, 1/ = 75 000 Ft, 1/ = 48 000 Ft,
1
2
4
8
1/ = 18 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
16
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 3163410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. november 4-én 11 óráig.

GYORSSZOLGÁLAT! Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülék-javítás anyagbeszerzéssel, garanciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 3343438
S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍTÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁVAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MINDEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GARANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLETEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800,
(30) 269-0001
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselhárító Nagy duguláselhárítást is vállal a hét
minden napján. Tel.: 212-7035, (20) 9392872
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, (20) 917-0697
A-Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOSÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtésszerelés, azonnali hibaelhárítás, kazánok,
cirkók, csaptelepek, vécétartályok cseréje
hétvégén is! Tel.: (20) 341-5522
VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. MINDENNEMÛ JAVÍTÁSOK, SZERELÉSEK MÉG AZNAP. TEL.: 2-150-250, www.vizszereles.hu
VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS Budapesten
és környékén reális áron, garanciával. Tel.:
(20) 329-4136
VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL. MINDENNEMÛ VÍZSZERELÉSI MUNKÁK RÖVID
HATÁRIDÔVEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
769-0043, www.vizszereles.hu
BUDAI FÉG GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZÜNK
UDVARIAS, JÓL KÉPZETT SZERELÔKKEL,
INGYENES KISZÁLLÁSSAL ÁLL ÜGYFELEI
RENDELKEZÉSÉRE MUNKANAPOKON,
HÉTVÉGÉN. TEL.: (20) 921-2215, (30)
471-5440
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-5362
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ GYORSSZOLGÁLAT! Gázkazánok, bojlerek, cirkók, tûzhelyek, konvektorok, Hérák karbantartása, szakszerû javítása anyagbeszerzéssel, garanciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990,
(20) 334-3438
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLER vízkôtelenítése, csapok javítása
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉSZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZSZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VILLANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG
A HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 3218082, (20) 334-3437
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK,
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.:
2-150-250, www.lakasszerviz.hu
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS garanciával, rövid határidôvel Jakab József villanyszerelô mestertôl. Tel.: (30) 940-6162

25. OLDAL
VILLANYSZERELÉST, javítást, kapcsolók,
lámpák cseréjét precízen, alacsony áron, garanciával. Tel.: (20) 333-2323
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, (20) 915-2678
VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁSOK
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KERÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍTÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 4215959, (30) 942-2946
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 2500921, (20) 972-5032
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOMATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
ÓRÁN BELÜL HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, (30)
942-2946
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 9618-618, www.mosogepszerelo.hu
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BUDÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l: 23 900 FT-TÓL)
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu
Kerületi Hajdú villanybojlerek szervize! Szerelés, javítás, vízkôtelenítés a bejelentkezés
napján, hétvégén is. Tel.: 421-5959, (30)
942-2946
Hajdú és olasz villanybojlerek, hôtárolós
kályhák, mosógépek szakszervize. Villanyszerelés a kapcsolótól a teljes felújításig.
Tel.: 280-2685, (30) 934-6473

ELEKTRONIKA
Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos
antennák szerelése, javítása, digitális átállás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jelerôsítés garanciával. Tel.: (20) 934-4360
TV ANTENNA: mûholdvevôk (analóg és
digitális), földi antennák javítása, telepítése garanciával. Kábeltévé leosztása. Tv, videó, DVD összehangolása. NOKO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 3266935, (30) 542-5540, (20) 541-5483
Televíziójavítás helyszínen, 28 éves gyakorlattal, 20 éve a kerületben. Olcsón,
garanciával. Tel.: 214-2070 9–16-ig, Kováts Miklós, (20) 991-3405.
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁVAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, WESTEL, SCHNEIDER, DUAL). TEL.: (20) 471-8871
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE, TV, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen minden nap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Paál.

LAKÁS—SZERVIZ
Építési engedélyek, látványtervek készítése.
Belsôépítészet, teljes körû lakásfelújítás. Villanybojlerek, hôtárolós kályhák, mosógépek
szakszervize. Teljes körû víz-, fûtésszerelés,
fürdôszoba-felújítás. Tel.: 280-2685, (30)
934-6473
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PILLÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
Bádogos és tetôfedések, magas és lapostetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664

26. OLDAL

HIRDETÉS

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
(30) 251-3800
Festés, mázolás, kômûvesmunkák hideg-,
melegburkolással közületeknek is. Tel.: 2850570, (70) 563-0293
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 2723909
Vállalunk teljes körû lakásfelújítást, villanyszerelést. Tel.: (30) 245-2020, (20)
419-7309, 316-3596
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔRÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: (30) 292-3247
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.hu. Urbanek. Tel./fax: 214-7442, (20) 9787429
Rádiós és vezetékes riasztórendszerek,
kaputelefonok telepítése, strukturált
hálózatok kiépítése, villanyszerelés.
Tel.: (30) 245-2020, (20) 419-7309, 3163596
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
BÚTORKÁRPITOZÁS (BÔR, ANTIK BÚTOROK) TELJES KÖRÛ FELÚJÍTÁSSAL, ASZTALOSMUNKÁVAL. FRANK. TEL.: (30) 6914156, 407-2946
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 4336289, www.riederkarpitos.hu
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurálását, készítését. Tel.: (30) 944-2206
ASZTALOS: (20) 548-8829, www.butorosok.hu. Precíz, gyors munka! Konyhabútorok, beépített szekrények, polcozások, kiegészítések, javítások.
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyártva. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894
AJTÓK, ABLAKOK LÉGSZIGETELÉSE,
PASSZÍTÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, burkolás, szônyegpadló-, parkettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb javítá-

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

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

SZOMBATONKÉNT

–10%!

Ú
J!
!!

• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

BUDAI POLGÁR

sokat is vállalunk, garanciával. Riener
és Tsa, 276-1805, (20) 410-7695
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.:
368-3604, (70) 550-0269
Kômûves-, burkolómunkákat, teljes körû lakásfelújítást, átépítést referenciákkal, garanciával, rövid határidôre vállal építôipari cég.
Tel.: (30) 280-7257
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423
Vállalom FÜRDÔSZOBÁK felújítását. Kô- és
kômûvesmunkát. Minôségi munka megfizethetô áron. Bontás utáni HELYREÁLLÍTÁSOK. Varga András, tel.: (30) 458-5001.

Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes RÁS) VÁLLALOK. SZÁMLAKÉPES VÁLLALKOfák ágankénti lebontással való kivágása. ZÓ. TEL.: (20) 994-3477
Tel.: (20) 485-6547
TÁRSASHÁZAK teljes körû képviseletét
vállaljuk lelkiismeretes, precíz munkáSZOLGÁLTATÁS
val, nagy gyakorlattal. Tel.: 326-6177,
ÜGYVÉD vállal ingatlanjogi, örökösödési és (20) 471-2926
családjogi ügyeket áfamentes munkadíjjal. Társasházkezelés, közös képviselet — korDR. KÓSA ERZSÉBET, II., Margit krt. 50/52. rekt, megbízható módon. FLOTT-HOME BT.
Tel.: (20) 956-5917
Tel.: 274-6135, (70) 940-3865, czakoszilPANZIÓSZOLGÁLTATÁS zöldövezetben, Ró- via@gmail.com
zsadombon, vendéglátás felsôfokon. PANORÁMA PANZIÓ, II., Fullánk u. 7. Tel.: 394VÉTEL, ELADÁS
4718, panzio@ggpanorama.hu, www.ggpanorama.hu
Törtarany vásárlása 2800–3600 Ft között.
VENDÉGLÔK, KÁVÉHÁZAK, SÖRÖZÔK Tekintse meg a Google-ban a Louis galériát.
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE, E-mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes gra- II., Margit krt. 51–53.-ban. Louis Galéria,
fikai munkák. Deko-team Grafikai Stú- tel.: 316-3651.
dió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 375- KIVÁLÓ MINÔSÉGÛ PIANÍNÓ ELADÓ.
REDÔNY
8696, (30) 933-6221
TEL.: 376-5443
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjteméredônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen- vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
Tel.: 325-6753
REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖMÛGYÛJTÉS
VID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-8325
Számítógépeit otthonában javítjuk, fejlesztREDÔNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, SZA- jük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmen- TÖRÖK SZÔNYEGRESTAURÁTOR régi, új
LAGFÜGGÖNY, ROLETTA, HARMONIKA- tés, internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver-, kézi csomózású szônyegét kitisztítja, szakAJTÓ SZERELÉSE-JAVÍTÁSA (MOTOROS hardverhibák javítása. Hívjon bizalommal. szerûen megjavítja. Régi és új keleti szônyegeket vesz és elad. Díjtalan kiszállás. Tel.:
Tel.: (20) 998-0798, http://www.fmrkft.hu
IS). TEL.: (70) 398-1679
312-0199, Keleti Károly u. 20/b, (20) 246SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS,
installáMOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re5394. Üzlet: 315-2159.
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása, lás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985- mentése. Vírusvédelem. Felnôttek, diá- Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásákok korrepetálása informatikából. NO- rol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
1273
KO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b, tel.: 326- is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉ6935, (20) 541-5483, (30) 595-2921.
KASTÉLYOK, KÚRIÁK, DIPLOMATALAKÁZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE,
SOK berendezéséhez vásárolunk minTELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. II., SZILÁGYI E.
FUVAR
dennemû antik tárgyat, szônyeget, búFSR. 29. TEL.: (20) 546-6304
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE- Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, tort, külföldi és magyar festményeket
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel- KIEMELKEDÔEN MAGAS ÁRON! Tel.:
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, (30) 205-8853
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
(20) 972-0347, (30) 589-7542
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, búKERT
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS, 3,5 x 2 torokat, porcelánokat, álló fali díszórákat,
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fa- x 2 M-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSI- csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket,
kivágást, sövényvágást vállalok szakérte- VAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70) 316- ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjtalemmel, lélekkel. Tel.: (06 30) 418-6663, 1533, SZIRÁKI.
lan kiszállás, Tel.: 281-3926, (30) 462-8883
gold333@freemail.hu
TÁRSASHÁZAK
KERTÉPÍTÉS, ALPIN favágás, ÖNTÖZÔTÁRSKERESÉS
RENDSZER telepítése, kertápolás ker- TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAKtészmérnöktôl korrekt áron. Tel.: (20) KÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCI- 19 év tapasztalatával várom önt,
561-7063
ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: (30) 977-6612
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok seKERT-, TELEKRENDEZÉS: Metszés, perme- TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál- gítése, a társkeresés számomra hivatás.
tezés, fakivágás, gallyazás, bozótirtás, talaj- lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat- Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségecsere, gyepesítés, kerítés, járda, térkô leraká- tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát- im: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
sa. Egyéb kerttel, telekkel kapcsolatos mun- tér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, e- és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail.hu
kák kivitelezése garanciával. Tel.: 786-5872, mail: wamag@mail.datanet.hu
(70) 422-9445, fax: 785-7344, mu0000@fre- Társasházkezelés, közös képviselet biz- Negyvenes hölgy keresi élete második felére igényes, nemdohányzó társát. Tel.: (20)
email.hu
tos alapokon. Cégünk teljes jogi és mûszaki 229-9007 (sms).
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymá- háttérrel, valamint több éves szakmai taszótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond pasztalattal rendelkezik. WWW.KOZOSKEPEGYÉB
Ferenc. Tel.: (30) 977-1745
VISELO.HU, info@kozoskepviselo.hu. Tel.:
BUDAPEST SZÍVÉBEN, AZ ANGOLKISAutomata öntözôrendszerek telepítése. 302-3257, (70) 426-4420
Elektromos kapuk telepítése. Tel.: 280- TÁRSASHÁZAK LÉPCSÔHÁZ-TAKARÍTÁSÁT ASSZONYOK TEMPLOMÁBAN EL NEM
ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKAT (FÛNYÍ- ÉVÜLÔ URNAFÜLKÉK VÁLTHATÓK. ELÉR2685, (30) 934-6473
HETÔSÉG: BUDAPEST V., VÁCI U. 47/B,
TEL.: 337-8116.
Hotel Panda****
H-1026 Budapest, Pasaréti út 133.
Tel.: +36 1 394-1932, 394-1935
Fax: +36 1 394-1002
E-mail: manager@hotelpanda.hu
www.hotelpanda.hu; www.hotelpanda.blog.hu

Helyszínt keres családi
rendezvényekhez, cége karácsonyi
összejöveteléhez, konferenciákhoz?
Kényelmes szállást keres?
Szeretné Ön is kivenni a részét
a társadalmi felelôsségvállalásból?
Válassza a Hotel Pandát, amely

10%-os kedvezményt
biztosít ezen hirdetés felmutatójának,
cégek és kerületi lakosok részére!

Hotel Panda
„Minôség elérhetô áron!”

ÉPÍTÉSBÔL MEGMARADT KÉMÉNYTÉGLA, TÉRKÔ OLCSÓN ELADÓ, BEÉPÍTÉSÉT
IS VÁLLALJUK. TEL.: (70) 508-9455
MOBIL GARÁZS — NINCS HELYIGÉNYE
— ELADÓ. TEL. ESTE: 394-3889.
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Tel.: (20) 956-4084. Nem vagyok kereskedô.
NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG!
MÁR 20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛKÖDÔ NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KEDVES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II.,
MARGIT KRT. 69. TEL.: 212-4163
SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MOBIL: (30) 858-9499. J. WIENNA BT., 1027
VARSÁNYI IRÉN U. 17.

2009/22

HIRDETÉS

27. OLDAL

Kéthetente

új kollekciók és új akciók!
TOP ÁRAS márkatermékek
4990 Ft-tól!
10% TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNY

Üzleteink:
Duna Plaza (Mona Lisa),
Flórián (Mona Lisa),
Mammut I. (Feminé),
Sugár (Feminé),
Új Buda (Feminé)

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

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

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

*1 felnôttel 2 gyermek,
2 felnôttel max. 3 gyermek ingyenes.
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HA MINDEN KÖTÉL SZAKAD...
Ahol a gép már nem segít... ott mi segítünk!!!
Az alábbi munkákat vállaljuk:
• Földkiásás ki-, be-, le-, fel- és elhordással
• Nehezen megközelíthetô helyeken történô munkavégzés
• Alap és szerkezet megerôsítése
• Károsodott épületrészek rehabilitációja
• Utólagos szigetelés, hôszigetelés
• Helyszíni betonozás
• Épületek, lakások teljes körû felújítása

SZOLGÁLTATÁSAINK

• „Piszkos” munkák
• Magasépítés
• Mélyépítés
• Belsôépítészet
• Egyéb munkák

Kérje szakértônk tanácsát,
aki 30 éves tapasztalattal áll az Ön rendelkezésére.

CAUTION

OXO ART
KFT

www.oxoart.xmarket.hu
Telefon: (06 20) 974-6226
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.

Budapesten, a budai oldalon parkos, ôsfás,
csendes környezetben igényesen felépített kis létszámú,
családias IDÔSEK OTTHONA várja lakóit, idôseit.
Tartós és átmeneti elhelyezést nyújtunk ápolással, gondozással.
Érdeklôdô hívását
a 274-3051 vagy a (06 30) 645-9786-os telefonszámon várjuk.

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

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

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

KÜLTERÜLETI
— mûvelésbôl kivett
— mezôgazdasági mûvelési ágú
területek értékesítése
Budapest II., Pesthidegkút, Solymár és Nagykovácsi
közigazgatási területén
Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722
E-mailben: rozszov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:
1028 Bp., Patakhegyi út 83–85.
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Szolgáltatás
Kézi autómosó, -kozmetika
Gumijavító és -szerelômûhely
Kodak Expressz
OTP-ªók
Thai masszázs
Mister Minit
Ametiszt ruhatisztító szalon
Sine Qua Non lézer- és szépségstúdió
And-Now valutaváltó
Natura virág
Orvosi Akupunktúra — Homeopátia
Ingatlaniroda
Hannibál–Travel utazási iroda
Neckermann utazási iroda
Papír—Írószer—Ajándék
Rózsadomb Medical Center

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

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

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

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

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

Törökvész út 87–91.
Rózsadomb Center információ: 345-8400
A bevásárlóközpont nyitvatartási rendje:
Általános üzletek
Kaiser’s szupermarket:
Fitness Club
Bowling
Gyógyszertár

Leslie L. Lawrence dedikálja
legújabb kötetét,
(A fekete özvegy)
november 6-án
16.30–17.30
között.
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Squash

10.00–20.00
8.00–20.00
H–P: 7.00–22.00
Sz–V: 8.00–20.00
11.00–02.00
H–P: 8.00–20.00
Sz: 8.00–16.00
V: 8.00–13.00
6.00–24.00

A Rózsadomb Center a hét minden napján visszavárja Önt.
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