ADYLIGET–BUDAKESZI-ERDÔ–BUDALIGET–C SATÁRKA–ERZSÉBETLIGET–ERZSÉBET TELEK–FELHÉVIZ–GERC SE–HÁRSAKALJA–HÁRSHEGY–HÛVÖSVÖLGY–KÔVÁR–KURUCLES–LIPÓTMEZÔ–MÁRIAREMETE–NYÉK–ORSZÁGÚT
PÁLVÖLGY–PASARÉT–PESTHIDEGKÚT-ÓFALU–PETNEHÁZYRÉT–REMETEKERTVÁROS–RÉZMÁL–RÓZSADOMB–SZEMLÔHEGY–SZÉPHALOM–SZÉPILONA–SZÉPVÖLGY–TÖRÖKVÉSZ–ÚJLAK–VÉRHALOM–VÍZIVÁROS–ZÖLDMÁL

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

|

WWW.BUDAIPOLGAR.HU

|

XVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM

|

2009. OKTÓBER 16.

HIDEGKÚTI MELLÉKLETTEL

Elismerés a megsebesített rendôrnek
Láng Zsolt, a II. kerület és Bús Balázs, a III. kerület polgármestere szeptember 29-én dicséretben és pénzjutalomban részesítette B. Szilárdot, a II. kerületi kapitányságon dolgozó
rendôr ôrnagyot, akit szeptember 25-én lôtt
lábon egy sorozatrabló Óbudán.
Az elkövetôt a III. kerületben fogták el a
rendôrök és a II. kerületi Központi Polgárôr
Egyesület munkatársai. Az ôrnagy az Állami
Egészségügyi Központban a jutalom átvételekor elmondta: szeretne a lehetô legrövidebb
idôn belül újra szolgálatba állni, de az orvosok szerint két-három hónapos utókezelés
vár még rá. A polgármesterek köszönetüket
fejezték ki a rendôrnek azért, hogy a két kerület határában hosszú ideje fosztogató betörôt
a polgárôrök segítségével elfogták.
(Folytatás az 5. oldalon)

Ki áll a rendezés útjában?
A hidegkútiak legnagyobb örömére nyáron
elkezdôdött a régi hidegkúti végállomás átalakítása. A megviselt bódék és kalyibák nagy részét már el is bontották. Az arra járók, a közelben élôk napról napra tapasztalhatják a
változást, hiszen — az önkormányzat ígérete
szerint — a „balkáni állapotokat” idézô területbôl hamarosan pihenôpark lesz.
A folyamat azonban elakadni látszik: az átalakítások területén négy bérlô nem hajlandó elhagyni az önkormányzati tulajdonú helyiségeket.
(Folytatás a 4. oldalon)
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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

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

Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678
1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Mûvelôdési Iroda

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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Változott az okmányiroda
nyitva tartása
A Polgármesteri Hivatal arról tájékoztatta lapunkat, hogy az okmányirodán és a népesség-nyilvántartónál a félfogadás október 1-jétôl megváltozott. Pénteki munkanapokon a korábbi 13.30 helyett a továbbiakban 13 óráig tartanak nyitva. Változatlanul 8 órától folyamatosan fogadják az ügyfeleket, ebédszünet nincs. Hétfôtôl csütörtökig az ügyfélfogadás változatlan maradt, és az ebédidô 12.15–13 óráig tart. A sorszám kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával a pénztár zárása
és a bankkártyás fizetés elszámolása miatt befejezôdik. A zárás elôtt
fél órával megjelent ügyfelek kiszolgálását továbbra is biztosítják. A
pesthidegkúti Máriaremetei út 37. alatti kirendeltség ügyfélfogadása
is változott: a Margit körúti intézményhez hasonlóan pénteken reggel
8-tól 13 óráig várják az ügyfeleket.

Telekpályázat
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselô-testületének
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévô
n II., Jegesmedve lejtôn található 54346/4 hrsz.-ú, 1148 m² területû
üres telekingatlan, melynek induló ára: 28 100 000 Ft + áfa,
n II., Kertváros u. 76. szám alatti 52772/5 hrsz.-ú, 1103 m² területû
üres telekingatlan, melynek induló ára: 32 400 000 Ft + áfa,
n II., Áchim András u. 6. szám alatti 51692 hrsz.-ú, 998 m² területû
üres telekingatlan, melynek induló ára: 26 100 000 Ft + áfa,
n II., Hidegkúti út 244. szám alatti 54413 hrsz.-ú, 479 m² területû
üres telekingatlan, melynek induló ára: 12 215 000 Ft + áfa
tulajdonjogának versenytárgyaláson történô értékesítésére.
A pályázati anyag megvásárolható 2009. október 16-tól 28-án 11
óráig 10 000 Ft + áfa/darab áron a II. kerületi Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.) A pályázat beadásának határideje: 2009. október 28-án 12 óra. A pályázati anyaggal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai ügyfélfogadási idôben személyesen (1024 Mechwart liget 1.,
308.), illetve a 346-5498-as telefonszámon válaszolnak október 28-ig.

Feloldott égetési tilalom:
csak hétköznapokon
Az avar- és kertihulladék-égetés szabályozásáról szóló 17/1992. (XI.
16.) kerületi rendelet szerint avart, kerti hulladékot égetni csak száraz
állapotban és a tûzvédelmi elôírások megtartása mellett, kizárólag október 1. és április 30. között, hétköznapokon, 10 és 18 óra között szabad. Közterületen égetni tilos. Kerti hulladéknak minôsül a száraz
lomb, nyesedék, illetve gally, elszáradt növény, gyümölcs. A zöldhulladék engedélyezettôl eltérô égetését a Városrendészet ellenôrzi, és
szükség esetén szankcionálja.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi képviselôknek (1024 Mechwart liget 1.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense, Szigeti Szilvia, (30) 5603928 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.).

2009/21 — október 16.
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Fôhajtás a hôsök elôtt
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
hôsei elôtt emlékezve tartott ünnepséget az
önkormányzat a helyi civilekkel együtt október 6-án Schittenhelm Ede honvédtüzér síremlékénél a Bimbó út és az Alvinci út sarkán. Már hetedik éve tartanak itt ünnepi
megemlékezést. A márványemléket civil kezdeményezésre, az önkormányzat támogatásával újították fel, azóta a helyi lakók és a környék iskoláinak diákjai is gyakran látogatják
ünnepi alkalmakkor, október 6-án és március 15-én. Az idei, számos érdeklôdô részvételével tartott megemlékezésen a felújítást kezdeményezô Némedi László szólt az emlékhely
történetérôl.
Láng Zsolt polgármester beszédében azt
hangsúlyozta: egy egyszerû tüzér sírja mellett
állva érdemes azon elgondolkodni, hogy hányan, hányszor adták életüket, vérüket nemzetiségtôl függetlenül a becsületért, a haza és
a demokrácia iránti tiszteletbôl.
— Ma minden, számunkra adott lehetôséggel élni kell, hogy morálisan is helyreálljon
az országban a rend, és értelme legyen a sok
áldozatnak, amit elôdeink hoztak a hazáért.

1956 emlékére
A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú
Alapítvány október 22-én 17 órától emlékezik a forradalom és szabadságharc
53. évfordulójára a Baár—Madas Gimnáziumban (1022 Lorántffy Zsuzsanna út
3.). Köszöntôt mond Balsai István országgyûlési képviselô. A középiskolások
számára kiírt pályázatunk eredményhirdetésén a díjakat Bánffy György színmûvész, a zsûri elnöke, Szieberth Istvánné
kuratóriumi elnök és Bognár Nándor kuratóriumi tag adja át. A mûsorban közremûködnek a vers- és prózamondó verseny gyôztesei és Erôs Dorottya, a Kodály Zoltán iskola tanulója. Emlékkiállítás is nyílik a gimnáziumban 1956-os relikviákból, újságokból, korabeli és az 50.
évfordulós középiskolás pályázatok fotóiból. A kiállítást, amelyet Aba Béla grafikus rendezett, Láng Zsolt polgármester
nyitja meg. A tárlat megtekinthetô október 22-én és november 4–10. között hétköznapokon 9–17 óráig.

Meghívó
Az SZDSZ II. kerületi csoportja Nagy Imre egykori lakhelyénél emlékezik az
1956-os forradalomra és szabadságharcra. Idei emlékünnepségünkön, október
23-án pénteken délelôtt 10 órakor az
Orsó utca 43. elôtt Eörsi László történész emlékezik a forradalomra és szabadságharcra.

— A polgármester felhívta a ªgyelmet, hogy
amíg más országban hétköznapokon is nemzeti színû zászlók díszítik a házakat, addig itthon sok helyen még a nemzeti ünnepeken
sem teszik ki a magyar lobogót, pedig elôde-

ink még életüket is feláldozták az országért.
Az ünnepség végén Molnár Katalin és Molnár
Bori hangszeres kísérettel adott elô egy, az
aradi vértanúkra emlékezô népdalt.
szeg

Lobogózzuk fel
a házakat!
Az önkormányzat kéri a kerület lakosságát,
hogy nemzeti ünnepünk alkalmából, október 23-ára emlékezve tûzzék ki a nemzetiszínû lobogót a lakóházakra.

Fába vésett vértanúk

Október 5-én a Baár—Madas Református
Gimnázium földszinti aulájában ünnepélyes
emlékmûavatásra gyûlt egybe sok tanár és diák. Olyan alkotást lepleztek le, amely az önfeledt nézelôdés helyett megálljt parancsol, és
megrendítô emlékezésre sarkall. A különleges mementónak története van. Az építész,
szobrász és fafaragó mûvészember — Szák-Kocsis Pál — kezébe akadt egy kivágott körtefa
törzsének enyhén hullámvonalas, gyönyörûen erezett darabja. Ekkor eszébe ötlött az ôt
régóta nyugtalanító tény: az aradi vértanúknak egész Budapesten nincs emlékszobruk.
Nem emlékszobor készült, hanem fafaragás.
A hosszúkás, hullámvonalas fába arcok vésôdtek, és az arcok összeérnek, így alkotva
egységet; az arcok egyszerre sugároznak hôsiességet és megtörtséget, elszántságot és belenyugvást. Az alkalom kapcsán versírásra is

ihletet kapott mûvészt idézve: Férªak arca —
tizennégy izzó szempár néz ide ránk. A szabadság / áldott szentjei, bátor, vértanú hôsök.
(Azért tizennégy, mert az emlékfán Kneziè
Károly, Nagysándor József, Damjanich János,
Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernô, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernô, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos mellett az elsô szabadon választott miniszterelnök, Batthyány Lajos is szerepel.
A mementó méltó helyét kereste. Alkotója
a Baár—Madas auláját ilyennek tartotta.
Évente megkoszorúzzák majd, de a hétköznapokban is lesz, aki meg-megáll elôtte, és emlékezik. Talán a mindig céltudatosan és zajosan közlekedô diákok is lelassítják a lépteiket, ha elhaladnak mellette.
Berényi Eszter
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Budapest, Keleti K. u. 13/b, tel.: 2125030).

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 8–
16 óra között a 353-0624-es 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.
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Önös érdekek akadályozzák Hidegkút szépülését
(Folytatás az elsô oldalról)
A pesthidekútiaknak évtizedek óta ígérgetik,
hogy a régi végállomást rendbe teszik. Számos, olykor túlságosan is nagy ívû elképzelés
látott napvilágot a fejlesztésére. Az önkormányzat jelenlegi vezetése azonban végre a
tettek mellett döntött: nem keres a környezetbe nem illeszkedô üzletközpont építéséhez
proªtorientált befektetôt, hanem saját költségén tanösvénnyel, hetipiaccal kiegészülô pihenôparkot létesít. A leromlott bódésoron
ugyanis már kevéssé érte meg boltokat mûködtetni; egyre kevesebb volt a vevô, és egyre
több bûneset történt. Ezért is zárt be sorra a
turkálós üzlet, a kínai étterem, a fodrász.
Az önkormányzat minden bérlôvel annak
ellenére korrekt megállapodásra törekedett,
hogy valamennyi szerzôdés kikötötte a tulajdonos kerület felmondási jogát. Négy bérlô
azonban úgy döntött: ha már úgyis vadnyugati állapotok uralják a területet, ôk is a rendszabályok felrúgásával próbálják felsrófolni
„lelépésük” árát.
A Hidegkúti út 2.-ben az órás üzletet mûködtetô Leipán Zoltán bérleti jogviszonyát
már 2008. április 30-ára felmondta az önkormányzat, de a volt bérlô több mint másfél
éve nem üríti ki a 10 m²-es helyiséget. Nem
ªzeti ki majd’ százezer forintos díjhátralékát
sem.
Hasonlóan a Hidegkúti út 2. alatt található
az Alpikum Kft. által használt 20 m²-es
ruhásüzlet, amely aligha nevezhetô nagy forgalmúnak. Az önkormányzat — minden jogi
kötelezettségét betartva — szintén tavaly április 30-ával mondta fel a helyiség bérleti szerzôdését. Az Alpikum Kft. ügyvezetôje, Kapui
István azonban nem tartja be a jogi elôírásokat, bízva ügyvédjében, és a bíróság hosszú,
akár évekig is elhúzódó eljárási gyakorlatában. Addig is irreális igényekkel bombázza
az önkormányzatot.

A fenti ingatlan legnagyobb területét, a
180 m²-t bérlô Orgona Kkt-nek és jogelôdjének 2000. szeptember 30. (!) óta nincs érvényes bérleti szerzôdése.
A megújításra váró területbôl mintegy ezer
négyzetmétert használó, faiskolát mûködtetô
Garden 2000 Kft. ügyvezetôje is úgy döntött,
elmegy a legvégsôkig. A legtöbbet akarja kiaknázni abból, hogy a Hidegkúton élô közel
17 000 ember számára fontos ez a beruházás,
és minden eszközt felhasznál azért, hogy akadályozza annak megvalósítását. Az önkormányzat idén áprilisban — a korábbi írásbeli
megállapodásnak megfelelôen — harmincnapos határidôvel mondta fel a cég bérleti szerzôdését, Bieber István ügyvezetô azonban — az
idénynövényekre hivatkozva — a birtokbaadási határidô meghosszabbítását, illetve cseretelket kért. A hosszabbításra megkapta az engedélyt, ám ez is csak idôhúzás volt; egyéni üzleti érdekeinek érvényesítését nem adta fel.
Az önkormányzat mind a négy esetben jogi
úton kíván érvényt szerezni a törvénynek és
a közösségi érdekeknek. A bérlôk azonban
minden kiskaput kihasználnak, és az ismert
hazai jogviszonyok között erre minden esélyük adott. (Az egyik cég jogi képviselôje a peres eljárás során — természetesen jegyzôkönyvön kívül — meg is jegyezte, hogy legalább 3–4 év idôt nyernek az összes jogorvoslati lehetôség kihasználásával.)
Tóth I.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Budapest, 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. Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) következô fogadóóráját
október 22-én a Pesthidegkúti Közösségi
Házban (1028 Budapest, Máriaremetei út
37.) tartja.

Láng Zsolt polgármester szerint a mai jogviszonyok lehetôséget adnak a visszaélésre, és erre igen jellemzô példa a hidegkúti régi végállomás bérlôinek története.
— Végtelenül elkeserít, hogy a kicsinyes nyerészkedés
szándéka egy idôre megakadályozhatja a terület teljes rendezését. Tisztában vagyok azzal, hogy napjaink Magyarországán nehéz a vállalkozók élete, de ez senkit sem jogosíthat fel közösségellenes magatartásra. Egyesek énközpontú
szemlélete miatt fontos beruházás húzódhat el ismét
hosszú évekre. Az önkormányzat vezetése súlyos dilemma
elé került: vagy elfogadja a bérlôk szemérmetlen és minden
jog-, illetve erkölcsi alapot nélkülözô feltételeit, és befejezheti a régen várt rekonstrukciót — ez visszaélés lenne a közvagyonnal —, vagy jogi útra tereli az ügyet. Ez utóbbival — a magyar bírói gyakorlatot ismerve — azt kockáztatja, hogy évekre leáll a beruházás.
Mivel a mai helyzetben minden forintnak számtalan helye lenne, érthetô, ha a kerületi
vezetés nem kíván a fejlesztés költségein kívül súlyos milliókat kifizetni a semmiért, hisz’
mind a négy bérlô jogtalanul bitorolja az önkormányzat tulajdonát. Azt sem szeretnénk,
ha azok a korábbi bérlôink, akik jogszerûen jártak el, látnák: gátlástalan és erôszakos társaik amorális fondorkodással — a köztulajdon kárára — pluszjövedelemre tehetnek
szert.

2009/21 — október 16.
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Segítség a kerületi tûzoltóknak
Hat navigációs berendezést
ajándékozott az önkormányzat
szeptember 29-én a Fôvárosi
Tûzoltóparancsnokságnak. A
készülékeket a Budakeszi úti Középbudai Tûzôrség autóiba szerelik be,
ezzel is segítve a gyorsabb
tájékozódást, és a tûzoltók minél
elôbbi megérkezését.

kerületi feladat a tûzoltóság mûködési feltételeinek biztosítása, de szívesen segítik a szervezetet, mert ezzel is a városrészben élô lakók biztonságát növelik. Önkormányzati hozzájárulással épült újjá többek között a laktanya konyhája, vagy rendezték be a legénységi

A II. kerületi Önkormányzat hat korszerû navigációs készüléket adott át a budapesti tûzoltóságnak. A tájékozódást segítô mûszereket a
Közép-budai Tûzôrség kapta meg, így a kerületi lánglovagoknak nem kell a beavatkozás
helyszínére sietve térképek lapozgatásával tölteni az értékes másodperceket. A berendezéseket Láng Zsolt polgármester adta át Bende Péter tûzoltó vezérôrnagynak, a fôvárosi parancsnoknak a Budakeszi úti tûzoltó laktanyában.
A polgármester elmondta, hogy a kerület
évek óta támogatja a tûzoltóságot. Noha nem

szg

A bátorság jutalma
(Folytatás az elsô oldalról)
A rendôrök a II. kerületi polgárôrökkel
együttmûködve régóta szemmel tartották a
II. és III. kerület határát, mert sok betörést
jelentettek a környékrôl. A polgárôrök egy
korábbi járôrözés során majdnem lebuktatták a tettest, aki menekülés közben kénytelen volt a sokmilliós, betörésbôl származó értéket hátrahagyni. A közös akcióban már sikerült máskor is a betörô nyomába eredni,
aki inkább áthelyezte vadászterületét a szomszédos kerületbe. Az elfogott betörô rálôtt az
ôt feltartóztató rendôrre, és lábon találta. A
meglôtt rendôr sérüléseit a II. kerületi Központi Polgárôrség egy tagja látta el gyorsan
és szakszerûen, így a kiérkezô mentôk azonnal a kórházba szállíthatták a sebesültet.

társalgót. A polgármester hozzátette: a tûzoltók kitartó munkájukkal méltán érdemlik ki
a lakosság megbecsülését. Bende Péter tûzoltóparancsnok kerületi lakóként külön köszönte a városrész támogatását, hangsúlyozva, hogy minden adomány a gyors és szakszerû beavatkozást segíti.
— Gyakran kellett autóinkban a térképeket cserélni, mert
hamar elhasználódtak a lapozgatásban, amikor gyorsan kellett
a riasztás helyszínét meghatározni — mondta el Belovics
György, a Közép-budai Tûzôrség
parancsnoka. Hozzátette: a GPS
készülékekkel hamarább lehetnek a helyszínen a tûzoltóink,
mert a tûzesethez vagy balesethez a legrövidebb útvonalat is
megadja a készülék, amelybe
elég csak az utca nevét és a házszámot beírni.

Bátorságáért a 35 éves, 12 éve rendôrként
dolgozó B. Szilárd soron kívüli alezredessé
való elôléptetésére tett javaslatot Bencze József országos rendôrfôkapitány október 1-jei
hatállyal. A hivatásosok szolgálati viszonyáról szóló törvény szerint a miniszter soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba elôléptetheti azt a hivatásos állományú rendôrt, aki a
szolgálat teljesítésében kimagasló helytállást
tanúsított.
A fôkapitány külön köszönetet mondott K.
András polgárôrnek, aki a helyszínen a mentôk gyors kiérkezéséig mindent elkövetett az
életveszélyesen sérült rendôr állapotának stabilizálásáért. Ezért az országos rendôrfôkapitány javasolja, hogy a polgárôrnek adományozzanak Bátorságért érdemjelet.
ger

Az olvasó írja…
Kilencvenedik évében járó édesanyám jó erônlétének köszönhetôen sokszor egyedül is
szokott sétálni. Szeptember 30-án is ezt tette, amikor a Lorántffy út környékén egy autóból megszólította — magyarul — egy magát németnek mondó nô, rajta kívül még egy személy volt a kocsiban. Arra kérte édesanyámat, hogy irányítsa el ôket a János kórházhoz. Elmondása szerint lányaikat baleset érte, és a traumatológiára kerültek. Rávette, hogy szálljon be, és úgy mutassa az utat. Telefonján felhívott valakit, azt mondva, hogy az osztály egy
orvosnôjével beszél. Át is adta a telefont, hogy ô is hallja, amint az állítólagos orvosnô elmondja: a lányokat mûteni kell, de ez csak akkor lehetséges, ha elôre ªzetnek bizonyos
összeget. A kórházhoz érve egyikük bement, másikuk szóval tartotta, pénzt kérve tôle.
Édesanyám mondta, hogy nincs nála pénz, ajánlották, hogy felmennek vele a lakására. Szerencsére erre nem került sor, és erôszakot sem alkalmaztak, így el tudott jönni.
Én az esetrôl csak másnap szereztem tudomást. Sajnos, a jármûrôl, illetve a személyekrôl értékelhetô leírást nem sikerült szerezni. Feltehetôen nem csupán ebben az egy esetben próbálkoztak. Azt szeretném kérni Önöktôl, hogy — az egyedül közlekedô idôs hölgyekre tekintettel — hívják fel akár az olvasók ªgyelmét is erre a trükkös csalásra.
(Név és cím a szerkesztôségben)

Felismerte kirablóit
A Fény utcai piacnál láttak el közös járôrszolgálatot a rendôrök, a Mammut biztonsági szolgálata, valamint a Városrendészek október 6-án délelôtt, amikor
egy idôs úr kért tôlük segítséget. — A
férª elmondta, hogy egy vendéglátó
egységben éppen italozó csoport tagjai
között felismerte azokat a személyeket,
akik elôzô nap kifosztották, elvették
több iratát és tetemes mennyiségû készpénzét — tájékoztatott Takács Sándor
közterület-felügyelô.
Mint mondta, igazoltatták a férª által
megjelölt személyeket, akik közül három nôt elôállítottak a rendôrségen. A
gyanúsítottak nem voltak ismeretlenek
a hatóságok elôtt, egyiküknek hasonló
jellegû bûncselekmények miatt volt már
dolga a rendvédelmi szervekkel, társa
pedig éppen a közmunka elôl bujkált,
mert nem ªzette be a II. kerületi Városrendészek által illegális árusítás miatt
korábban kirótt büntetéseket. Ez az
eset is mutatja, hogy szükség van az október elsejétôl a Fény utcai piac és környékén mûködô, közös járôrszolgálat
munkájára a hasonló esetek megelôzése érdekében.

www.masodikkerulet.hu

@

Naponta frissülô hírek és információk a kerület életébôl a kerület
honlapján.
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Ingyenes zöldzsák
Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat döntése alapján a készlet erejéig ingyenesen biztosít zöldhulladékgyûjtô zsákokat. Az
akcióban közel hatezer zsákot osztanak ki a
kerületi lakosok között. Ingatlanonként maximum öt darabot vehetnek át a jelentkezôk. A
zsákokat október 19-tôl lehet átvenni két
helyszínen: Pesthidegkúton a Máriaremetei
út 37. alatti ügyfélszolgálati irodában, ügyfélszolgálati idôben a Városrendészet munkatársainál.
A kerület belsô részén lakó polgárok pedig szintén október 19-tôl hivatali ügyfélfogadási idôben (hétfôn 13.30–18-ig, szerdán 8–
16.30, pénteken 8–11.30-ig, tel.: 315-1366)
a Lövôház utca 22. alatti Környezetvédelmi
és Mezôgazdasági Irodában vehetik át a zöldzsákokat.

KÉT HÉT

BUDAI POLGÁR

Megnyílt a fôváros új biopiaca Pesthidegkúton
Október 10-én a Klebelsberg Kultúrkúria udvarán megnyílt Budapest új ökopiaca, amely
egész évben széles választékkal, mégpedig elsôsorban Magyarországon termelt és feldolgozott biotermékekkel — zöldség, gyümölcs,

keikkel, hasonlóan a korábban a Marczibányi téren, ma már a Csörsz utcában mûködô
ökopiachoz.
A piacot Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója nyitotta meg,

tej, tejtermékek, húsféleségek, pékáruk, mézek, borok, és nagyon sokféle feldolgozott, fagyasztott termék — várja az érdeklôdôket
minden szombaton 7–13 óra között.
A piacot a II. kerületi önkormányzat támogatásával a Magyar Biokultúra Szövetség üzemelteti, és a Biokontroll Hungária Nonproªt
Kft. ellenôrzi, vagyis csak a szigorú elôírások
és feltételek teljesítésével bio minôsítést
szerzett gazdaságok jelenhetnek meg termé-

aki köszöntôjében kiemelte: régi álma teljesült a pesthidegkútiaknak és a környéken
élôknek. A hidegkúti biopiac kisebb méretû,
ám korlátozott méreteihez képest széles választékot és magas minôséget kínál. A pavilonok egy része könnyûszerkezetes, szükség
szerint bontható, biztosítva a Kultúrkúria tavasztól ôszig zajló szabadtéri rendezvényeinek zavartalan lebonyolítását.

Virágvásár
Fogyatékosokat támogató virágvásár lesz október 25-én vasárnap 8–13 óra között a Kájoni János ferences közösségi házban (1026
Szilfa u. 4.). A Civitán Budapest Help fogyatékosokat foglalkoztató kertészete elsôsorban
szép krizantémokat, sírcsokrokat, árvácskát,
aloét kínál megvásárlásra ezen a napon.
Fogyatékosok alkalmazását támogatja az,
aki a temetôlátogatás virágait ezen a napon
vásárolja meg.

Katanics Máriát
ünnepelték

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
dísztermében ünnepi kórushangversenyt rendeztek Bárdos Lajos születésének 110. évfordulója tiszteletére. A
hangversenyen egyesített kórusként fellépett a Szilágyi Erzsébet Nôikar, a Musica Nostra Nôikar (Mindszenty Zsuzsánna), a Kölcsey Kórus (Tamási László). Mohayné Katanics Mária vezényletével három, Bárdos Lajos talán legszebb egynemû karra írt mûvét énekelte. A közel
száztagú nôi kar ihletett elôadását és a
80. születésnapját idén ünneplô karnagyot hosszan ünnepelte az értô hallgatóság. A KÓTA vezetése méltatta az egykori Bárdos-tanítvány, Mohayné Katanics Mária kiemelkedô karvezetôi és pedagógusi tevékenységét.

SZZM

Várost takarítottak

A Nagy Várostakarítás nevet viselô program
keretében a Fôvárosi Közterület-fenntartó
Zrt. idén is közös takarításra invitálta a lakókat. A kezdeményezéshez fôvárosszerte az önkormányzatok is csatlakoztak. A II. kerület
sem maradt távol a környezetvédelmi akciótól, így a lakókörnyezetüket szeretô lakók, önkormányzati képviselôk és civil szervezetek
egyaránt részt vettek az eseményen.

Október 10-én a belsô városrészben a Marczibányi és a Pasaréti téren, a Törökvész úti
iskola környékén, az Üstökös utcai játszótérnél, valamint Pesthidegkúton a Szabadság utcánál lehetett az önkéntes takarítók csapatához csatlakozni. A szemétszedéshez az önkormányzat biztosított felszerelést, a tele zsákokat még aznap délután elszállította az
FKF Zrt.

2009/21 — október 16.

ÓVODA—ISKOLA

Hajléktalantanyából játszótér

Régóta húzódó köztisztasági probléma oldódhat meg a Vízivárosban. A Medve és Vitéz utca sarkán lévô kis terület állapota miatt már
többször kellett a Városrendészetnek intézkednie, mert az idônként letelepedô fedél
nélküliek nem csak pihenésre használták a
kis zöld felületet.
— A közterület-felügyelôink — tiszteletben tartva mások jogait — legutóbb is arra
kérték az ott tartózkodó hajléktalan embereket, hogy legalább maguk után tegyenek rendet és tartsák be az alapvetô köztisztasági sza-

bályokat — mondta el Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetôje. — Hasonló esetekben a
felügyelôk fellépése közel egy hónapig marad
hatásos, utána új emberek érkeznek, akiket
ismét fel kell szólítani a kulturált és közegészségügyileg is tolerálható viselkedésre — derült ki a vezetô szavaiból.
A Városrendészet ezért visszatérôen ellenôrzi az érintett területeket. A Medve utca sarka és a Csik Ferenc iskola telkének határánál
lévô terület azonban nem közterület, az intézményhez tartozik. A iskola ezért úgy tervezi,
hogy változtat a sokakat zavaró helyzeten, és
egy, az építészeti díjat nyert épület külleméhez illô kerítéssel oldják meg a terület védelmét. Makovecz Éva igazgató lapunknak elmondta, hogy a kerítés kivitelezésére már
kértek árajánlatot. Amennyiben az önkormányzat segít és tud pénzt biztosítani a beruházásra, elkezdôdhet az építkezés. A kis terület nem marad parlagon, kapuval csatlakozna
az iskolaudvarhoz, és ott a tervek szerint a kisebb gyerekek csoportjai számára alakítanak
majd ki játszóhelyet.

Az önkormányzatot Varga Elôd Bendegúz közbiztonsági tanácsnok, valamint Soltész Attila,
a közoktatási bizottság elnöke képviselte, aki
köszöntôjében a rendvédelmi szervek jelentôségét és az általuk ellátott feladatok fontosságát hangsúlyozta. Elmondta, hogy legtöbbször csak akkor tartunk igényt a szervezetek
munkájára, amikor már baj van.A képviselô
felhívta a ªgyelmet a kerületi rendôrség, a Városrendészet és a kerületi polgárôr szervezetek együttmûködésére és hatékony munkájára, mely az utóbbi években jelentôsen javította a közterületek közbiztonságát.
A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen az
iskolák csapatai négyfôs rajokban teljesítették a hat állomásból összeállított akadálypályát. A ªatalok számára leküzdendô feladato-

Játszótér nehéz sorsú
gyerekeknek

Kerületünk egyik legszebb részén, egy Ali utcai villaépületben található a Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai
Egyesített Kórházainak Gyermekpszichiátriai részlege. Több mint negyven éve foglalkoznak itt érzelmileg súlyosan sérült, komoly tanulási, viselkedési és beilleszkedési zavarokkal küzdô gyermekekkel. A kis páciensek legalább három hetet, de szükség szerint több
hónapot is eltöltenek a hétköznap bentlakásos intézményben, ahol a szakszerû terápia
mellett a napi tanulást és játékot is biztosítják számukra. Ez utóbbira azonban eddig
méltatlan körülmények álltak rendelkezésre,
hiszen az épület kertje meglehetôsen elhanyagolt volt, a játszóeszközök az idôk során
használhatatlanná, sôt veszélyessé váltak.
Ezen a tarthatatlan állapoton kívánt segíteni
az Europ Assistance Magyarország, amikor
másfél millió forintot adományozott a játszókert felújítására. Ottjártunkkor már álltak az
európai szabványnak megfelelô új, színes eszközök; libikóka, csúszda, homokozó a kisebbeknek, pingpongasztal, kosárpalánk a nagyobbaknak. Az utolsó simításokat a Gyermekpszichiátriai részleg dolgozói a nagyobb
kat a rendvédelmi ismeretek, polgári védel- gyerekekkel és az Europ Assistance munkami, turisztikai és navigációs, illetve elsôse- társaival együtt végezték.
gélynyújtási gyakorlatok jelentették. A mûszaki állomáson árvízvédelmi szituációban
álltak helyt az iskolások, a lánglovagok pedig
tûzvédelmi ismeretekbôl tették próbára a csapatokat.
Az óvodások számára a II. kerületi rendôrkapitányság tartott Pindur Pandúr mini
KRESZ közlekedésbiztonsági vetélkedôt,
amelyen a korosztálynak megfelelô feladatok
— köztük akadálypályás kerékpározás — várták a legkisebbeket. A fôdíjat, egy kerékpárt
a Virág árok 15. alatti óvoda nyerte. Hangyási
Sándor rendôrkapitány minden ovisnak átadott egy ajándékcsomagot, amelyben láthatósági mellény és közlekedésbiztonsági társasjáték is volt. Az általános iskolás korosztályból a Móricz végzett az élen, második a
Pitypang, harmadik az Újlaki iskola csapata
Eleinte kissé elfogódottan, de szemmel látlett. A középiskolások között a Csik iskola hatóan örömmel vették birtokba új játszótelett az elsô, második a Budenz, harmadik pe- rüket a kis lakók. Nem mindegyikük akar szódig a Kodály iskola. A díjakat Kácsorné Török ba elegyedni velünk, de azért akad, aki megIldikó, a II. kerületi Polgári Védelmi Kiren- mutatja, milyen ügyesen tudja használni a jádeltség vezetôje és Tihanyi Katalin iskolaigaz- tékszereket. A kis Csongor saját készítésû
gató adta át. A nap során rendôrmotoros és puskával lövöldöz az idegenekre, de amikor
rendôrkutyás bemutató várta az érdeklôdô- látja, hogy megadom magam, megenyhül,
ket, kiállították a tûzoltóság és a polgári véde- sôt egy félszeg kis mosoly kíséretében fegyvelem speciális autóit, a honvédség pedig kiállí- rét is megmutatja. Miklóstól egy szem gesztetást, fegyverbemutatót tartott. A szép idô nyét kapok ajándékba, egy másik kisªú pemellett a Készenléti Rendôrség zenekara és dig cukorkával kínál.
Ayala, az ismert humorista és Anita elôadóAz ország minden részérôl érkeznek ide a
mûvész gondoskodott a vidám percekrôl.
gyerekek, legtöbbjük többszörösen hátráAz eseményt a II. kerületi Rendôrkapitány- nyos helyzetû. Az új játszótér, ha nem is oldság, a II. kerületi Polgári Védelmi Kirendelt- ja meg problémáikat, kis idôre talán feledtetség, a II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány, a ni tudja a nehézségeket, és pár óra vidámsáNemzedékek Biztonságáért Alapítvány, a II. got, felhôtlen játékot nyújt azoknak, akik erkerületi polgárôr szervezetek és a Városren- re a leginkább rászorulnak.
dészet közösen szervezte.
Péter Zsuzsa

Rendvédelmi napot tartottak a Móriczban
Rendvédelmi és Katasztrófavédelmi Napot
tartottak október 2-án a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban kerületi óvodásoknak, általános és középiskolásoknak. A hagyományos
ôszi eseményen bemutatkozott a Polgári Védelem, a rendôrség, a tûzoltóság, a honvédség, a Városrendészet, és részt vettek rajta a
II. kerületi polgárôr szervezetek is.
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Megjelent
a Hívogató és
az Iskolanyitogató

A II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ (PSZK) minden évben megjelenteti
a Hívogató és az Iskolanyitogató címû kiadványokat, hogy segítse a szülôket az
óvoda-, illetve az iskolaválasztásban.
A Hívogatóban a II. kerületi önkormányzati óvodák mutatkoznak be, de a
nem önkormányzati fenntartású óvodákról is olvasható információ. A füzetben a PSZK munkatársai gyûjtöttek
össze minden olyan hasznos információt, amely segít az óvodaválasztásban.
Ilyen témakör az óvodai elôjegyzés, a
beiratkozás, az óvodai nevelés, az óvodaválasztás lehetséges szempontjai, az
óvodaérettség, vagy a körzethatárokkal
kapcsolatos tudnivalók. A kiadványban
bemutatkoznak a kerületi egyéb, oktatással és neveléssel foglalkozó intézmények is.
Az Iskolanyitogató az önkormányzati
iskolákat mutatja be részletesen. A kiadvány az általános iskolákról, az általános iskola és gimnáziumokról, illetve a
gimnáziumokról tartalmaz fontos tudnivalókat. Az Iskolanyitogatóban is helyet
kaptak a nem önkormányzati intézmények, valamint a kerületi egyéb oktatási
intézmények. A hasznos információk a
tankötelezettséggel, az iskolaérettséggel, a beíratással, a szabad iskolaválasztással foglalkoznak, amit a kedvezményekrôl és támogatásokról szóló jogszabályok, az iskolai körzetek felsorolása
tesz teljessé.
A kiadványokat az óvodákban, iskolákban, a II. kerületi Önkormányzat Mûvelôdési Irodáján (1027 Bem tér 1.), a II.
kerületi Önkormányzat Ügyfélszolgálati
Központjában (1024 Margit krt. 47–49.)
és a II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központban (1024 Keleti Károly utca
37.) lehet beszerezni, valamint PDF-formátumban letölthetô a PSZK honlapjáról: www.mkpszk.sulinet.hu
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Családi nyílt nap a Honvéd Lovardában
Október 18-án szeretettel várják a lovak és a
lovaglás iránt érdeklôdôket a Pasaréti Honvéd Lovardában 9.30-tól. A délutánig tartó
eseményt Dankó Virág alpolgármester nyitja
meg. A programok között szerepel lovas karusszel a Pasaréti Honvéd Lovarda lovasainak elôadásában, a Pasaréti Honvéd Lovas
Sportegyesület versenyzôinek lovastorna-bemutatója, póni karusszel a Szabó Miklós Póni Lovas Iskolájának növendékeivel. Délben
zenés díjlovaglás, majd western-show (Szauerwein Tibor kaszkadôr és csapata), reining
Victor Fröschl és Garab Edit elôadásában. Egy
órakor lóháton „esküszik” meg Szín Lajos és

Mihaliczky Krisztina, ôket a Line Dance tánccsoport bemutatója követi, végül közös táncra hívnak minden érdeklôdôt, a zenét a
Country Express szolgáltatja.
A program teljes ideje alatt büfé, kisállatsimogató áll a vendégek rendelkezésére.
Rossz idô esetén a programokat a fedett lovardában tartják. Érdeklôdés esetén, kérjük,
elôzetesen jelentkezzen a honvedlovarda@
freemail.hu e-mail címen. Cím: 1026 Hidász
u. 2/d.
A programot támogatta a II. kerületi önkormányzat Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport és
Informatikai Bizottsága.

Leendô elsôsöket várnak a kerületi iskolák
Ovisoknak
Az Áldás Utcai Általános Iskolában (1025 Áldás u. 1., tel.: 212-4258) október 21-én 8–11
óráig nyílt órák óvónôknek, akiknek tanítványai az iskolában elsô osztályosok, december
1-jén 8–12 óráig nyílt órák leendô elsô osztályos szülôknek. 12 órától beszélgetés a tanítónôkkel.
A Fillér iskolában (1022 Fillér u. 70–76.,
tel.: 326-6616) az emelt szintû angolos osztályokba jelentkezôknek november 11-én 9
órakor nyílt nap, magyar és angol nyelvû bemutatókkal. A foglalkozások után 11 órakor
az iskola igazgatója tájékoztatót tart az angol
tagozatra való jelentkezésrôl, az iskolában folyó munkáról. November 18-án magyar, 25én angol nyelvû foglalkozás 16–16.45-ig. A
foglalkozásokon megismerkedhetnek a leendô tanítókkal: Szabó Edittel és Siposs Katalinnal.
A német nemzetiségi tagozatra jelentkezôknek október 21-én és november 4-én
16–16.45-ig magyar és német nyelvû foglalkozás. A magyar nyelvû foglalkozásokat Balássyné Vas Judit leendô tanító, a német nyelvû
foglalkozásokat Honos Pia tartja. November
11-én 8 órától nyílt nap magyar és német
nyelvû bemutatókkal. A foglalkozások után
10 órakor az iskola igazgatója tájékoztatót
tart a német nemzetiségi oktatásról, az iskolában folyó munkáról.
A Pitypang Utcai Általános Iskolában

(1025 Pitypang u. 17.) legközelebbi iskolakóstolgató foglalkozás november 10-én 16 órától lesz, ahol lehetôség lesz a leendô tanító nénikkel való találkozásra is.
A Remetekertvárosi Általános Iskola
(1028 Máriaremetei út 71., tel./fax: 2758675) iskolanyitogató foglalkozásokat tart a
2010/11-es tanév leendô elsôseinek. November 11-én 16–17-ig Márton napi játszóház,
november 23-án 16–17-ig ismerkedô. Gyülekezés az iskola portáján. Mindenkit szeretettel várnak a leendô tanítók, Szilágyi Hajnalka
(Hajni néni) és Szmereka Viktória (Viki néni).
A Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (1024 Ady E. u. 3., tel.: 212-4151) iskolába hívogató programokat szervez leendô
elsôsöknek és szüleiknek október 16-án pénteken 17–19-ig, ahol táncház és kézmûves
foglalkozás lesz, és november 17-én kedden
9–11-ig, amikor nyílt órákat tekinthetnek
meg a 4. évfolyamon, ahol a leendô elsô osztályos tanító nénik tanítanak. Családi táncház élô zenével október 16-án pénteken 17–
19-ig és november 20-án pénteken 17–19ig.

Nyolcadikosoknak
A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium elôkészítô tanfolyamot tart magyar és
matematika tantárgyakból október 6-tól keddi és szerdai napokon. Tájékoztató szülôi értekezlet október 20-án 17 órakor, helyszíne:
1021 Budenz út 20–22., tel.: 394-3177.

2009/21 — október 16.
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Bemutatkoznak a kerületi óvodák: a Törökvész Úti Kézmûves Óvoda

Hagyományôrzés: tiszta forrásból
A hagyományôrzés szellemében szüreti
mulatságra készülnek a gyerekek
október elején a Törökvész Úti
Kézmûves Óvodában. Minden évben
maguk darálják, préselik a
szôlôszemeket, ªnom mustot
készítenek, amelyet természetesen meg
is ihatnak. Bizonyára idén is vidám,
táncos mulatság kerekedik majd,
amelyhez a Zeneakadémia meghívott
növendékei fogják szolgáltatni a
talpalávalót.

Az ovisok a néphagyományokhoz kapcsolódva rendszeresen kézmûveskednek is. A gyerekek lelkesen fûznek gyöngyöt, agyagoznak
(az óvodának két égetôkemencéje is van), nemezelnek, szônek-fonnak. A szabadon végzett alkotó munka nagymértékben fejleszti a
gyerekek kézügyességét, fantáziáját és ízlésvilágukat — hangsúlyozta Janecskó Mária, az intézmény vezetôje.
Mint mondta, a kézmûves tevékenységek
kapcsán már évek óta a gyermekek kreativitására épülô foglalkozásokat tartanak. Ezért
sem állt távol az óvoda és pedagógusainak
szellemiségétôl, hogy idén szeptembertôl —
a Százszorszép Óvoda mellett — ôk is részt vegyenek a Kompetencia alapú oktatás implementációja, önálló intézményi fejlesztések a II. kerületi oktatási-nevelési intézményekben elnevezésû programban.
Az óvodában eddig is a gyermekek alapvetô képességeinek, készségeinek fejlesztése
folyt. Ez nem változik, a programban résztvevô nagycsoporttal azonban újszerû tematikában foglalkoznak: például az eddigi tavasz,
nyár, ôsz, tél köré csoportosított természetes
tapasztalatok, tevékenységek és ismeretek
ezen túl a négy alapelem, a tûz, a víz, a levegô
és a Föld köré rendezôdnek majd.
A Kézmûves Óvodában a mozgássérült és
látáskorlátozott kicsik számára is alkalmas
környezetet alakítottak ki. Rámpás bejárat
épült, a kerekesszékben ülôk számára speciális mellékhelyiséget hoztak létre. Az akadály-

A Törökvész Úti Kézmûves Óvoda vezetôje: Janecskó Mária. Csoportok száma: 6, férôhely: 150 fô. Cím: 1022 Budapest, Törökvész út 18. Telefon: 3265356, e-mail: ovoda.torokv@ecom.hu

mentesítés mellett elkezdték a csoportok
mosdóhelyiségeinek felújítását is. Kettô már
el is készült; funkciójukon túl, esztétikailag
is szépek lettek.
Az óvoda vezetônôje nem titkolt büszkeséggel számolt be arról, hogy a vele együtt dolgozó óvónôk jól képzettek, innovatívak és igazi
„csapatmunkára” képesek. Ha nehézségek
adódnak is, lelkesen végzik teendôiket. Mint
mondta, ez a záloga annak, hogy jó légkör
tudjon kialakulni, olyan, ahol a gyerekek, a
szülôk és a kollégák is jól érzik magukat.
Az óvodában mûködik a Kerületi Vizuális
Munkaközösség Halmi Katalin óvónô vezetésével, akivel ottjártamkor szerencsém volt
személyesen is találkozni. A terem, ahová bevezetett, lenyûgözött, olyan volt, mint egy valóra vált „kékfestô mesevilág”. A természetes
anyagokból készült díszítô és használati tárgyak, a játékok mind-mind azt tükrözték,
hogy itt még él a kodályi gondolat: „tiszta for-

rásból”. Az egyik öltözôpolc tetején testes befôttesüveg állt, félig csalamádéval — a gyerekek maguk savanyították, s a fele már el is fogyott… Mint Katalintól megtudtam, most az
almaszüretet követôen az alma sokféle felhasználásával foglalkoznak majd a kicsik: szárítják, préselik, reszelik, süteménybe töltik.
Csupa izgalmas, illatos és édes tevékenység.
A csoport elôtti folyosó vitrinjeiben pedig
már láthatók voltak az almaszüret emlékét
megörökítô anyagból készült szobrocskák.
Megannyi kis mûalkotás.
Az óvoda vezetôjétôl megtudtam, hogy az
óvodában jelenleg hét csoport van. A csoportokba azonos korosztályú gyerekek járnak.
Mint kiderült, a kézmûves elfoglaltságok egyformán érdeklik a lányokat és a ªúkat is. A
nagycsoportosok már igencsak mozgékonyak: sokat járnak kirándulni, rendszeresen
látogatják a bábszínházat, a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ programjait. Mennek állatkertbe, vadasparkba, és megfordulnak a
mindennapi élet színterein, a postán, piacon is. Az óvoda igény szerint lehetôséget biztosít különórákra: télen korcsolyázni járhatnak a gyerekek, van játékos torna (az óvodának nagy kertje és saját tornaterme is van),
néptáncfoglalkozás, angol nyelvi elôkészítô
és a nagycsoportosoknak sakk. Utóbbi nagyon kedvelt az ovisok körében, legfôbb elônye, hogy játékos formában fejleszti a gyerekek logikai, matematikai gondolkodását.
Az érdeklôdô szülôk számára tavasszal
nyílt napot tartanak, ekkor megismerhetik
az óvónôk gyakorlati munkáját is. Gyakorlat
már, hogy azok a kicsik, akik a szomszédos
bölcsôdébôl jönnek, egy csoportban, együtt
maradhatnak, és a jeleiket is megtarthatják,
de természetesen a többieknek is szabad a
jelválasztás.
Az óvoda építészeti adottságait is kihasználva — hosszú, tágas és világos folyosók — minden évben kétszer kiállítást rendeznek. Az
Óvoda Galériában alkalmanként a kerület iskolái, illetve a kerület tizenegy óvodája mutatkozhat be.
Szilágyi Enikô
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Pályázatok
gyerekeknek
A II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat „Stille Nacht” címmel karácsonyi német nyelvû vers- és prózamondó
versenyt hirdet a II. kerület iskoláiban,
német nyelvet tanuló gyermekek számára. A versenyre alsó tagozatosok (6–10
éves korig), felsô tagozatosok (11–14)
éves korig, középiskolások (15–18 éves
korig) jelentkezhetnek, két kategóriában: német anyanyelvû, vagy német
nyelvterületen hosszabb idôt eltöltött
gyermekek, valamint németet mint idegen nyelvet tanuló gyermekek. A versenyen bármilyen adventi, karácsonyi témakörhöz kapcsolódó, illetve humánumot, szeretetet, egymás elfogadását,
megértését elôsegítô szellemiségû verses, prózai, illetve énekes produkcióval,
rövid jelenettel lehet indulni.
A versenyt december 1-jén rendezik
meg a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színháztermében (1022 Marczibányi tér 5/a); az alsó tagozatosok vetélkedése 9, a felsôsöké és a középiskolásoké
11 órakor kezdôdik. Jelentkezési határidô: november 20.
A német kisebbségi önkormányzat „4
évszak szépségei” címmel gyermekrajzpályázatot is hirdet a II. kerület óvodásai részére. A pályázatra középsô, illetve
nagycsoportos óvodások jelentkezhetnek. A rajzokat A 4-es méretû rajzlapra
kérjük, melyek készülhetnek színes ceruzával, graªttal, vízfestékkel, temperával,
ªlctollal, esetleg zsírkrétával. A rajzlapok hátoldalán kérjük az óvoda nevét,
címét, telefonszámát és az óvónô nevét
feltüntetni. A jutalmat (akár egyéni,
akár csoportos munka esetén is) megállapodás keretében az óvodák kapják.
Egy óvodától maximum hat pályamûvet
lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje:
november 16., elbírálásának határideje:
november 20. A beküldött gyôztes munkákat a Német Tájházban (1028 Gazda
utca 22.) kiállítják.
A jelentkezéseket és a pályamûveket
a II. kerületi Mûvelôdési Iroda, 1027 Budapest, Bem tér 1., címére kell eljuttatni. A versmondó versenyre a jelentkezéseket faxon is fogadják: tel.: 214-2269.

Próbáld ki a repülést!
A Kettô SE siklóernyôs nyílt napot tart október 31-én. Találkozó 9 órakor az Arad és Kardos utca keresztezôdésénél. Akiknek megtetszettek a látottak, tapasztaltak, a tandemrepülés, azokat szívesen várják a november 3án induló tanfolyamon. Érdeklôdés: Jenes
Gyôzô, tel.: (06 30) 953-4892, Pálª Béla Gábor, tel.: (06 30) 445-1889, email: pbg@freemail.hu, www.2se.hu, www.up-hungary.hu
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Együttmûködésre buzdít az alternatív pedagógia
Október 3-án és 4-én a Millenárison
„Zöld cseresznye” címmel konferenciát
rendeztek a húszéves alternatív
pedagógiai mozgalom tiszteletére. A
konferencia díszvendége az amerikai
Spencer Kagan volt, akinek Kooperatív
tanulás címû könyve a világ 22
országában jelent meg, és akinek a
módszereire támaszkodnak az
együttmûködésre építô tanulási
technikákat alkalmazó pedagógusok.
Spencer Kagan a hidegkúti Gyermekek
Házába is ellátogatott, ahol két órát is
megtekintett.

Több évtizedes múltra tekint vissza a kooperatív tanulás mozgalma, amely a tanulók önálló ismeretszerzését helyezte a középpontba.
A módszert kidolgozó Spencer Kagan Kooperatív tanulás címû kötete az Egyesült Államokban a pedagógusok elsô számú kézikönyvének számít. A neves pedagógus a Klebelsberg
iskolában mûködô Gyermekek Házában két
órát is meglátogatott, Lányi Kata a hatodikosokkal, Szabó Éva a másodikosokkal tartott
bemutatóórát. Spencer Kagan az általa kidolgozott pedagógiai módszer lényegét abban
látja, hogy a tanulók sokkal intenzívebben
vonhatók be az iskolai munkába:

— Egy hagyományos osztályban például a
tanár feltesz egy kérdést, amelyre egyetlen diák válaszol. A mi osztályunkban a tanár
ugyanazt a kérdést teszi fel, és azt mondja,
fordulj a társadhoz és vitassátok meg. Ugyanannyi idô alatt egy hagyományos osztályban a
tanár 2–3 gyereket tud felszólítani, akik egyegy választ adnak, míg a kooperatív módszerrel dolgozó osztályban minden egyes gyerek
több választ is ad. Amikor az eredményeket
vizsgáltuk, azok drámaian jobbak voltak, és
nemcsak a teljesítmény tekintetében, hanem egymás megértésében, és abban is,
hogy a diákok az osztályukat is sokkal jobban
szerették, szociális készségük fejlôdött. Ezek
a készségek egész életükben jó szolgálatot
tesznek.

Mit tapasztalt a Gyermekek Házában látogatott órán?
Öröm volt látni, milyen szépen dolgoztak
együtt a gyerekek. Mondtam is nekik,
mennyire szerencsések, hogy ilyen tehetséges tanáruk van! Melegséggel tölt el, ha ilyen
nagyszerû tanárt látok, aki ilyen jól alkalmazza a módszert, óriási élmény volt!
Ebben osztályban tanul például eg y
Down-szindrómás kislány is. Hogyan lehet ötvözni a kooperatív tanulástechnikákat az integrált oktatással?
Kutatások sorozata bizonyította, hogy ha
egy sajátos nevelési igényû gyermek egy hagyományos osztályban tanul, ahol a diákok
egyedül ülnek, akkor a társai ªgyelmen kívül
hagyják ôt. A tanár pedig, aki azzal van elfoglalva, hogy tanítson, nem tud kellô ªgyelmet
szentelni annak a diáknak. Ezzel szemben,
ha egy csapat tagja, akkor segítséget kap a csapattársaitól, ahogyan azt ma is láthattuk az
órán. A kutatások szerint így tudásában egyértelmûen gyarapodik, sokkal jobban érzi
magát, és mivel társai együtt dolgoznak vele,
az osztálytársaknak is sokkal jobb véleménye
alakul ki róla, megkedvelik, jobban elfogadják. Még egy fontos dolgot kell tudnunk: amikor egy sajátos nevelési igényû gyermeket integrálunk, az egyáltalán nem rontja le a többi
tanuló teljesítményét, sôt, még javíthatja is.

Tehát az integráció elôny neki is, és az osztálytársainak is, akik toleranciát és együttmûködést tanulnak. És ezek az elvek tökéletesen mûködtek ebben az osztályban is!
Lányi Marietta, a Gyermekek Háza programvezetôje elmondta, hogy Spencer Kagan
a kooperatív tanulás módszerét — amely a magyar pedagógiában is egyre nagyon teret kap
— leginkább a társadalmi integráció segítése
érdekében kezdte kidolgozni Amerikában.
Kagan azt vallja, hogy ha együtt dolgoznak
gyerekek, akkor az elôítéletek lebomlanak,
kapcsolatok alakulnak ki, és mint mindent,
ezt is érdemes gyerekkorban elkezdeni, hiszen a felnôtt világban is együttmûködô emberekre lesz szükség.
Ld
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Egy megvalósult álom
Tizenöt éves a II. kerületi UFC
Éppen tizenöt évvel ezelôtt kezdte meg mûködését a II. kerületi Utánpótlás Foci Club. A
születésnap alkalmából az UFC nagyszabású
ünnepséget szervezett a Kolozsvári Tamás utcai sportpályán, ahová a sportoló gyerekek és
szüleik mellett ellátogatott Dankó Virág alpolgármester, valamint több önkormányzati
képviselô is. Szeltner Norbert, a klub valamikori megálmodója és jelenlegi elnöke nosztalgikus hangulatban nyitotta meg a jubileumi
sporteseményt: „Olyan klubról álmodtunk —
mondta —, ahol már óvodáskortól focizhatnak a gyerekek, ahol nemcsak a legtehetségesebbek játszhatnak, hanem mindenki, aki
szívesen rúgja a bôrt; ahol a nevelés éppen
olyan fontos, mint a képzés, ahová szülôk szívesen hozzák le a gyerekeiket, és amelynek
tagjai nyáron együtt táborozhatnak.” Az álom
valóra vált, hiszen a mára mintegy ötszáz tagot számláló klub legªatalabb tagjai 2005ben születtek, a nagyobbak pedig budapesti,
sôt országos bajnoki címmel öregbítették az
UFC hírnevét. A sikert Szeltner Norbert többek között a lelkes és segítôkész szülôi gárdának tulajdonította, de köszönetet mondott az
önkormányzatnak is a támogatásért.
— Az UFC és Norbi bácsi mostanra kerületszerte fogalommá vált — kezdte tréfásan köszöntôjét Dankó Virág, majd gratulált mindazoknak, akiknek a klub elnöke köszönetet
mondott. — A legnagyobb elismerés az a
több száz felnôtt és gyerek, akik eljöttek,
hogy együtt ünnepelhessék az évfordulót —
hangsúlyozta az alpolgármester, végül hozzáfûzte, a gyermekek sportolási lehetôségét az
önkormányzat fontos feladatának tekinti.
A délután további részében a legkisebbek
edzésébe pillanthattak be a vendégek, majd
drukkolhattak az önkormányzati képviselôk
és UFC-s szülôk focimeccsén. Játék volt még
bôven, hiszen egészen sötétedésig kergették
a labdák kicsik és nagyok, proªk és amatôrök.
Péter Zsuzsa

Az elmúlt tizenöt év sikereinek tárgyi emlékei:
kupák minden mennyiségben, és a tornákat
megörökítô fényképek

Szeltner Norbert emlékplakettet adott át Dankó
Virág alpolgármesternek, aki kislányával érkezett
az ünnepi gálára

KIRÁNDULJ A MARCZIVAL! A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ az ôszi szünidôben sem feledkezik meg a gyerekekrôl. Október 26–30-ig, hétfôtôl péntekig mindennap 9–16 óráig izgalmasnak ígérkezô tábor várja az iskolás nebulókat.
Szellôztesd ki egy kicsit a fejedet, hiszen már majdnem két hónapja ülsz az iskolapadban. Idézzük fel még egyszer a nyári hangulatokat és merítsünk erôt a következô szusszanásig. Aki járt már
ôsszel az erdôben, tudja: csodálatos hely. Ha ezt jó társaságban és
a természetet jól ismerô emberekkel teszed, akkor páratlan élményben lehet részed. Persze, egy kis közös játékkal, kézmûveskedéssel
megfûszerezhetô még, ha az idôjárás megtréfálna minket.
A kirándulásokhoz BKV-bérlet vagy napi 4 vonaljegy és megfelelô
öltözet szükséges. A tábor naponta is látogatható. A tábor díja:
2000 Ft/fô/nap, 10 000 Ft/fô/hét. Étkezési lehetôség a mûvelôdési
központ büféjében, illetve az otthonról hozott elemózsiából. Elôzetes jelentkezés, információ: Sallai Ferenc, (06 70) 977-5688; sallai.ferenc@marczi.hu
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

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

FILM GRÓF SZÉCHENYI ZSIGMONDRÓL.
A Kultúrkúria Filmklubban október 27-én 18
órai kezdettel Dénes Gábor kétrészes dokukemtumfilmje lesz látható: Gróf kartárs —
Gróf Széchenyi Zsigmond emlékére. A vetítés után az alkotóval beszélgetünk.
A mai ötven felettieknek biztosan, de talán
több generációnak is gróf Széchenyi Zsigmond volt a korabeli televízió. Mert az ô könyvei révén juthattunk el Afrikába, az indiai maharadzsák udvarába vagy Alaszkába. Általa
olyan világokat ismerhettünk meg, amelyeket
azóta sem tudunk elfelejteni, melyek személyes megismerése sokunknak ma is titkolt vágya maradt. De ki is volt gróf Széchenyi Zsigmond? A film megtekintésével talán kicsit közelebbi képet kaphatunk.

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

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. OKTÓBER 21-ig: Huszár Boglárka
— Festmények. OKTÓBER 26–NOVEMBER 8.: DEÁK JÁNOS — II. kerületi akvarellek a XX. századból. Megnyitó: OKTÓBER 26., 18.00 órakor. Megnyitja: Laczkovich Borbála régész, mûvészettörténész.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: OKTÓBER 22-ig: Festmények. A Magyar Festôk Társaságának kiállítása. (1027 Kapás u. 55.) OKTÓBER 29–NOVEMBER 20.: Festmények — Bullás József, Somody Péter. Megnyitó: OKTÓBER 29., 18.00 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.
ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 22., 18.00: Bartók Zeneakadémiája. Körmendy Krisztina (hegedû), Kádi Erika (gordonka) és Marosfalvi Tünde (zongora) trió hangversenye. Mendelssohn: d-moll trió,
Martucci: C-dúr kvintett. OKTÓBER 30., 18.00: Bartók összes zongoramûve. Király Csaba hangversenye.
Mûsoron Bartók mûvei, valamint Király Csaba: Improvizáció Bartók stílusában. NOVEMBER 8., 11.00: Meglepetés koncertek. A Bartók Vonósnégyes matinéja. Részletek Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Bartók, Debussy és Ravel mûveibôl — a mûvészek válogatásában.

MOZGÁS BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal
kortól függetlenül minden hölgynek. Részletes információ a bérletekrôl, az órarendrôl és az aktuális akciókról: www.budai-callanetics.hu, telefon: 201-1620, (06 70) 286-3837, (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt.
48., I. em.)
n SIVANANDA JÓGA: Szanszkrit nyelvtanfolyam OKTÓBER 7-tôl 2010 JÚNIUSÁIG minden szerdán 19–21
óráig. Elôadó: Körtvélyesi Tibor, a Buddhista Fôiskola tanára. A tanulás folyamatát énekelhetô versek és recitációk memorizálása könnyíti meg. A tanfolyami adomány havonta fizetendô:12 ezer Ft/hó. Kapucsengô: JÓGA
II. — földszinti Vishnu terem. Hatha jóga alaptanfolyam OKTÓBER 16-tól minden pénteken 16–18 óráig 8x2
órában. Kapucsengô: JÓGA I. Az elsô óra bepótolható. Egyórás csendes meditáció OKTÓBER 21-én 17.3018.30-ig. A program a meditációban való elôrelépést szolgálja. A közös meditáció végén egy gondolat kerül
értelmezésre valamely jóga írásmûbôl. A terem hátsó részében padon ülve is lehet meditálni. Kapucsengô: JÓGA I. Rádzsa jóga tanfolyam OKTÓBER 29-tôl minden csütörtökön 19–21 óráig 8x2 órában, melyen a résztvevôk megismerkedhetnek a tökéletes elmekontrollhoz vezetô út egyes lépcsôivel. A tanfolyam alapjául a
2300 éves jóga írásmû, Patanjali Jóga Szútrái szolgálnak. Kapucsengô: JÓGA I. Ingyenes bemutató jógaóra
minden hónap második szerdáján 17.00–18.30-ig azok számára, akik szeretnék kötelezettség nélkül kipróbálni a jógázást. Legözelebbi idôpont: NOVEMBER 11. Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti terem. Pihentetô jóga
hétvégék minden hónapban a Pilisben. Felfrissítô órák idôpontjai: kedd 10–12 óráig, szerda 19–21 óráig,
csütörtök 10–12 óráig; könnyített: péntek 10–12 óráig, péntek 18.30–20.30 óráig. Kapucsengô: JÓGA I. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@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), 18.00–19.00 (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
ÉSZAK. Sorra futnak be a mozikba a Titanic Filmfesztivál gyôztesei. A nemrég bemutatott izlandi Vérvonal tavaly nyert a Titanicon, az idei fesztiválon pedig a norvég Rune
kondicionáló órák kedd-csütörtök 8–9 és 19–20 óráDenstad Langlo filmje, az Észak aratott. Utóbbi a skandináv vérmérsékleteket tárgyaló filig. Vezeti: Tury Veronika. Információ: 200-9356. Nôi
mek azon válfaját erôsíti, melyekben egymás után tûnnek fel a kis (vagy még annál is kizenés kondicionáló torna, nyújtó és erôsítô gyakorsebb)-városi csodabogarak, akik olyan kedvesen mogorvák vagy mogorván kedvesek,
latokkal. Fôleg ülômunkát végzôknek ajánljuk. Kedhogy el kell hinnünk nekik, van még emberség a világon. Lassan felengedô, északi hôden és csütörtökön 17.45-tôl 18.45-ig. Információ:
sünk vagy fél tucat ilyen kedves ismeretlenbe fut bele hosszú útja során, mely út (mint
Árvay Katalin, 384-0405 vagy (06 30) 521-4144.

ahogy az lenni szokott) egyben terápia is. A hátországát szó szerint felégetô egykori
síbajnok csak a legszükségesebbeket viszi magával: súlyos depresszióját és motoros
szánját, s aligha árulunk el nagy titkot azzal, hogy idôvel ezt is, azt is sikerül elhagynia. Ebben, mármint a lelki töltekezésben nagy segítségére vannak a fent említett lények; a norvég tájban sûrûn megtermô csodabogarak, akik a megértés és elfogadás
különféle fegyvernemeivel támadnak hôsünkre, akibe a mínuszok ellenére is visszatérni látszik az élet. Odáig szerencsére nem merészkednek a filmkészítôk, hogy teljesen gyógyulttá nyilvánítsák jóravaló kedélybetegüket: az ilyen megerôsítéseket meghagyják Hollywoodnak, s egy esetleges remake-nek. A nagy északi borongók norvég
tanítványai beérik egy életerôs lesiklással és a megérkezés célfotójával.

E. K.
Rendezô: Rune Denstad Langlo, szereplôk: Anders Baasmo Christiansen, Marte Aunemo.
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Körök és vonalak között — harmadszor
A Magyar Festészet Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódva nyílt tárlat „Között” címmel kortárs alkotók munkáiból a Vízivárosi Galériában október 1-jén. A kiállítás harmadik része egy sorozatnak, amelyet a Magyar Festôk Társasága hívott életre még 2001ben. A kiállítás alkotásait ez alkalommal is geometrizáló és geometrikus festôk munkái
közül válogatta össze Kováts Albert, a társaság elnöke azzal a céllal, hogy teret adjanak az egymás munkásságát talán alig ismerô mûvészeknek a találkozásra. Hogy ez a
képzômûvészeti agóra már kezdetben a Vízivárosi Galériában jött létre, azzal a legtöbbet az érdeklôdô közönség nyerte. Nem is bizonyítja ezt jobban más, mint a kerületünkben élô Passuth Krisztina mûvészettörténész megnyitón elhangzott szavai. —
„Szó sincsen semmiféle geometrikus vagy posztgeometrikus monotóniáról. Épp ellenkezôleg. A sík és a tér különféle viszonylatai, az eltérô anyagok, faktúrák játéka rivalizál egymással. A teljesen síkba lesimított és nyitottabb, mélybe vezetô térábrázolás.”
A tárlat sokszínûségéhez annavarro, Dévényi János, Baksa József, Ézsiás István, Knyihár
Amarilla, Kovács Tamás László, Németh Melitta, Paizs Péter, Pantl Mihály (1945–1995), Ottó László, Szegedi Csaba, Szlivitzky Margit, Szônyi György és Szíjjártó Árpád járult hozzá
munkáival.
Az alkotások az orosz konstruktivizmusból kiinduló daraboktól a finomabb, nem szigorúan vett geometrikus formákig nyújtanak élményt a galériába látogatóknak.
Mint Passuth Krisztina megjegyezte: úgy érezni, hogy a mûveket, legyenek bármilyen
különbözôek is technikában, felületben, méretben vagy más tulajdonságukban, a közös,
posztgeometrikus szemlélet összeköti, egyben tartja, aminek legjobb bizonyítéka ez a kis
helyre sûrített, és mégis homogén, önmagában meggyôzô tárlat.
A kiállítás október 22-ig tekinthetô meg a Vízivárosi Galériában (Kapás utca 55., nyitva keddtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.).

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)
450-5822. Társastánc kezdôknek. Bevezetés a latin
és standard táncok rejtelmeibe minden kedden 19–
20 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) 210-9597. 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. Órák csütörtökön 19–20-ig. Napraforgóház, 1025 Küküllô u. 1. Érdeklôdés: 394-3362, (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.

RICHARD BONA A MILLENÁRISON. Richard Bona egy pici kameruni faluban született, ahol a dzsesszt és a mai zenét még csak
hírbôl sem ismerték. 1995-ben Mike Stern invitálására New Yorkba költözött, és bár eleinte egy szót sem beszélt angolul, kézrôl kézre
adták a sztárok. Azóta a dzsessz, a világzene
és a soul határmezsgyéjén alkotva a legnagyobb muzsikusokkal játszott.

GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: OKTÓBER 24.: Sisak- és kardgyártás, a János vitéz szereplôinek
elkészítése. 10.00–11.00: Lépegetô — Tündértáncház. 10.00–16.00: Baba Bú-Jó — Játszóház kicsiknek.
10.00–14.00: Apró csodák kicsiny kertje. 10.00–14.00: Mesterség-bemutató — tûzzománc. 11.00–12.00:
Szeredás zenekar és Boka Gábor: János vitéz. 13.00–14.00: Mesekör. Sicc Meseországban — drámajátékos feldolgozás.
NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 16., 15.00: Klubnap. „Könyvek illata” kapcsán az írás és a könyv kultúrtörténetérôl tart elôadást Szabó Judit. Szeretettel várjuk a közösségre, érdekes, értékes programokra, kirándulásra vágyó nyugdíjasokat! Klubvezetô Kilián Mária,
tel.: 212-2820.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 20.: Emlékezés az 56-os forradalomra. OKTÓBER 27.: Beszélgetôs klubnap. NOVEMBER 3.: Szent András hava, novemberi jeles napok. 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: Legközelebbi kirándulásunkat Lillafüredre és környékére tervezzük. A harmadik és negyedik negyedévre esô névnapokat novemberben fogjuk megünnepelni. A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit. Továbbra is 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)

A sajátos „Douala-nyelven” éneklô Bona az
utóbbi években megszokott zenekarát lecserélve új felállásban érkezik a Millenárisba október 22-én, ahol vadonatúj The Ten Shades
of Blues címû lemezét mutatja be 19.30 órai
kezdettel.
(Teátrum, jegyár: 9900–10 900 Ft)

BOLGÁROK ÉS MAGYAROK. A II. kerületi
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat és a Bolgár
Kulturális Intézet várja az érdeklôdôket október 27-én 17.30-kor Alexander Gjurov Bolgárok és magyarok — ôshazák és érintkezések kezdete (tények, kútfôk, hitregék) címû, térképgyûjteménnyel szemléltetett elôadására. Helyszín: Bolgár Kulturális Intézet
emeleti kiállítási terme (1061 Budapest, Andrássy út 14.).
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n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 28., 16.00: „Mûvészi fogások a terítéken” (Táplálkozástörténet képekben). Dr. Fábián Mária klubtársunk vetítettképes elôadása. Összejöveteleinket minden hónap
2. és 4. szerdáján 16 órakor tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

n SZÍNHÁZ: OKTÓBER 25., 19.00: Marc Camoletti: Anna csak egy van. Vígjáték két felvonásban. A Ruttkai Éva Színház elôadása. Szereplôk:
Voith Ági, Tahi Tóth László, Csepregi Éva, Sztankay Orsolya, Csôre Gábor. Rendezte: Tahi Tóth
László.
n ZENE: OKTÓBER 17., 16.00: Várjatok még,
ôszi rózsák! — nótaest. OKTÓBER 17., 19.00:
Jazz Steps Brass New Orleans Jazz Klub. OKTÓBER 26., 19.00: Fiatal mûvészek fóruma. Zene és képzômûvészet kölcsönhatása multimédiás elôadással és élôzenével. Elôadók: Krisztiáni Sándor szobrász- és grafikusmûvész, Csévi Flóra hegedûmûvész és Kassai István Liszt-díjas zongoramûvész. OKTÓBER 30., 19.00: Orosz Zoltán
Trió: Balkan Project. Közismert dallamok harmonikán virtuóz elôadásban, valamint válogatás a
Balkán zenéjének legszebb dallamaiból. OKTÓBER 31., 19.00: Komolyzenétôl a jazzig —
Goldtimer koncert. Rózsa Zoltán és Fréchet Dávid koncertje.
n KIÁLLÍTÁS: OKTÓBER 21-ig: VII. Ötvösmûvészeti Biennálé. A kortárs magyar ötvösmûvészet legnagyobb országos tárlata. NOVEMBER
4-ig: Az 1956-os forradalom képei. Kinczler
Gyula hatvan fényképe az 1956-os október-novemberi forradalmi napokról.
n IRODALOM: OKTÓBER 11., 20.00: Asperges
me…: Pálos évszázadok a magyar történelem
tükrében. Eperjes Károly, Sudár Annamária és a
Misztrál együttes közös estje a pálosokról. Irodalmi, mûvelôdéstörténeti zenés összeállítás.
n GYEREKEKNEK: OKTÓBER 22., 18.00: Magyar táncház gyermekeknek. Kéthetente csütörtökön magyar táncok, népi játékok, énekek,
mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu); zenél
Bese Botond és Nyíri László. OKTÓBER 18.,
11.00: Családi matiné: Pán Péter. A Fogi Színháza elôadása.
n FILMKLUB: OKTÓBER 27., 18.00: Dénes Gábor kétrészes dokukemtumfilmje: Gróf kartárs
— Széchenyi Zsigmond emlékére. A vetítés után
az alkotóval beszélgetünk.
n TUDÁSTÁR: OKTÓBER 20., 18.30: Jacques
Louis David és kora. Ludmann Mihály mûvészettörténész diavetítéssel illusztrált sorozata a
francia klasszicizmus festôjérôl. OKTÓBER 22.,
15.00: Elôadás a Szent Koronáról. Nagy Éva
textilmûvész, Kótai József és Papp László ötvösmûvészek filmvetítéssel egybekötött elôadása a
Szent Korona szimbólumrendszerérôl, készítésének szakmai hátterérôl, és gondolatok a korona
megalkotásának körülményeirôl. A belépés ingyenes. OKTÓBER 29., 17.30: Kertbarát klub.
Ingyenes elôadások és beszélgetések hobbikertészeknek. Téma: ôszi munkák a kertben. Házigazda: Eleôd-Faludy Gabriella. A részvétel ingyenes,
regisztráció szükséges, tel.: (06 30) 642-3208,
e-mail: zoldag@kulturkuria.hu.
n Babaholmibörze: OKTÓBER 24., 9.00. Asztalbérlés: tel.: 392-0871 és (06 30) 642-3208, email: laskovics.katalin@kulturkuria.hu.

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: OKTÓBER 18.: Budai-hegység. Találkozó: 8
óra, Árpád híd, Volán pu., pénztár. OKTÓBER 24.: Zsámbék. Találkozó: 8 óra, Széna tér, Volán pu. OKTÓBER
25.: Budai-hegység. Találkozó: 8 óra, Moszkva tér, metrókijárat. NOVEMBER 1.: Csokoládémúzeum és Csömör látnivalói. Találkozó: 9 óra, Örs vezér tér, HÉV pénztár. 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. OKTÓBER 26., 18.30: Ferences Filmklub. Ferenc. Rendezte: Michele Soavi. A belépés ingyenes.
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: OKTÓBER 20.: Koloni-tó, Helvécia, Bugac. Autóbusz, kisvasút.
OKTÓBER 22.: Közgyûlés és vetítés. OKTÓBER 27.: Öskü, Sóly, Veszprém. Árpád-kori templomok és a királynék városa. 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) 42-42-180, fonix-

Ötvösmûvészeti biennálé
A kortárs magyar ötvösmûvészet legjelentôsebb országos seregszemléjének adott otthont idén immár második alkalommal a Klebelsberg Kultúrkúria.
,,Egyéni gyarlóságaink ellenére isteni mesterség folytatói vagyunk” — írta Péri József ötvösmûvész Az ötvösség isteni eredetérôl címû tanulmányában. Ez a gondolat tükrözôdik a
most kiállított, funkciójában, technikájában
és anyagában egyaránt nagy változatosságot
és gazdagságot mutató gyûjteményben. Gyönyörû ékszereket, plasztikákat, tükröket, díszes használati tárgyakat láthatunk a VII. Ötvösmûvészeti Biennálén; közel ötven mûvész
újonnan készült alkotásait. A kiállításon három mûvészgeneráció képviselteti magát,
megjelennek mûveikkel a szakma „nagy öregjei”, de a legªatalabb alkotók is.
A nagy számban összegyûlt vendégeket Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója köszöntötte. A kiállítást
Fekete György belsôépítész nyitotta meg. Ünnepi beszédében nem a kiállított mûtárgyakat elemezte, sokkal inkább méltatta a magyar ötvösmûvészetet és az alkotókat, akiket
további munkálkodásra bátorított. A magyar
iparmûvészetet világszenzációnak nevezte,
amelyen belül az ötvösök egy több mint ezer

éves múlttal rendelkezô mûvészeti ág képviselôi, és ez a történelmi hagyomány kötelez.
„A klasszikus alapokon nevelkedett iparmûvész tud valamit, amit a pillanatonként változó, sokszor érthetetlen, újabb és újabb mûvészeti bejelentkezések nem tudnak. Alaposan
ismeri az anyagok tulajdonságait, rendelkezik a rajzi, festési, mintázási és modellezési
képességekkel, ismeri és gyakorolja a kísérletezések módszereit. A magyar iparmûvész
talpraesett típus, aki képes tudását sokféleképpen hasznosítani. A földönállás képességével és a szárnyaláshoz szükséges invenciókkal egyszerre van megáldva.”
A megnyitó egyben az ötvös szakma díjkiosztó ünnepsége is volt. A Magyar Képzô- és
Iparmûvészek Szövetségének díját Laczák Géza, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének díját Tóth Zoltán, a II. kerületi Önkormányzat díját Király Fanni, a különdíjat
pedig Máté János kapta.
Az Ötvösmûvészeti Biennálé kísérô rendezvényeként október 22-én 15 órától az érdeklôdôk elôadást hallhatnak a Szent Koronáról.
Az elôadók Nagy Éva textilmûvész, Kótai József és Papp László ötvösmûvészek.
A tárlat október 21-ig tekinthetô meg a Klebelsberg Kultúrkúriában. A belépés díjtalan.

2009/21 — október 16.
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ke@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-ig. A foglalkozások során a
gyerekek különbözô anyagokkal, eszközökkel, mûvészeti alkotásokkal és kézmûvestechnikákkal ismerkednek
meg és hozzák létre személyes képeiket, tárgyaikat. A szakkör vezetôje Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689.
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

A kerület festôje
Október 26-án 18 órakor nyílik a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központ M Galériájában a Deák János festômûvész akvarelljeit bemutató
kiállítás.
Az 1900-ban született mûvészt, aki kerületünk lakója volt, lapunk tavaly karácsonyi számában mutatta be lánya, Rajnavölgyi Tiborné
Deák Mária az olvasóknak:

— Mindig volt nála ceruza és papír, számtalan portrét rajzolt a családról és a tanítványairól. Nagyon szeretett utazni, kirándulni. Útjairól vázlatokkal tért haza, és a látottakat akvarell formájában dolgozta fel. Jellegzetes utcasarkok, kapualjak, a tenger, a hegyek voltak
kedvenc témái, lefestette a híres mostari hidat és a Szajna-parti antikváriusokat. Akvarellista volt, de szeretett kísérletezni. Készített
rézdomborítású kis képeket, ex-libriseket, ikonokat. Életében nem tudta megmutatni mûveit, ez számára fájdalmas volt. Ezért örültem,
hogy 1996-ban sikerült egy életmûkiállítást
szerveznem az OTP Bank Galériában. Akkor
Csavlek András festômûvész ezekkel a szavakkal nyitotta meg a tárlatot: „A képek értéke vitathatatlan, bravúrosan kezelt akvarellek. A
rárakódott idô távlatából nem porosodtak, hanem gazdagodtak, dokumentumértékûek.”
A november 8-ig nyitva tartó kiállításon
most a festô szûkebb hazájának lakói is megcsodálhatják a hangulatos festményeket, amelyeken a kerület egy-egy jellegzetes utcája, háza, kapualja köszön vissza ránk.

MOZGÓKIÁLLÍTÁS A MILLENÁRISON. Bécs és Róma után Budapestre érkezik a Move
together vándorkiállítás, amelynek célja, hogy bemutassa azokat a kutatásokat és lehetôségeket, amelyek az Európai Unióban születtek az elviselhetôbb közlekedés, élhetôbb város és jobb életminôség megvalósításának érdekében.
A szervezôk október 31-ig várják mindazokat, akik számára fontos a környezettudatos
életvitel, és érdeklôdnek a városi közlekedés iránt.

n SZIAMARCZI családi játszószombatok. OKTÓBER 17., 16.00: Görömbô Kompánia: Szépmezô szárnya és hajnal; ajánlott 5 éves kortól. OKTÓBER 18., 25.: Kôketánc. 1–7 éves gyerekeknek szóló, élô moldvai és gyimesi muzsikával kísért gyermektáncház, ahol a népi gyermekjátékok sokaságával is megismerkedhetünk. Minden vasárnap 10–12-ig. SZIAMARCZI! Motolla
Játszóház: OKTÓBER 24., 31., 10.30–12.00-ig
kézmûves délelôttre várják a kisgyermekes családokat, ahol a kicsik és szüleik együtt alkothatnak. A kisgyerekek képességeihez igazodva játékos formában könnyen elkészíthetô tárgyakat alkotunk. Mesék, versek, mondókák is színesítik
játszóházunkat. A legkisebbeknek játszószônyeg és diavetítés.
n KISISKOLÁSOKNAK: Pöttyös és csíkos minden pénteken 15.30–17 óráig. Közös játék bábokkal és zenével, 5–10 éves gyerekeknek. A foglalkozást Gyulai Csaba zenész és Krista Anita bábos vezeti. Bôvebb információ: (06 30) 4706615.
n ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Minden csütörtökön 20 órától. Gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fanfara Complexa zenekarokkal. OKTÓBER 31.,
19.00: Kaláka. A 40. születésnapját ünneplô
együttes akusztikus koncertje felnôtteknek. A jubileum alkalmából idén minden alkalommal
meglepetésvendégek színesítik az elôadást. Vendégek: Halmos Béla, Sebô Ferenc.
n KAMASZOKNAK: Diákszínház: OKTÓBER
16., 18.00: A KÖR-TELI-KÖR elôadása. A Pernelle család— „ateista monó dráma”. A Pernelle
család él valahol, akárhol. Nagymosás van náluk, amikor belecsöppenünk életükbe, válogatják szétfelé a szennyest — no, szó szerint...! Orgon kisebbik lánya eladósorba került, lenne szerelem is, meg egy ígéret Orgontól, ám ô — mivel van magasabb érdek — máshogy dönt: házikedvencéhez és imabubusához, Tartuffe-höz
akarja adni Marianne-t. A család felháborodik,
mindenki lehülyézi Orgont, de ôt ez nem érdekli. Paripát, pénzt Tartuffe-re írat, ráadásul másik
lányát, Damlát, a fô ellenkezôt kitagadja. A vége meg valahogy majd csak elsül. Az elôadás
Molière, Parti Nagy Lajos és a csoport szövegeibôl készült. Rendezô: Varju Nándor.
n 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. Titánok. 12–18 éveseknek szervezett programsorozat. OKTÓBER 17., 15.00–18.00: Státuszjátékok. Információ: Sallai Ferenc, (06 70) 9775688. 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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Nem csak a húszéveseké a világ…
falra — néhány még most is láthaÜnnepélyes hangulatban köszöntó a teremben. A férjem meghalt,
tötték az idôseket október 1-jén.
egyedül maradtam, és társaságot
„Itt ma még nyugdíjat is kakerestem magamnak. Hát így kezpunk” — viccelôdött egy ôszes úr
dôdött.
azon a bensôséges hangulatú ünKésôbb megtudom azt is, hogy a
nepélyen, amelynek keretében
klubban intenzív társasági élet foaz idôseket köszöntötték a II. kelyik, sokan kártyáznak: a rablórörületi Önkormányzat I. sz. Gonmi és a kanaszta a kedvencek. A
dozási Központjában. Az Idôsek
Központ dolgozói az idôsek igéVilágnapja alkalmából rendezett
nyei szerint számos programot is
házi ünnepségen a gondozók és a
szerveznek. Október minden hetéklubtagok versben és zenében,
re jut elfoglaltság: autóbuszos kiegyütt emlékeztek meg a neves
rándulás Ceglédre, Kecskemétre,
napról. A legfôbb üzenet egy
Martonvásárra, irodalmi délután,
idôs néni által elôadott versbôl
videóklub. Különféle elôadásokat
érkezett: „Szeressétek az öregetartanak az idôskorról, a jógázás
ket!” A szeretet és megbecsülés A Bem utcai központban virággal köszöntötték a munkatársak az idôseket
hatásairól. Meglátogatják majd a
iránti vágy egész életünket végig- október 1-jén
Fôvárosi Állat- és Növénykertet, a
kíséri. Az idôskor elôrehaladtáLiszt Ferenc Múzeumot és részt
val a tettvágy nem csökken, a kévesznek egy szüreti vigasságon is.
pesség azonban szûkül, és —
Egy idôsebb úr arról számol be,
mint az egyik gondozó utalt is rá
hogy már mûködik egy számító— ezt az ellentmondást csak a szegép internetes hozzáféréssel a
retet és elfogadás erejével lehet
gondozási központban; ez nagyon
enyhíteni.
hasznos a tagok számára. A közös
Az ünnepély végén virágot kapkirándulásokról, eseményekrôl
tak a résztvevôk, és a felszolgált
mindig készít digitális felvételeüdítô, pogácsa mellett fesztelen
ket, a fényképezés a hobbija. A felbeszélgetés vette kezdetét a Gonvételeket itt tárolják, mindenki
dozó Központ földszinti közössészámára hozzáférhetô. Persze,
gi termében. Az asztalok mellett
mint mondja, elkelne még egy
kisebb-nagyobb csoportokban
gép, többeket érdekelne a „neteülô társaság néhány tagjával sikezés”, és otthon csak keveseknek
rült beszélgetésbe elegyedni.
van számítógépe.
Minden kezdet nehéz. Ho- Október az idôsek hónapja a Fillér utcában, a II. számú Gondozási Központ
A Gondozási Központ szolgáltagyan találtak rá erre a közösség- Napsugár Idôsek Klubjában is. Szinte minden napra jut valamilyen érdekes
tásairól Szôke Gyuláné, az intézre? — kérdezem.
program, október 6-án Tabányi Mihály harmonikamûvész és zenésztársa, Doddy
mény vezetôje tájékoztatott. TevéNégy éve eltört a karom, nem szórakoztatta az idôseket.
kenységi körükbe tartozik az idôtudtam a háztartásomat rendesen ellátni, ebédet fôzni. A háziorvosom aján- nek az emberrel, ez nagy lelki segítséget je- sek étkeztetése, a házi segítségnyújtás. Az
idôsek klubján kívül üzemeltetnek egy átmelotta, hogy jöjjek el ide ebédelni, és aztán va- lent — tudom meg Erzsike nénitôl.
lahogy itt is ragadtam. Azóta két társaságom
— Én már hét éve járok ide, azóta még kiál- neti gondozóházat is. Jelenleg 13 gondozónôis van, a férjem régi iskolatársai és ez. Na- lításom is volt — feleli büszkén Csilla. — jük van. Mivel a Víziváros lakossága, sajnos,
gyon jó tartozni valahová, itt kedvesek, törôd- Graªkáim és festményeim kerülhettek ki a meglehetôsen elöregedett, ez a létszám szük-

Elöregedôben a kerület
A kerületünkben élô idôsek aránya a budapesti átlagnál magasabb.
Az önkormányzat ennek megfelelôen megkülönböztetett figyelemmel kezeli az idôsek támogatását, gondozását — mondta el Vargáné Luketics Gabriella, a II. kerület Szociális és Gyermekvédelmi Irodájának vezetôje. Az önkormányzat jövedelem, illetve szociális rászorultság alapján egyrészt pénzbeli és természetbeni juttatást (például közgyógyellátást) nyújt, másrészt a személyes gondoskodásban is részt vesz. Az ellátások jogosultsági feltételeinél — az idôsebb korosztály életviteli sajátosságaira figyelemmel — a közgyógyellátásnál például az egy fôre jutó jövedelem-értékhatár családban
élô nyugdíjasok esetén magasabb, a 80 éven felüliek esetében a személyi gondoskodásért fizetendô térítési díjat eggyel alacsonyabb fizetési sáv szerint állapítják meg, illetve a 90 év felettiek térítésmentesen kapják a szolgáltatásokat.
A kerület egyes körzeteit felosztva jelenleg négy Gondozási Központ mûködik, az egyik a Ferences Rendtartomány fenntartásában
ellátási szerzôdés keretében. Szolgáltatásaik közé tartozik az étkez-

tetés, a házi segítségnyújtás, jelzôrendszeres házi segítségnyújtás.
Minden központban mûködik idôsek klubja is. A gondozónôi létszám elegendô. A gondozás igénybevételének idôtartama azonban
az utóbbi években észrevehetôen megnôtt.
Idén folyik a kerületre vonatkozó szociális szolgáltatástervezési
koncepció felülvizsgálata, amelynek része természetesen az idôsek
segítése, gondozása is. A megfelelô ellátási formák kialakítása érdekében szeretnék bevonni a munkába a kerület lakosságát is. Az
alább feltett kérdésekre levélben és e-mail-ben is lehet válaszolni október 15-ig:
n Ismeri-e Ön a II. kerületben elérhetô szociális szolgáltatásokat?
n Honnan tájékozódik ezekrôl a szolgáltatásokról?
n Van-e a családjában olyan személy, aki részesül a szociális szolgáltatások valamelyikében?
n Milyen szolgáltatások fejlesztését tartja a legfontosabbnak?
E-mail cím: nemeth.agnes@masodikkerulet.hu. Levélcím: 1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d

2009/21 — október 16.
séges is: nyolc-tíz gondozott jut egy munkatársra. A gondozási tevékenység esetenként
eltérô, a gondozott állapotának megfelelôen.
A gondozónôk szükség szerint segítenek a
fürdésben, tisztálkodásban, bevásárolnak,
patikába mennek, megmelegítik az ebédet.
A segítségnyújtás egyik legfontosabb eleme a
kapcsolattartás. Az idôsek ezt fokozottan
igénylik.
Az átmeneti gondozóház bentlakásos lehetôséget nyújt pár hétre, hónapra, amennyiben az idôskorú egészségi vagy szociális okból egy ideig nem tudja magát saját otthonában ellátni. Azokat tudják fogadni, akik járóképesek és mentális állapotuk is lehetôvé teszi az együttmûködést. Az igényt a gondozási
központ vezetôjénél lehet jelezni. A bentlakás díja az igazolt — nyugdíj vagy egyéb — jövedelem 60 százaléka. A gondozóház nemcsak a II. kerület egész területérôl, hanem
szabad kapacitás esetén a fôváros más kerületeibôl is fogad igénylôket.
Szilágyi Enikô

SZOCIÁLIS HÁLÓ
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Jótékonysági koncert a kerületi szegényekért
Egyre rövidebbek és borúsabbak a nappa- nak a Marczibányi Téri Mûvelôdési Közlok, sárgulnak a levelek a Hûvösvölgyi úti pontban a kerületben élô, anyagi nehézségesztenyefákon. Visszavonhatatlanul itt az gekkel küzdô családok javára.
ôsz.
A belépôjegyek ára — a II. Kerületi CsaA nyárra gondolva némi büszkeség és re- ládsegítô és Gyermekjóléti Központ javaslaménység tölt el. Büszta alapján — biztosítakeség, hogy idén is siná, hogy ne maradjon
került több család szákerületünkben család
mára családi üdülést
télen fûtés nélkül, és a
szervezni, és ebben a
hátrányos
helyzetû
szervezésben elsôdlecsaládok nyaraltatáságes szerepe volt a kera ismét legyen lehetôrületi összefogásnak.
ség.
A II. Kerületi CsaládseAz összefogás szükgítô és Gyermekjóléti
ségessége világos és
Központ két családos
egyértelmû. A mûvényári tábort indított, JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A KERÜLETI
szek
felajánlásával
egyiket a Hidegkúti Ca- SZEGÉNYEKÉRT: 2009. november 29.,
mód nyílik arra, hogy
ritas segítségével. A ta- 17 órakor a Marczibányi Téri Mûvelôdési
a képviselô-testület, a
valyi téli akció is re- Központban
hivatal és intézméményt keltô: kezdeményei, kerületünk operanyezésünkre több II. kerületi vállalkozó a barát polgárai összefogjanak és segítserászoruló családok fûtésgondjainak megol- nek. Cserébe életre szóló élmény vár a kondására vaskályhákat adományozott.
cert hallgatóságára: Tokody Ilona KossuthIdén ôsszel minden eddiginél nagyobb díjas, Molnár András Kossuth-díjas, Rácz
összefogás lehetôségét kínálták fel az Ope- István Liszt-díjas, Kassay Hajnal és Muskát
raház mûvészei. Rácz István Liszt-díjas mû- András mûvészek vállalták a szép és nemes
vész kereste meg szolgálatunkat azzal, feladatot.
Horváth Ágnes központvezetô
hogy felajánlják: jótékonysági koncertet ad-

Oltás az új influenza ellen

Október végéig él
a lakáshoz jutást
támogató pályázat
A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda tájékoztatja a kerületben élôket, hogy a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és -felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásra, valamint a
ªatal házaspárok elsô, saját tulajdonú lakáshoz jutására kiírt pályázat benyújtási határideje 2009. október 31.
A pályázat benyújtásához szükséges adatlap az Ügyfélszolgálati Központban (1024
Margit krt. 47–49.), a Szociális és Gyermekvédelmi Irodán (1024 Káplár u. 2/c-d), valamint a Pesthidegkúti Közösségi Házban
(1028 Máriaremetei út 37.) szerezhetô be térítésmentesen. További információ: Szociális és Gyermekvédelmi Iroda ügyfélfogadási
idôben, tel.: 346-5700, ügyintézôk: Kéri Katalin és Nagy Róbert. A pályázati kiírás megjelent a Budai Polgár 2009. április 3-i számában; a pályázat teljes szövege a www.masodikkerulet.hu honlapon olvasható.

Lapzártánk idején háromra nôtt azon áldozatok száma, akiknek a szervezetében kimutatták az új típusú inºuenzát. A védôoltás rendelkezésre áll, annak beadásáról a háziorvosok gondoskodnak, akik a rendelési idôben
vagy azon túl kijelölnek idôpontot, amikor
beadják a vakcinát azoknak, akik kérik. Sokan azonban bizonytalankodnak, beadassáke önmaguknak és szeretteiknek a védôoltást.
Megkérdeztük Onódy Gábor gyakorló gyermekorvost, aki lapunkban is rendszeresen
publikál, mondja el véleményét a H1N1
inºuenzával és a védôoltással kapcsolatban.
— Enyhe kimenetelû, illetve helyi inºuenzajárványok évezredek óta évente ismétlôdnek, de szabályos idôközönként — 1918,
1968 és talán ilyen lesz 2009 — teljesen új genetikai állományú inºuenzavírus jelenik
meg, amely világjárványt, úgynevezett pandémiát okoz. Tekintettel arra, hogy az új vírus
— jelen esetben a H1N1 — természetét nem ismerjük, nagyobb az esély, és ezzel együtt a
mi félelmünk is, hogy a járvány kimenetele a
szezonális inºuenzánál súlyosabb lesz.
A vírus ellen ható gyógyszeres terápia lehetôsége korlátozott, így az egyetlen biztos fegyver a célzott oltás. Fontos tudnivaló, hogy az
igazi veszélyt az inºuenzavírushoz társuló
bakteriális fertôzések okozta szövôdmények
jelentik, amelyek elsôsorban a rizikócsoportba tartozókat: kismamákat, gyerekeket, idôseket, súlyos alapbetegségben szenvedôket
és immunbetegeket fenyegetik. Ezért számukra indokolt az idôben történô oltás. Ha

ugyanis késôbb oltunk, a vírus gyors szerkezeti módosulása miatt már biztos, hogy nem
az adekvát, azaz védelmet nyújtó vakcinával
találkozik a kórokozó, illetve az eredményes
oltás okozta immunvédelem idôvel csökken.
Az alkalmazott oltóanyag — mint például
szezonális inºuenza esetében is — mindig
elölt, azaz élô vírusokat nem tartalmazó vakcina. Kétféle oltóanyag van kereskedelmi forgalomban: az egyik a teljes vírust tartalmazza, a
másik az úgynevezett hasított vakcina. A különbség a vakcinák hatására létrejövô immunválaszban van. A teljes vírusvakcina alkalmazását követôen sokkal gyakrabban fordul elô magas láz, fejfájás, rossz általános állapot, helyi, és ritkán súlyosabb általános reakció. A hasított vakcinák esetében ezekkel
alig kell számolnunk. Bármilyen orvosi beavatkozás elôtt annak biztonságosságáról és
eredményességérôl meg kell gyôzôdni. A
vizsgálatokhoz idô, hosszú hetek kellenek,
de az idô, mint említettük, szorít.
Tehát adjunk-e be H1N1 inºuenzaellenes
oltást? A kipróbált hasított vakcinával, amely
sajnos, jelenleg Magyarországon nem kapható, igen, a teljes vírust tartalmazó vakcina
esetében én a kivárás mellett döntök.
Három év alatti gyermekeknek és kismamáknak egyáltalán nem javaslom. Viszont a
szezonális inºuenza elleni hasított vakcina
gyerekeknek és bárkinek is biztonsággal adható, és ajánlott is — tette hozzá Onódy Gábor.
Ludwig Dóra
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A ferencesek 75 éve Pasaréten
Pasaréten a ferencesek 1925-ben
telepedtek le, hogy azoknak a híveknek
lelki ellátásáról gondoskodjanak, akik az
Országúti ferences plébániatemplomtól
messze fekvô Pasaréten laktak. Mivel
kicsiny rendházuk és kápolnájuk
hamarosan szûknek bizonyult, új
templom és kolostor építését
határozták el. A Rimanóczy Gyula által
tervezett templomot Serédy Jusztinián
prímás szentelte fel 1934. október 14én. A 75 éves templom történetérôl
Harsányi István, a ferences rend
építésze beszélt.

— Pasarét zöldövezet volt, ahová az Andrássy úti palotákból kocsiztak ki a pihenni vágyó
városiak. A 20-as évek környékén azonban
jelentôs változás történt, megépült a Pasaréti
út, és intenzív építkezés kezdôdött a környéken. A ferencesek 1925-ben határozták el a
pasaréti letelepedést. Megvásároltak egy
1400 öles nagyságú telket a Pasaréti út és a
Szilfa utca sarkán, amelyen egy hétszobás villa, a mai Kájoni János Ferences Közösségi
Ház áll. A villa három szobájának összenyitásából alakították ki a kápolnát, többi része a
letelepedéshez szükséges kolostor helyiségeit biztosította. 1925. december 24-én éjfélkor fölszentelték a kápolnát, és bemutatták
az elsô szentmisét. A Pasarét lakói az ideiglenes kápolnát megszerették, és „erdei kápolnának”, Waldkapelle-nek nevezték el. Már
1925-ben lehetett látni, hogy a kápolna szûk
lesz, ezért elhatározták a templom építését:
megalakult a „Kápolna Bizottság”. A templomépítés lelke P. Schrotty Pál gazdasági rátermettséggel megáldott budai házfônök és
P. Tamás Alajos tartományfônök volt. Kieszközöltek a várostól 500 millió aranykorona
támogatást a templom építésére. A szándékot nem követhette folytatás, mert a házfônököt idôközben Rómába rendelték, és az ügy
egy idôre elakadt. Elkészült azonban egy terv
az akkori romantikus stílusban, melynek
szerzôje Kismarty Lechner Jenô, Lechner
Ödön unokaöcsse volt.
Mennyit kellett várni az építkezés folytatására?
1932-ben indult újra a templomépítés. A
tervezéssel a ªatal, kevéssé ismert, de tervpá-

lyázatokon sikerrel szerepelt építészt, Rimanóczy Gyulát bízták meg. A templom építésére a telek használati jogát a fôváros biztosította évi 10 pengô bérleti díjért. Nagyon érdekes mondat olvasható a História Domusban:
építhettünk volna mi is gyönyörû, hagyományos stílusban épült templomot, de az sokkal
drágább lett volna, ezért egy modern mellett
döntöttünk. A költségek összehasonlítása késôbb meg is történt: ugyanekkor, Kismarty
Lechner Jenô tervei alapján épült a Rezsô téri templom, amely hasonló befogadó képességû, mint a pasaréti templom, ötször nagyobb költséggel készült el. Ennek ellenére
meg kellett vívni a harcot a templom felépítéséért. Nem építészeti stílusviták voltak ezek
elsôsorban, hanem gazdasági érdek, üzletféltés, hiszen ez a világválság idôszaka volt,
nemigen építkeztek ekkoriban Budapesten.
Az egyházi építkezések adták a megbízások
gerincét. Egy kisebb csoport, amely uralta
Budapest templomépítészetét, Petrovácz
Gyula épitész, országgyûlési képviselô vezetésével beavatkozott a folyamatba, és Serédy
prímásnál eljárva leállíttatta az építkezést. A
nyilvánosan meghirdetett alapkôletétel elmaradt. Ennek ellenére a ferencesek az építkezéssel nem álltak le. Így állt elô az a furcsa
helyzet, hogy a hivatalos alapkôletétel és bokrétaünnep között három hét telt el.
Mi a lényege a Rimanóczy-féle tervnek?
Rimanóczy — törekedve a ferences egyszerûség megjelenítésére — olyan templomteret

és formát tudott kialakítani, amely a modern
templomépítészet egyik kiemelkedô emlékévé vált.
A templom konstrukciója vasbeton keretrendszer, amely a födémet hordja, valamint
a magas falak merevítéséül szolgál. A templom mennyezetét vasbeton mestergerendák
és bordák tagolják. Az oldalfalak üreges, hôszigetelô téglából készültek. Elismeréssel
adózhatunk az új szerkezeti anyag lehetôségeit merészen kihasználó statikusoknak. Még
akkor is, ha a szentély magas pilléreinél a keresztmetszetet már olyan karcsúra vették,
hogy a késôbbiekben gondot okozott. A templom kivitelezését a Magyar Építô Iparosok
Szövetkezete végezte. A templom és a rendház építését Sarló László okl. építészmérnök,
építômester irányította, a fôpallér Auguszt József volt. A templom rendkívüli gyorsasággal, 13 hónap alatt épült fel.
Milyen változások történtek az idôk során a templomban?
A templom felújítása 1970-tôl sürgetôvé
vált, de csak 1979-ben kezdôdött el, a belsô
felújítása és az új liturgikus tér kialakítása
1982-ben történt. A templom minden mûtárgyát felújították. Megtörtént a világítás korszerûsítése, a templom hangosítása, és fûtés
is került a templomba. Meg kellett erôsíteni
a szentélypilléreket, és ezzel egy idôben készült el a hittanterem is. Kemény harc volt az
Állami Egyházügyi Hivatallal a hittanterem
építésének engedélyeztetése. Ez a harc még

késôbb is visszaköszönt, amikor a ferencesek ªatal teológus hallgatóit kellett elhelyezni, és bôvíteni kellett a rendház épületét. A liturgikus tér átalakítását Vladár Ágnes készítette a régi fôoltár minden egyes kövének felhasználásával. Ekkor készült el a szentélyben
az íves stallumsor. 2005-ben készült el a karzaton az új orgona, amely Váradi István orgonaépítô mester munkája. Az orgona diszpozícióját Déri András orgonamûvész és P. Varga
Kapisztrán OFM házfônök tervezte. A szekrénytervet Cságoly Ferenc Kossuth-díjas építész készítette.
Melyek a templom legszebb díszítô elemei?
Az épületegyüttes képzômûvészeti alkotásokban is gazdag. A teljesség igénye nélkül
meg kell említeni a templom homlokzati falsíkjából kiemelkedô, Szent Ferencet és Szent
Antalt ábrázoló két dombormûvet, Vilt Tibor
alkotását, amelyek megjelenítik a ferences
lelkiséget, a szelídséget, az emberekkel való
közvetlen kapcsolatépítést és a szeretet minden irányba való kiáradását. Sztehlo Lili készítette a színes üvegablakokat a mellékkápolnákban. Az oldalfalakon a magas ablakok közötti felületeken nyolc-nyolc sgrafªto hatású, de valójában freskótechnikával festett alakot láthatunk, a ferences történelem markáns egyéniségeit. A képsor befejezô motívumaként a szentély íves hátfalát a templom
névadójának, Páduai Szent Antalnak az ábrázolása díszíti, három-három angyal között.
Unghváry Sándor kartonjai alapján Leszkovszky György festômûvész készítette.
A stációsor festett fafaragás, Lôte Éva alkotása, mindegyik külön-külön szobrászati remekmû.
A Pasaréti tér Buda egyik legszebb tere a
tér közepén lévô Mária-kúttal. Meghatározó
eleme a templom, messzirôl látható 46 méter magas karcsú harangtornyával, a kivilágított kereszttel és a kolostorral. Az évszakok
váltakozó színeivel, állandó szépségével koroA jeles évforduló alkalmából október 18-án,
10 órakor ünnepélyes hálaadó szentmisét celebrál
Magyarország apostoli nunciusa, Julius Janus érsek.
Az ünnepi alkalmon részt vesz Láng Zsolt polgármester és Ernyey László egyházügyi tanácsnok is.
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Kapisztrán Szent János ünnepe
A szent, akinek napját október 23-án ünneplik, 1386-ban született az itáliai Capestrano
városkában. A perugiai egyetemen egyházi és
világi jogból doktorátust szerzett. Perugia bírája, majd kormányzója lett. 1415-ben lépett
be Szent Ferenc rendjébe, 1420-ban szentelték pappá. Bejárta Európát, és az evangélium
hirdetésével buzdította a keresztényeket a
bûnbánatra, az igaz életre. 1451-ben a pápa
megbízásából Ausztriában, Csehországban,
Sziléziában, Lengyelországban hirdetett kereszteshadjáratot a törökök ellen. 1455-ben
Magyarországra jött, és Hunyadi Jánossal
együtt fáradhatatlanul gyûjtötte és szervezte
a hadsereget. Jelentôs szerepe volt a nándorfehérvári gyôzelem (1456. július 22.) kivívásában. A gyôzelem után három hétre meghalt Hunyadi János, három hónapra rá, 1456.
októberében a Szerém megyei Újlakon, hetven éves korában Kapisztrán János. 1690ben avatták szentté.
Ezen a napon van a Rózsadombi Kapisztrán Szent János templom búcsúnapja.

Kapisztrán Szent János szobra az Országúti ferences
templomban

Hírek, események
A Tövis utcai KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS TEMPLOMBAN október 23-án, a templom
védôszentjének ünnepén a délelôtt 10 órakor kezdôdô koncelebrációs szentmisén a
szentbeszédet Bolberitz Pál apostoli protonotárius, Széchenyi-díjas teológiai professzor
mondja. Az együttünneplésre és a szentmisét követô agapéra szeretettel várják a híveket.
A TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN október 31-én 18 órakor ünnepi istentisztelet lesz a Reformáció emléknapjának tiszteletére.
A KRISZTUS KIRÁLY TEMPLOMBAN október 25-én Nényei Gabriella vezetésével a KALÁSZ-ról lesz beszélgetés és elôadás.

MESZLÉNYI ZOLTÁN boldoggá avatása október 31-én 10.30-kor ünnepi szentmise keretében lesz az Esztergomi Bazilikában. A szentmisén jelen lesz Angelo Amato érsek, a
Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa. (Meszlényi Zoltán életrajzát következô számunkban ismertetjük.)

Szeretet az igazságban
Szociális enciklika válságról és az emberiség
fejlôdésérôl. Elkészült XVI. Benedek pápa enciklikájának magyar fordítása. Beran Ferenc,
az Újlaki Sarlós Boldogasszony templom plébánosa, a fordítás lektora az irat néhány fontos üzenetét a következôkben foglalta össze:
— A pápai irat az emberiség fejlôdésével
foglalkozik, és jelzi, hogy milyen elvek segítenek a jelenlegi válság megoldásához.
— Az alapvetô emberi jogok hangsúlyozása mellett nagy szükség van az emberi kötelességek teljesítésére is, amirôl az utóbbi idôben
kevesebb szó esett. A kötelességeknek többek között ki kell terjednie az életvállalásra,
a gyerekek nevelésre, a környezetvédelemre
és az energia felhasználására. A Teremtôtôl
kapott gazdag világot nem szabad kifosztott
állapotban hátrahagynunk az újabb generációknak.
A globalizáció se nem jó, se nem rossz. Azzá lesz, amivé az emberek teszik. A világpiac

lehetôvé teszi, hogy szegényebb népek felemelkednek, de azt is, hogy gazdag országok
saját belsô erkölcsi gyengeségeiket exportálják, és így a szegény országok fejlôdését gátolják.
Minden gazdasági cselekvés, így a vásárlás
is erkölcsi tett. Meg kell gondolnunk, hogy
szükséges-e, szolgálja-e egészségünket, személyiségünk kibontakozását.
— A technika megkönnyíti az ember életét, de könnyen azt az illúziót kelti, hogy az
ember szabadságának nincs korlátja, és amit
képes elôállítani, megtenni, az egyben jó is.
Az ember korlátját nem az általa megalkotott
világ, hanem emberi léte jelenti, amelyhez
természetébôl származó erkölcsi értékek tartoznak. Ha ezeket megsérti, akkor annak következményei vannak.
A befejezô részben a pápa kimondja, hogy
az igazi fejlôdést a teljes körû vagy transzcendens humanizmus biztosítja.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA
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BUDAI POLGÁR

Gyôztest nevelô gyógytestnevelôk
Bizonyára nem gondolták volna a régi
görögök, amikor elindították az
olimpiai játékok sorozatát, hogy olyan
embertársaink is élvezettel és sikeresen
vehetnek részt a versenyeken, akik
valamilyen fogyatékkal kénytelenek
leélni életüket. A sportoló fogyatékosok
múltja több mint száz évre tekint vissza:
már 1888-ban létezett sportklub
Berlinben siketek részére, és éppen ôk
alakítottak a fogyatékosok közül
elsôként 1922-ben nemzetközi
sportszervezetet. Igaz, a siketek azóta
sem csatlakoztak másik
fogyatékosságot képviselô
szervezethez, mind a mai napig
önállóan, az Olimpiát követô évben és
más helyszínen rendezik meg
világjátékukat. Ez a Siketlimpia.

Az idén szeptemberben Taipeiben megrendezett XXI. Nyári Siketlimpián nagy sikerrel
szerepelt a magyar csapat. Vízipólósaink bajnokként, aranyéremmel a nyakukban tértek
haza. A ªúk a Komjádi uszodában edzenek —
a kerületünkben élô Gábor ªvérek vezetésével. Velük beszélgettünk sportról, küzdelemrôl, az élet napos és árnyas oldalairól.
— A Siketlimpia nyolcvanéves múltra tekint vissza — mondja Gábor Attila, aki fôállásban a Móricz Zsigmond Gimnázium testnevelô tanára —, míg az elsô Paralimpiát 1972ben rendezték, és igazán 1988 óta vált az
Olimpiával egyenrangú világversennyé. Igaz,
marketingokokból az Olimpia o betûjét a mai
napig nem kapta meg egyik sportrendezvény
sem.
— A nagyobb fájdalmunk — veszi át a szót
bátyja, Gábor Áron, a Táncsis Mihály Gimnázium testnevelôje —, hogy az ép sportolókkal
és a paralimpikonokkal szemben a világversenyen helyezést elért siket sportolók nem
kapnak egyszeri pénzjutalmat. A paralimpiai

csapatsportokban szereplô versenyzôk fejenként 12 millió forintot kaptak, a siketek csak
a dicsôséget. Ezek a gyerekek sokszor másfél, két órát is utaznak a heti négyszeri, ötszöri edzésre, emellett tanulnak, illetve dolgoznak. Az egyik sportolónk például esztergályos, aki reggel hatkor már a mûhelyben dolgozik, mûszak után edzés, és nem egyszer éjfélre kerül csak ágyba, másnap reggel pedig
kezdôdik az egész elölrôl. De van olyan is,
aki jogot tanul. Az olimpiára való felkészülésre és a kiutazásra nem kaptunk se a Magyar
Hallássérültek Sportszövetségétôl, se a magyar államtól pénzt. Az utazás fejenként hatszázezer forintba került, aminek a felét a szülôk, másik felét pedig támogatóink, barátaink állták. Jó lett volna ezt az összeget visszakapni, vagy erkölcsi elismerésként legalább
egy oklevelet, amit a ªúk kitehetnek a falra.
Ilyen körülmények között nem nehéz
motiválni a ªúkat?
Jól is néznénk ki, ha pedagógus létünkre
nem tudnánk motiválni a gyerekeket — nevet
Áron. —— Az anyagi feltételeket megpróbál-

juk elôteremteni a szülôkkel közösen, de
nem ez a lényeg. Soha nem merült fel a kérdés, hogy miért dolgoznak, dolgozunk —
sportemberek vagyunk. Munkánkért pénzt
vagy bármiféle anyagi juttatást nem kapunk,
karitatív szolgálatként foglalkozunk a ªúkkal. A vízilabdának csodálatos hagyományai
vannak Magyarországon, és ôk ennek részesei. Óriási élményekben van részük: itt a
Komjádiban is, amikor például Varga Dénessel és bajnokcsapatával passzolgathatnak a
vízben, vagy a világ túlsó felén, amikor learathatják négy év kemény munkájának a gyümölcsét.
— Régen a siketeket elsôsorban kézmûvesként alkalmazták — nyúl vissza a gyökerekig
Attila. — Legtöbbjük ªnomkoordinációja
ugyanis nagyon fejlett. Ez a tradíció a mai napig él, bár egyre szélesebb körben igyekeznek tevékenykedni. A sport egy rendkívüli kiemelkedési lehetôséget jelenthet a számunkra, amely hozzásegítheti ôket, hogy kinyíljon
számukra a világ. Magyarországon ötszázezer
hallássérült van, ebbôl hetvenezer siket. Jó

A bajnokcspat tagjai: Bene Gábor, Béndek Miklós, Fábián István, Illés Viktor, Király Belián, Nagy Gábor, Nemes Norbert, Pál Zsolt, Pintér László,Plaszkó Zsolt,
Tamás Bálint, Tulcsik Marcell, Wohner Farkas
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lenne támogatni ôket a sportban, és megbecsülni azokat, akik már bizonyítottak. A taipei-i világversenyen, ahol körülbelül 2800
sportoló vett részt, a magyarokat csak egy nagyon csekély, huszonegy fôs csapat képviselte, ôk viszont igazán szép eredménnyel végeztek. A vízipólósok aranyérme mellett Biatovszki Mira sportlövészetben világcsúccsal
lett olimpiai bajnok, a pingpongcsapatunk
pedig a hetedik helyen végzett. Három bronzérmet is hoztunk, a cselgáncsban induló Godó Kittinek, a tájfutó Mihály Ferencnek, valamint a teniszezô Máthé Gábornak köszönhetôen, aki elhozta a Fair Play-díjat is.
Áron és Attila még gyermekként kötöttek
életre szóló barátságot a sporttal. Vízilabdáztak, majd edzôként dolgoztak tovább férª és
nôi utánpótlás csapatoknál. Mindketten elvégezték a Magyar Testnevelési Egyetemet, és
azóta is testnevelô tanárként szoktatják a középiskolás ªatalokat a mozgás örömeire.
Hogyan csöppentek a siketsportba?
Éppen húsz éve kezdtem edzôként dolgozni különféle csapatoknál — meséli Áron. —
Nyolc évvel ezelôtt, amikor a Honvédnál voltam, lejött egy siket srác, hogy szeretne velünk edzeni. Annyira tetszett neki, hogy másokat is le akart hozni. Idôközben viszont
már én is váltani akartam; hívtak a siketek,
gondoltam, megpróbálom. Az elsô edzésen,
amikor megláttam, ahogy mindenki folyamatosan varázsol a kezével, elgondolkoztam egy
percre, hogy mit is keresek itt.
És hogyan boldogulnak?
Természetesen kiabálok velük — nevet nagyot Áron. — Persze, megtanultam a jelbeszédet, bár tájszólásban beszélem, de muszáj kiabálnom is közben, mert csendben nem tudok mérges lenni! A gyerekek egyébként remekül olvasnak szájról, szóval, jól megértjük
egymást.
Nem lehetett könnyû halló gyerekek
után hallássérültekkel dolgozni.
Attila is és én is eredetileg gyógytestnevelôk vagyunk. Baráti körünkben is van fogyatékkal élô, ráadásul édesanyánk szintén
gyógytestnevelô, a papánk ortopéd- és baleseti sebész, tehát nem volt idegen ez a világ.
A Gábor testvéreknek rengeteg sztorijuk
van. Kiderül, hogy az olimpiai csapat lelke,
Fábián István a maga 51 évével a kilencedik Siketlimpián vett részt, háromszoros arany- és
háromszoros ezüstérmes olimpikon. A siketpólósok állandó „mumusa” a német csapat,
akiket azonban most 20:13-as gólaránnyal sikerült leverni, a döntôt idén az olaszokkal játszottuk, és nyertünk 12:6-ra. Megtudtuk azt
is, hogy a jelbeszéd nagy része nemzetközi
nyelv, így az ukrán, lengyel, kínai és magyar
ªatalok gond nélkül „egymás szavába vágva”
jeleltek a verseny során. Érdekes, hogy a jelbeszédben is van szleng, az uszodai „szlengjelet” egy hétköznapi siket meg se értené.
Ahogy a testvérpár határtalan szeretettel
és humorral beszél a csapatról, az uszodai
hétköznapokról, a rengeteg munkát és izgalmat jelentô versenyekrôl, úgy érzem, a fogyaték mellett valami többlet is jutott a ªúknak.
És nem is kevés.
Péter Zsuzsa
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Futás az integrációért

Az elôzô évek versenyeirôl bôvebben az egyesület
weboldalán, a www.lassegyesulet.hu címen, illetve
az idei év versenyprogramjáról a
www.szupermarathon.hu címen olvashatnak.

Kerületünk lakója Troznai-Nagy Hunor Attila,
a Látássérültek Szabadidôs Sportegyesületének (LÁSS) önkéntes munkatársa (képünkön az elsô sorban, balról második). Tôle tudjuk, hogy a Látássérültek Szabadidôs Sportegyesülete szervezésében idén harmadszor
indul látássérültekbôl és kísérôikbôl álló csapat a Bécs—Pozsony—Budapest Szupermaratonon.
— A patinás verseny történetében is újdonság, hogy 2009. október 19-én integrált,
nemzetközi futócsapatunk is rajthoz áll a
LÁSS és a támogató Magyar Telekom színeiben. A három lengyel, két magyar látássérült-

bôl és öt magyar kísérôbôl álló futócsapat váltóban teszi meg a verseny 330 kilométeres
távját, míg a tizennégy kerekezô a táv egészét
tandemkerékpáron tekeri le.
A versenyen való részvétellel célunk a társadalom szélesebb rétegeinek megmutatni,
hogy mi, látássérültek is örömmel sportolunk, és szívesen szembenézünk a kihívásokkal. Meggyôzôdésünk: a fogyatékosok integrációja csak akkor valósulhat meg, ha az az élet
minden területére kiterjed. Egyre növekvô
csapatunk ugyanakkor azt is híven tükrözi,
milyen sok nyitott, tettre kész látó ember szeretné, hogy az integráció ne csak frázis legyen, hanem gyakorlat.
Troznai-Nagy Hunor Attila az elôzô évben
maga is rajthoz állt, pontosabban nyeregbe
pattant a Szupermaratonon:
— Tavaly nekem is lehetôségem nyílt részt
venni ezen a versenyen, ami látássérültként
óriási élmény volt. Nemcsak arra volt alkalmam, hogy próbára tegyem kitartásomat, de
mindezt együtt tehettem több száz amatôr és
hivatásos sportolóval, akikkel egymást buzdítva tettük meg a 330 kilométert. Bár volt,
hogy úgy éreztem, nem bírom tovább és leszállok a biciklirôl, de az út szélén álló kisiskolások hajrázása és a kapujában álló idôs néni integetése hatalmas lendületet adott, hogy
átlendüljünk a holtpontokon.
P. Zs.

Új évad a Budai Táncklubban
Mondhatnánk, a „kapunyitás” önmagában
még nem oly nagy szenzáció, hiszen közel öt
évtizede ez minden szeptemberben megtörténik, de az itt folyó mozgás- és táncmûvészeti
oktatás színvonala és a beiratkozott növendékek nagy száma — közel 1200 gyermek, ifjú
és felnôtt — okán mégis jelentôs eseménye a
kerület kulturális életének.
— Az elôzô, 2008/2009-es tanévet páratlan
siker koronázta: Puskás Judit Nívó-díjas balettmester haladó dzsesszbalettcsoportja „A
bábjátékos” címû produkcióval Poreèben, a
Showtánc Európa Bajnokságon díjazott lett,
és ezzel elnyerte — mûfajában és korosztályában egyedül — a Magyar Bajnoki Címet is, a
koreográªa pedig különdíjat kapott — tájékoztatta lapunkat Cs. Szabó Mária, a Budai
Táncklub vezetôje.
Újdonság a „Kapás” kínálatában az is, hogy
az igényekhez igazodva, természetesen a tradicionális mûfajokat megtartva, a divattánc
felé is nyit: októberben indul a hip-hop kurzus Gulya István Mikey vezetésével, heti 1 x 2
órában. Ez a mûfaj természetesen kíván bizonyos táncos-mozgásos elôképzettséget a jelentkezôktôl.
Ettôl az évtôl a dinamikus (és nem
könnyû) dzsesszbalettkurzusok is kiegészülnek az akrobatika tanításával — a növendékek legnagyobb örömére.
Örömteli hír az is, hogy a Táncklub befogadó kapacitása növekedett. Az évtizedek óta

megszokott, Bárány Ilona balettmester irányításával folyó keddi és pénteki klasszikusbalett-órák mellett szombaton délelôttönként két új csoportot indult Hajas Lili balettmesterrel. A ritmikus gimnasztikát hetente
összesen tizenhárom csoport részére már
négy táncpedagógus tanítja.
— Természetesen ezek a helyek is „pillanatok alatt” beteltek, hiszen az egyre növekvô
igényt szinte lehetetlen kielégíteni — említi
meg büszkén Cs. Szabó Mária, aki azt is elmondta, hogy idén jubileumot is ünnepel a
Budai Táncklub: a Berczik-féle mûvészi tornát a Kapásban leghosszabb ideje, harmincöt éve oktatja Szollás Erzsébet Állami-, Nívóés Berczik-díjas pedagógus.
A közeljövô ünnepi eseménye lesz a két Budai Gálaest, amelynek mûsorán a júniusi záróvizsgák
legszebb koreográªái és legjobb gyakorlatai láthatók a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
színháztermében november 19-én és 20-án.
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A Fôvinform jelenti
n A lezárt Margit híd alatt a Budai Alsó rakparton hétköznapokon reggel 5 és este 10
óra között ismét lehet közlekedni, vagyis ebben az idôben végig járható a rakpart. Hétvégeken és éjszakánként még dolgoznak, ez idô
alatt a híd északi és déli oldalán lévô rámpákon lehet a lezárást elkerülni.
n A Margit hídon csak a BKV jármûvei hajthatnak át, amelyek a szigetnél ezentúl nem
állnak meg. A taxik már nem hajthatnak át.
n A Margitszigetre a Centenáriumi emlékmûig az Árpád hídi metrótól induló 26-os
busszal utazhatnak, illetve a békásmegyeri Újmegyeri tértôl a 134-es buszokkal, melyekre
a Raktár utcánál lehet átszállni a 86-os buszokról és a Szentlélek térnél a HÉV-rôl.
n A Margit hídhoz a Tölgyfa utcán át érkezôket a kétirányúsított Török utca—Üstökös utca útvonalra terelik el.
n Reggel 7 és este 8 között a kerékpárosok
közlekedhetnek a Lánchídon a fôpályán és az
Erzsébet híd déli járdáján is.
n A Bem József utcában a Tölgyfa utca után
közmûépítés miatt egy sávra szûkült le az útpálya, ezért lassul le a tempó a Margit körút
felôl a rakpart felé.
n A Zöldlomb utca felújítása tart a Szépvölgyi út és a Pitypang utca között, emiatt korlátozásokra kell számítani, irányonként csak
egy sávban lehet közlekedni. A 29-es és a
111-es autóbuszok Csalit utcai, Zöldkert úti
és Pitypang utcai megállóit áthelyezik.
n A Gábor Áron utcában a szervizúton és a
felfelé vezetô oldalon a Bimbó útra jobbra kanyarodó sávban épül az új gázvezeték, emiatt
lassú tempóra számítsanak.
n A Törökvész úton az Eszter utcai kanyarban korlátozásra kell számítani. Az Eszter és
a Vérhalom utcát le is zárták.
n A Törökvész út felsô végén a buszvégállomás közelében közmûépítés miatt a váltakozó irányú forgalmat jelzôlámpa szabályozza.
n Az Ördögárok utcában a Nádor utca és a
Zsíroshegyi út között vízvezetéket építenek,
útszûkületet okozva.
n A Józsefhegyi utca — Csejtei utca útvonalon szakaszosan félszélességben lezárják az útpályát, mert itt is felújítják a vízvezetéket.

Rosta Marian

BUDAI POLGÁR

Hamarosan elkészül az új körfogalom
Épül a Törökvész úton az Eszter utca és a Vérhalom utca keresztezôdésében a körforgalom, amely a csomópont baleseti kockázatát
csökkenti majd jelentôsen. A közmû-, távközlési és elektromos vezetékeket már átépítették. Október elsô felére elkészült a körforgalom egyik fele az Eszter és a Vérhalom utca
felôli oldalon. Az építkezés folytatásához er-

re a részre terelik a forgalmat, hogy befejezhessék a teljes kört. A körforgalom kialakítása mellett négy gyalogátkelôhely — köztük
két középszigetes — szolgálja majd a gyalogosok biztonságos közlekedését. Az önkormányzat beruházásában 120 millió forintból épülô
körforgalmat november elsô felében adják át
a forgalomnak.

Október végére kész a Zöldlomb utca
Javában tart a Zöldlomb utca rekonstrukciója
a Szépvölgyi út és Pitypang utca közötti szakaszon. A munkálatokat a régi aszfaltréteg felmarásával kezdték, a forgalom ez idô alatt az
eredeti sávokon haladt, ám továbbra is ideiglenes forgalmi rend és sebességkorlátozás
van érvényben. Az új burkolat megépítésé-

vel, a közmûhálózati fedlapok szintbe állításával és a burkolati jelek felfestésével a tervek
szerint október 26-ig elkészül a kivitelezô. A
munkálatok ideje alatt torlódásra kell számítani a környéken, hiszen a lezárt Margit híd
miatt sokan az erre vezetô utakat kénytelenek választani.

Változások a Budakeszi úton
A BKV Zrt. visszavonta 22E jelzésû autóbuszának Irén utcai megállítását. A néhány hónapja hozott intézkedést semmilyen vizsgálat
nem elôzte meg. Az elmúlt idôszakban kiderült: a megállóhely forgalma soha nem volt
olyan jelentôs, hogy ott a gyorsjáratnak is indokolt lett volna a megállás.
A Budakeszi úti elôvárosi buszok ütemes
menetrend szerint járnak, így kiszámíthatób-

bá vált a fölfelé irányú közlekedésük. A környéken mindenhol átalakították a volánbuszok menetrendjét, sôt, teljesen új vonalak
is indultak. Például, munkanapokon Budakeszirôl óránként megy busz a budatétényi
Camponához. Ugyanakkor a Budakeszi útról
a Biatorbágyon át Bicskére közlekedô járat
ezentúl Etyekre megy.
Kertész István

Ideiglenes vágányokon a villamos
Október elsô hétvégéjét követôen már az ide- le, mert kisebb javításokat el tudnak végeziglenes vágányokon közlekedik a 4-es 6-os ni.
villamos, mert a híd északi felén megkezdenék a munkát. A pályák áthelyezésétôl kezdve a taxik sem hajthatnak át az átkelôn, és a
vágányok visszaállításáig megszûnik a margitszigeti megállóhely. Az utóbbi hetekben felmerült, hogy csúszik a híd építése legalább
egy hónapot, mert új statikai számításokat
kell végezni. A kivitelezô konzorcium tájékoztatása szerint a Margit híd felújításához szükséges terveket várhatóan október végére
hagyják jóvá. A munkával addig sem állnak

A jó közérzet életminôséget befolyásoló tényezô
Jelmondatunk csupán egy szó, de ebbe a
szóba tömörül minden jószándékú törekvésünk: a Gondolat!
Ennek a jelmondatnak a továbbvitele öltött alakot a minap a Gyergyó utca és a Pasaréti út keresztezôdésében lévô irodánk
elôtti zöld szigeten, ahová a Méhes Renoszig Kft. az arra járók gyönyörködtetésére
egy liliomfát ültetett. Aki nem hiszi, járjon utána, és térjen be hozzánk egy teára:
Méhes Renoszig Kft., 1026 Gyergyó u. 8.
A VASAS Sportklub fôbejáratával szemben Tel.: 212-2411, www.szigetelesspecialista.hu
(x)
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Mindennapi közérzetünkre az épületeken
belül is hatást gyakorló hideg, meleg, nedves vagy száraz levegô, valamint a szép látvány fontosak mindennapjainkban.
Szakterületünkön a legmodernebb szigetelési technológiák és anyagok együttes alkalmazásával arra törekszünk, hogy
a mérnöki gondolat a tartósan rendeltetésszerûen használható, száraz épületekben öltsön testet, megajándékozván annak használóját azzal a kellemes környezet nyújtotta mindennapi jó érzéssel,
ami észrevétlenül is betölti a nap minden percét.
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Folytatódik a levélvadászat
a Mammutban!
A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ idén október ele- Az elmúlt néhány októberi hétvége bizonyíjén új típusú, tematikus hétvégi rendezvénysorozattal lepte meg totta, hogy a budaiak nyitottak az újdonságokra, és örömmel fogadták, hogy kedvenc beválátogatóit!
sárlóközpontjuk ebben az évben nem csupán a
divat legfrissebb trendjeibe igyekszik bevezetni ôket, hanem egyéb területeken is különleges csemegéket kínál. Hatalmas érdeklôdés
mellett rendezték meg ugyanis a Mammutban a gasztronómiai hétvégét is, ahol többek között fantasztikus belga és Mozart csoki kóstolóval fogadták a vendégeket.
Az ôszbôl hátralevô rövidke idôszakban a mûszaki, számítástechnikai és telekommunikációs piac legújabb vívmányait ismerhetik meg
a Mammutba látogatók, valamint bepillantást nyerhetnek a szépségés egészségápolás aktuális kínálatába is.
A Mammut az újdonságok bemutatása mellett különleges akciókkal
is igyekszik a látogatóknak még inkább kedvet csinálni a vásárláshoz.
Az online letölthetô vagy a sajtóból megszerezhetô kuponfüzetek segítségével az adott hétvégéhez tartozó kuponnal lehet érvényesíteni
vásárláskor a kedvezményt, amely 10–50% között változhat.
Idôpontok:
n 2009. október 16–18.

MÛSZAKI CIKKEK, SZÁMÍTÁSTECHNIKA, TELEKOMMUNIKÁCIÓ
SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG, WELLNESS
n 2009. október 29–31.
A kuponok és a részletek a www.mammut.hu-n is!
Mammut. Híd az élményekhez.

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 anonim szerzô szavait rejtettük el. A
2009/19. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A természet kôvé vált varázsváros.”. A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld
Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap:
Andrónyi Gáborné, Csaba Györgyné és Vadas Ákos. 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. október 30-ig.
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Apróhirdetések
pasztalattal, 12 éves kortól a Törökvész útÁLLÁS, MUNKA
nál. Tel.: (20) 213-3660, 326-6078
Budai papír-írószer üzletünkbe eladó-pénztárost felveszünk. Jelentkezni lehet: Krea- A PINOKKIÓ MAGÁNÓVODA 1,5 ÉVES
tipp. 1281 Bp., Pf. 2. vagy hobby@krea- KORTÓL várja a gyermekeket a szeptemberben induló bölcsis és ovis csoportjaiba. Biotipp.hu
ételek, angol, sportok, iskola-elôkészítés.
Mellékállás II. kerületi lakosoknak. Érdeklôd- Tel.: (30) 991-9384, www.pinocchio.hu
ni 12–16 óráig, tel.: (70) 331-3749.
MAGYAR NYELV, OLVASÁS, IRODALOM ÉS
ABLAKTISZTÍTÁST ÉS KISEBB BARKÁCS- MINDEN TANTÁRGY TANÍTÁSA REFERENCIMUNKÁT VÁLLALOK REFERENCIÁVAL. TEL.: ÁKKAL. TEL.: (70) 408-5578
(20) 996-7012
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNÔ több éves külHidegkúton családi pékség eladókat keres! földi tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FRANFényképes önéletrajzokat várunk a
CIAOKTATÁST, nyelvvizsgára felkészítést válpeksegkeres@citromail.hu e-mail címre! lal felnôtteknek és tanulóknak. Tel.: (30)
Tel.: (70) 322-4563
373-8069
GYERMEKFELÜGYELETET vállal megbízhaNémet/angol nyelvoktatást, korrepetálást
tó pótnagymama tanulási és otthoni segítvállalok. Tel.: (30) 611-1200, 316-3596
séggel. Tel.: (30) 503-1644
Gyermekfelügyeletet vállalok fél napra, FRANCIA NYELVBÔL ÉRETTSÉGIRE,
csak a II. kerületben. Tel.: 326-8956, (20) NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST VÁLLAL
VÉGZÔS EGYETEMISTA LÁNY. TEL.: (30)
266-0779
607-3989
Leinformálható középkorú hölgy 24 órás
gyerek- és idôsfelügyeletet vállal. Tel.: A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/3000 Ft.
(20) 373-6238
Tel.: (30) 302-7760
KÉPZETT CSECSEMÔGONDOZÓ ÁLLANDÓ GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLAL 3 Francia, olasz nyelvoktatás minden szinten,
ÉVES KORIG, ÉJJEL-NAPPAL. TEL.: (70) 60 perc 2000 Ft. Tel.: (20) 800-1323, du.
258-7066
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TAFôzni szeretô nénit keresünk 3–4 délelôttre PASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGAa Moszkva tér közelébe, allergiás kislá- CENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: (30)
nyunk miatt. Tel.: (30) 338-4054, kérem, 343-8351
csak 9–12 között.
Angolnyelv-oktatás, társalgás gyakorláTapasztalt, leinformálható hölgy idôs höl- sa, érettségire, nyelvvizsgákra felkészígyeknek bármiben segítséget nyújt. Tel.: tés Budagyöngye közelében. Tel.: (30)
489-4848
(20) 596-3394
Leinformálható 54 éves asszony takarítást, GYEREKEK ANGOLTANÍTÁSÁBAN NAGY
GYAKORLATOT SZERZETT DIPLOMÁS TAvasalást vállal. Tel.: (70) 249-3557
NÁR MAGÁNÓRÁKAT VÁLLAL. TEL.: (20)
Lakástakarítást vállal megbízható nyugdíjas 222-5325
nô. Elôny: Rózsadomb és környéke. Tel.: (30)
ANGOL, NÉMET, SPANYOL nyelvoktatást,
459-5049
vizsgára felkészítést vállalok a Bimbó út köHAUSHALTSARBEIT BEI DEUTSCHEN FA- zelében. Tel.: 394-4423
MILIEN. HÁZTARTÁSI MUNKÁT, IDÔSGONDOZÁST, GYERMEKFELÜGYELETET FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-,
VÁLLALOK. TEL.: (30) 276-8987, bagdilo- nyelvoktatást alapoktól szigorlatig. www.fejestanoda.atw.hu, tel.: (70) 366-6445, 250na@hotmail.com
2003.
Gyakorlott, megbízható, munkaszeretô
hölgy bejárónôi állást keres. Igényes csalá- Matematikatanítást, korrepetálást váldok jelentkezését várom. Állattartók és do- lal mérnöktanár. Házhoz megyek. Tel.:
(20) 941-7907
hányosok kíméljenek. Tel.: (30) 254-0862
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435

OKTATÁS
Okleveles hegedûmûvész-tanár hegedû- és
szolfézstanítást vállal. Tel.: 326-8879
A HABAKUKK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSÔDEÓVODA 18 hónapos kortól várja a gyerekeket bölcsis, valamint német vagy angol kétnyelvû ovis csoportjaiba. Tel.: (30) 9588629, www.habakukk.hu

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

II., Nagyajtai utcai zárt gépkocsibeálló ki- A VÖRÖSTORONY UTCÁBAN PANORÁMÁS, FELÚJÍTOTT, EMELETI, CSENDES,
adó. Tel.: (30) 941-0449
NAPOS 88 + 9 m²-ES LAKÁS GALakás kiadó garázzsal a II., Csalit utcában.
RÁZZSAL 54,6 MILLIÓ. TEL.: (70) 523Csendes, zöldövezeti, panorámás, 56 m²-es,
1969, www.budaihegyek.hu
2 különálló szobával, erkéllyel. Tel.: (30)
942-8357
A Rózsadombon a Felvinci úton eladó 96
m²-es háromszobás gázkonvektoros felújíA Máriaremetei úton 75 m²-es kétszobás latandó lakás hatlakásos társasházban, erkékás 70 00 Ft + rezsiért kiadó. Tel.: (30) 418lyes, elsô emeleti, garázs, kert van. Tel.: (20)
4060
962-0443. Irányár: 42 M Ft + 3 M Ft garázs,
Rózsadombon csendes, szép zöldövezetben melynek megvétele kötelezô.
130 m²-es villalakás gyönyörû panorámával, nagy teraszokkal, garázzsal kiadó. Tel.: A II., Szikla utcában 1995-ben épült háromszintes, 160 m²-es ötszobás sorházi
(20) 972-3212
lakás garázzsal eladó 80 M Ft-ért. Tel.:
Margit körúti társasházban bérbeadó 284 (20) 932-5005, 316-9408
m²-es alagsori, száraz helyiség, bejárattal
az Erôd utcáról, kizárólag csendes tevékeny- II., CIMBALOM utcai ház fele eladó, 1000
ségre. Megtekinthetô elôzetes megbeszélés m²-es telken, tulajdonostól. 75 M Ft. Tel.
10–13 óráig: (70) 221-0911.
alapján. Tel.: 201-1870, (30) 932-1424
Az V. kerületben a Városház utcában 92 A II/A Hidegkúti úton 2400 m²-es L6 besorom²-es I. emeleti lakás irodának hosszú lású összközmûves telek eladó. 53,2 M Ft.
Tel.: (20) 393-9689
távra kiadó. Tel.: (30) 914-2143
Tetôtérbeépítési lehetôséget vásárolnék, la- II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
postetô, nyeregtetô, csendes helyen. Saját tulajdonostól eladó. Irányár: 19 M Ft. Tel.:
részre, nem üzleti céllal. Tel.: (30) 297-7825 (20) 452-6660, www.lakas.korbai.com
KÉSZPÉNZÉRT VESZEK I., II., XII. KER. Budaligeten négylakásos társasházban elZÖLDÖVEZETÉBEN 60–65 m²-ES EMELE- adó 62 m²-es földszinti, kertkapcsolatos laTI, CSENDES, NAPOS, ERKÉLYES, PANO- kás. Terasz, saját kertrész, tároló, kocsibeálRÁMÁS, KÖZLEKEDÉSHEZ KÖZELI, LEG- ló. Ára: 29,5 M Ft. Tel.: Sándor: (30) 906ALÁBB KÉT KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁS 3982.
LAKÁST 26 MILLIÓIG. TEL.: (30) 327- Csillaghegyen 257 742 Ft/m² áron S.O.S.
0795, 202-0218
eladó 310 m²-es öt hálószobás ikerház!
Keresek vevôim részére a II. kerületben 1,5, Ennél jobbat nem talál! Extrák, kiváló
ill. 2 szobás ingatlant társasházban! mol- állapot, azonnal költözhetô! Tel.: (30)
960-8862, 316-9408
nar.gabor@platea.hu, tel.: (30) 964-6347.
ÉPÍTÉSI telek Pasaréten összközmûves A XII., MOM-parknál 1990-es években
300-as felújítandó vagy bontandó házzal el- épült, bruttó 240 m²-es háromszintes,
irodának is kiváló családi ház eladó.
adó. Tel.: (20) 972-3212
Irányár: 119 M Ft. Tel.: (30) 960-8862,
A II., RÜGY UTCÁBAN 166 m²-ES ÖTSZO- 316-9408
BÁS, FULLPANORÁMÁS, DUPLATERASZOS ÖRÖKLAKÁS GARÁZZSAL, ÁLOM- A XII., ZUGLIGETI ÚTON 112 m²-ES HÁSZÉP KÖRNYEZETBEN ELADÓ. IRÁNYÁR: ROMSZOBÁS CIRKÓS ÖRÖKLAKÁS GARÁZZSAL ELADÓ. IRÁNYÁR: 39,9 M FT.
83 M FT. TEL.: (30) 299-0160
TEL.: (30) 299-0160
A II., Szalonka úton 1900 m²-es panorámás nyeles telek 110 000 Ft/m² áron el- A XII., ÁRNYAS ÚTON II. EMELETI 80 m²ES HÁROMSZOBÁS, NAGYTERASZOS
adó! Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
ÖRÖKLAKÁS GYÖNYÖRÛ PANORÁMÁA II., TROMBITÁS ÚTON VÁROSMAJOR- VAL, GARÁZZSAL IRÁNYÁR: 38 M FT + 3
RA NÉZÔ 2 ÉS FÉL SZOBÁS 86 m²-ES M FT GARÁZS. TEL.: (30) 299-0160
ÖRÖKLAKÁS ELADÓ. IRODÁNAK IS KIVÁLÓ. IRÁNYÁR: 19,9 M FT. TEL.: (30) 299- 200 m²-ES EGYSZINTES, ÚJ ÉPÍTÉSÛ CSALÁDI HÁZ KULCSRAKÉSZEN, 1000 m²-es
0160
telken eladó 77,5 M Ft-ért TELKIBEN.
Kislakás Pasaréten! Küküllô utcai hétlaká- Tel.: (20) 393-0000
sos kertes társasházban 35 m²-es felújított,
öszkomfortos alagsori hangulatos lakás a A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkerttulajdonostól eladó. Irányár: 11,5 M Ft. Tel.: ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorámás telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: (30)
(30) 921-4335
250-4557
II., Rózsadombon kertes társasházban félemeleti 52 m²-es kétszobás lakás eladó. Jó A BALATONON, ÁBRAHÁMHEGYEN KÖZközlekedés, frissen felújított. Ár: 25 millió fo- VETLEN VÍZPARTI 170 m²-ES ÖSSZKÖZMÛrint. Tel.: (30) 950-0884. Ügynökök kímélje- VES, KÉTSZINTES, DUPLA KOMFORTOS CSALÁDI VILLA ELADÓ. STÉG VAN. TEL.: (20)
nek.
938-2579
II., APOSTOL UTCAI 70 m²-ES 2,5 SZOBÁS ERKÉLYES, VÁRPANORÁMÁS VILLA- SÁROSPATAKON CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
LAKÁS ÁLOMSZÉP KÖRNYEZETBEN EL- ÉRDEKLÔDNI: (30) 476-6714.
ADÓ. IRÁNYÁR: 33,9 M FT. TEL.: (30) A LÔRINCZ PÉTER INGATLANIRODA KE299-0160
RES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁ-

MATEMATIKAKORREPETÁLÁS, SZINTENTARSzakvizsgás pedagógus alsósok fejlesztését, TÁS FIATAL SZAKTANÁRNÁL. TEL.: (30)
korrepetálását, gyermekfelügyeletét vállal- 681-1270
ja. Tel.: (20) 363-4514
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott köTanulási nehézséggel küzdôk segítése. Tel.: zépiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648
A II., Felsô Zöldmáli úton 200 m²-es öt(30) 481-9103, du.
szobás, úszómedencés szélsô sorház elINGATLAN
adó 80 M Ft-ért. Tel.: (20) 932-5005,
Gyógypedagógus-fejlesztôpedagógus vállalja tanulási zavarral küzdô gyermekek fejlesz- GARÁZS KIADÓ A FELSÔ ZÖLDMÁLI ÚT 316-9408
tését, korrepetálását, és óvodások iskola- VÉGÉN + MÉG GYEREKFELÜGYELETET ZÖLDMÁLON 60 m²-ES LOGGIÁS EGY +
érettségének felmérését, illetve iskolára va- VÁLLALOK. TEL.: (20) 562-4450
2 ÉS FÉL SZOBÁS PANORÁMÁS ÖRÖKLAló felkészítését. Tel.: (30) 558-7973
Garázs kiadó a Törökvész út 61-ben. A ga- KÁS 22,5 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: (70)
RING AUTÓS-MOTOROS ISKOLA. Örü- rázs bejárata az udvarból. Bejárat a Ferenc- 408-2628
lünk, hogy ránk találtál. www.budairing.hu. hegyi erdônél. Tel.: 325-6316
A II., Utas utcában 59 m²-es felújított, cirTel.: 2020-521, 14–18 óra között.
Millenáris park mellett a Kis Rókus utcában kós, garázsos (+ 3 M Ft), napos, csendes laKLARINÉT-, SZAXOFON-, FURULYAOKTA- teremgarázsban gépkocsibeállók eladók. Ér- kás tulajdonostól eladó. 26,5 M Ft. Tel.: (30)
TÁST vállalok 25 éves konzervatóriumi ta- deklôdni: (20) 943-5953.
598-3176

ZAKAT, ÜZLETHELYISÉGEKET, TELKEKET!
www.lorinczpeter.hu, tel.: (70) 3835004, 351-9578
AZ IMMOBIL VERECKE INGATLANIRODA
15 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL
ÜGYFELEI RÉSZÉRE KERES-KÍNÁL BUDAI
KIADÓ-ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.:
325-8563, (30) 924-7165, II., VERECKE
U. 14., www.verecke.hu
PIRAMIS INGATLAN a budai családi házak specialistája. 20 éve az élvonalban.
1025 Verecke út 8., www.piramisingat-
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HIRDETÉS

ZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA
KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A VAGY (20) 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁKERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALAT- RIA, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
TAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT PÉ- akupunktura.mimnet.hu
TER, www.budaihegyek.hu
Leszoktatjuk a dohányzásról biorezoA Budai New York Ingatlaniroda keres nanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiáeladó és kiadó lakásokat, villákat, üzle- val, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTKti ingatlanokat pontos szolgáltatással, ban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
korrekt jutalékkal. Tel.: 215-7336, (30) Nyírô Gyula kórházban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
530-5338, www.budainewyork.hu
REFLUX kínzó tüneteinek megszüntetése
EGÉSZSÉGÜGY
speciálisan felépített terápiával. Tel.: (20)
Szívesen segítenénk egyedülálló, idôs nénit 500-5609
(bácsit) mindennapjaiban (étkezés, bevásár- Masszírozást vállalok háznál. Kényelmes
lás, orvos, ápolás, takarítás, hivatalos ügyek, masszázságy, választható olajok, krémek.
utazás, anyagiak). Régi budai család. Tel.: www.mackorendelo.hu. Tel.: (30) 405-2284
(30) 402-4041
G Y Ó G Y M A S S Z Á Z S, s t r e s s z o l d ó
SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrô- masszázs, talpmasszázs gyakorlott,
vizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer szakképzett gyógymasszôrtôl. Helyszíaz érelmeszesedés kimutatására, korhatár nek: Batthyány u. 31. és IBS Fitness, Tánélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértéke- rogató út 2–4. Idôpont-egyeztetés: Kôléssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (30) ber Bettina, tel.: (20) 384-7876.
954-0886
Masszázs a Meditórium Sóbarlangban: harDr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja- monikus környezetben várjuk minden gyónich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô- gyulni, relaxálni, feltöltôdni vágyó kedves
pont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a vendégünket. Bejelentkezés: (30) 361-9558,
321-6819-es telefonszámon kérek.
14 óra után.
Pszichológusdoktortól pszichoterápia: A Széchenyi fürdôben dolgozó gyógybeszéd-, hangulatzavar, szorongás, fóbia, pá- masszôr szabadnapjain masszírozást vállal
nik, kényszer, konfliktus, gyász, gyermekvá- az Ön otthonában is. Tel.: (20) 595-3057
rás, párkapcsolat, pszichoszomatika.
www.szakpszichologia.hu. Tel./üzenet: Fájdalommentes allergia- és candidavizsgálat. Biorezonanciás terápiával al316-3009.
Pszichiátriai és pszichoterápiás magán- lergia, candida kioltása, bôrbetegségek,
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar szenvedélybetegségek, légúti, nôgyógyászakezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scod- ti, érrendszeri betegségek, emésztési-mozgásszervi problémák, fejfájás kezelése,
nik Anikó, tel.: (30) 213-8052
stresszoldás a Vivien talpai GyógycentrumGyermekpszichológia, családterápia: ban. 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596,
egyéni felmérés, fejlesztés és tanács- www.vivientalpai.hu
adás gyermekeknek és szüleiknek.
www.mackorendelo.hu. Tel.: (30) 282- TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS),
TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SA5467
JÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁBaba-mozgásfejlôdési vizsgálat a Mackóren- ZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBEdelôben. www.mackorendelo.hu, tel.: (30) TÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDI389-7327.
AGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
PEDIKÛR, MANIKÛR, MÛKÖRÖMKÉSZÍ- „VIVIEN TALPAI” ORVOS, TERMÉSZETGYÓTÉS, AURAFOTÓZÁS (TESTI, LELKI, SZEL- GYÁSZ. RENDELÔ: II., FILLÉR U. 10. www.viLEMI ÁLLAPOTFELMÉRÉS), FRISSÍTÔ vientalpai.hu, tel.: 316-2596.
TALPMASSZÁZS. MÉREGTELENÍTÉS SPA Kineziológiai rendelés Margit körúti orvosD-TOX KÉSZÜLÉKKEL. SYLVIA AURASZA- természetgyógyász rendelôben. Krónikus
LON, 1024 KIS RÓKUS U. 9. TEL.: (20) egészségügyi problémák, tanulási nehézsé337-2440, (30) 841-5447, (PEDIKÛR) gek, diszlexia, stressz, depresszió, szoronwww.aurafotozas.hu
gás, kommunikációs problémák. Dr. Nagy,
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvöl- tel.: (30) 389-0322.
gyi út 54. alatt, a Videoton székházban csüVÍZ—GÁZ—VILLANY
törtökönként 14–18 óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek meg- DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
szüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csaGarzó Péter természetgyógyász. Tel.: (30) tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga945-8477
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
lan.hu, tel.: 33-55-965, önkiszolgáló
adatbank: www.ingatlanönki.hu

25. OLDAL

CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ- BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le- 310-4018, (20) 915-2678
folyók, csatornák gépi tisztítása azonnal, falbontás nélkül. LefolyórendszeHÁZTARTÁSI GÉPEK
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
HÛTÔGÉPSZERELÔ
GYORSSZOLGÁLAT A KETel.: 228-6193, (30) 921-0948
RÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ- HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍLAT! II. kerületieknek azonnal. Több év- TÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül. 5959, (30) 942-2946
Csatornák cseréje, bontása, vízvezetékHÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Haszerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
GYORSSZOLGÁLAT! Duguláselhárítás, kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázké- 0921, (20) 972-5032
szülék-javítás anyagbeszerzéssel, garanciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 334- MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOMATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
3438
ÓRÁN BELÜL HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍ- KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, (30)
TÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁ- 942-2946
VAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MINDEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GA- MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
RANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLE- ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
TEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800, SZERVIZ. TEL.: (20) 9618-618, www.mosogepszerelo.hu
(30) 269-0001
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselhárító Nagy duguláselhárítást is vállal a hét
minden napján. Tel.: 212-7035, (20) 9392872

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

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

Hajdú és olasz villanybojlerek, hôtárolós
kályhák, mosógépek szakszervize. Villanyszerelés a kapcsolótól a teljes felújításig.
Tel.: 280-2685, (30) 934-6473

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

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

GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ GYORSSZOLGÁLAT! Gázkazánok, bojlerek, cirkók, tûzhelyek, konvektorok, Hérák karbantartása, szakszerû javítása anyagbeszerzéssel, garanciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990,
(20) 334-3438

LÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304

ELEKTRONIKA
A-Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOSÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FA- antennák szerelése, javítása, digitális átálSOR 29. TEL.: (20) 546-6304
lás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jelGYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtés- erôsítés garanciával. Tel.: (20) 934-4360
szerelés, azonnali hibaelhárítás, kazánok, TV ANTENNA: mûholdvevôk (analóg és
cirkók, csaptelepek, vécétartályok cseréje digitális), földi antennák javítása, telehétvégén is! Tel.: (20) 341-5522
pítése garanciával. Kábeltévé leosztáVÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása, sa. Tv, videó, DVD összehangolása. NOvíz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel. KO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 3266935, (30) 542-5540, (20) 541-5483
Tel.: (30) 447-3603

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁVAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gáz- NORDMENDE, WESTEL, SCHNEIDER, DUszivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamá- AL). TEL.: (20) 471-8871
si József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-5362
SZERVIZE, TV, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁL-

SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen minden nap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Paál.

FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
LAKÁS—SZERVIZ
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚ- garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 921- KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ- Építési engedélyek, látványtervek készítése.
LER vízkôtelenítése, csapok javítása
RA A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓ- 0948
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033, Belsôépítészet, teljes körû lakásfelújítás. Villanybojlerek, hôtárolós kályhák, mosógépek
(30) 924-8010
szakszervize. Teljes körû víz-, fûtésszerelés,
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉ- fürdôszoba-felújítás. Tel.: 280-2685, (30)
SZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZ- 934-6473
SZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VILLANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS- TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjavíApróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1800 Ft, 11–20 szóig szavanként
ELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG tásokat vállal több szakmában, a kerü+180 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés-felvéA HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 321- letben. Ha kicserélni, össze- vagy felszetel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport, 1024 Margit krt. 47–
relni kell bármit, akkor is hívhat: (70)
8082, (20) 334-3437
332-2276
49., tel.: 346-5627, 346-5625; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET, LAKÁSKeretes hirdetés: színes: 1 / 1 old. = 270 000 Ft, 1 / 2 = 145 000 Ft,
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. EL- SZERVIZ ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUN1 / = 90 000 Ft, 1 / = 58 000 Ft, 1 /
=
22
000
Ft;
fekete-fehér:
4
8
16
KÁK. TEL.: (30) 410-0007
MÛ által minôsített vállalkozás.

Hirdessen a Budai Polgárban!

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. október 21-én 11 óráig.

VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS garanciá- Tetôszigetelés 10 év garanciával. Generálkival, rövid határidôvel Jakab József villany- vitelezés. Tel.: (30 931-3203
szerelô mestertôl. Tel.: (30) 940-6162
Lapostetô-szigetelést vállalunk. ReferenciáVILLANYSZERELÉST, javítást, kapcsolók, val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PILlámpák cseréjét precízen, alacsony áron, ga- LÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
ranciával. Tel.: (20) 333-2323
Bádogos és tetôfedések, magas és laposVILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM- tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG- Tel.: (20) 944-9015, 249-2664

26. OLDAL
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
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
AUBÉLI FAMÛHELY. Helyszínre tervezett bútor, falépcsô készítése, térhatároló elemek.
Öntôminta-készítés. Tel.: (06 33) 444-728,
(30) 564-7199
Asztalos—Tischler—Joiner: Bútorkészítés,
restaurálás! Mindenféle faipari és belsôépítészeti munkákat vállalunk! Díjmentes helyszíni felmérés! info@m-fa.hu, tel.: (20) 4295306.
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.

HIRDETÉS
REDÔNY

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

Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen- COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerelés,
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizaREDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG lommal! Tel.: (30) 857-2653
JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖSZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installáVID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-8325
lás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
REDÔNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, SZA- mentése. Vírusvédelem. Felnôttek, diáLAGFÜGGÖNY, ROLETTA, HARMONIKA- kok korrepetálása informatikából. NOAJTÓ SZERELÉSE-JAVÍTÁSA (MOTOROS KO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b, tel.: 326IS). TEL.: (70) 398-1679
6935, (20) 541-5483, (30) 595-2921.
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL reKÖNYVELÉS
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985- Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
1273
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉ- teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716
ZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE,
FUVAR
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. II., SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: (20) 546-6304
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE- csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
(20) 972-0347, (30) 589-7542

BUDAI POLGÁR
MÛGYÛJTÉS
TÖRÖK SZÔNYEGRESTAURÁTOR régi, új
kézi csomózású szônyegét kitisztítja, szakszerûen megjavítja. Régi és új keleti szônyegeket vesz és elad. Díjtalan kiszállás. Tel.:
312-0199, Keleti Károly u. 20/b, (20) 2465394. Üzlet: 315-2159.
Kastély berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket, órákat,
bronzszobrokat, porcelánokat, ezüstöt
stb.; teljes hagyatékot. Üzlet: I., Batthyány u. 10. Tel.: 201-6188, (20) 323-4104
Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásárol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938
KASTÉLYOK, KÚRIÁK, DIPLOMATALAKÁSOK berendezéséhez vásárolunk mindennemû antik tárgyat, szônyeget, bútort, külföldi és magyar festményeket
KIEMELKEDÔEN MAGAS ÁRON! Tel.:
(30) 205-8853

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, porcelánokat, álló fali díszórákat,
Bútorszerelés,
költöztetés,
csomagolás,
díjKERT
mentes felmérés! info@m-fa.hu, tel.: (20) csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket,
ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fa- 261-2808.
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjtakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: (06 30) 418-6663, FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS, 3,5 x 2 lan kiszállás, Tel.: 281-3926, (30) 462-8883
x 2 M-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSIgold333@freemail.hu
VAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70) 316TÁRSKERESÉS
KERTÉPÍTÉS, ALPIN favágás, ÖNTÖZÔ- 1533, SZIRÁKI.
RENDSZER telepítése, kertápolás ker19 év tapasztalatával várom önt,
tészmérnöktôl korrekt áron. Tel.: (20) KÖLTÖZTETÉS, CSOMAGOLÁS, ZONGO- amennyiben társra vár. Az emberi sorsok seRASZÁLLÍTÁS,
BÚTORSZERELÉS
ingyen
561-7063
gítése, a társkeresés számomra hivatás.
dobozokkal, lomtalanítás, express-teKERT-, TELEKRENDEZÉS: Metszés, perme- her. Tel./fax: 349-0365, www.express-te- Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
tezés, fakivágás, gallyazás, bozótirtás, talaj- her.hu
és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail.hu
csere, gyepesítés, kerítés, járda, térkô lerakása. Egyéb kerttel, telekkel kapcsolatos munTÁRSASHÁZAK
kák kivitelezése garanciával. Tel.: 786-5872,
(70) 422-9445, fax: 785-7344, mu0000@fre- TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAKKÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCIemail.hu
ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: (30) 977-6612
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymászótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vállalunk tizenöt éves szakmai gyakorlatFerenc. Tel.: (30) 977-1745
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hátAutomata öntözôrendszerek telepítése.
tér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, eElektromos kapuk telepítése. Tel.: 280mail: wamag@mail.datanet.hu
2685, (30) 934-6473
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes Társasházkezelés, közös képviselet bizfák ágankénti lebontással való kivágása. tos alapokon. Cégünk teljes jogi és mûszaki
háttérrel, valamint több éves szakmai taTel.: (20) 485-6547
pasztalattal rendelkezik. WWW.KOZOSKEPVISELO.HU, info@kozoskepviselo.hu. Tel.:
SZOLGÁLTATÁS
302-3257, (70) 426-4420
A NAPVIRÁG UTCÁBAN A NAPVIRÁG ÉTTEREM vállalja 10 fô felett családi és válla- TÁRSASHÁZAK LÉPCSÔHÁZ-TAKARÍTÁSÁT
lati rendezvények szervezését és lebonyolí- ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKAT (FÛNYÍRÁS) VÁLLALOK. SZÁMLAKÉPES VÁLLALKOtását. Tel.: (20) 944-6304
ZÓ. TEL.: (20) 994-3477
ÜGYVÉD vállal ingatlanjogi, örökösödési és
családjogi ügyeket áfamentes munkadíjjal. Társasházak közös képviseletét vállaljuk.
DR. KÓSA ERZSÉBET, II., Margit krt. 50/52. Cégünk mûszaki háttérrel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Tel.: (30) 964Tel.: (20) 956-5917
6347, mfa.bt@chello.hu
Kristálytiszta víz az otthonában. Tisztítóberendezéssel, egészségpénztári támogatás- Takarítást, kertgondozást vállalunk társal. Információ, elérhetôség: 286-9906, (20) sasházak részére. Budai referenciákkal.
264-4719, (70) 563-0293. www.legjobb- Tel.: (30) 919-1013, www.haztakaritas.hu
viz.com

Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyártva. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30) PANZIÓSZOLGÁLTATÁS zöldövezetben, Ró387-2894
zsadombon, vendéglátás felsôfokon. PANORÁMA PANZIÓ, II., Fullánk u. 7. Tel.: 394Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min- 4718, panzio@ggpanorama.hu, www.ggpadenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, norama.hu
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.: VENDÉGLÔK, KÁVÉHÁZAK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
368-3604, (70) 550-0269
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes graKômûves-, burkolómunkákat, teljes körû la- fikai munkák. Deko-team Grafikai Stúkásfelújítást, átépítést referenciákkal, garan- dió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 375ciával, rövid határidôre vállal építôipari cég. 8696, (30) 933-6221
Tel.: (30) 280-7257
Mûkörömépítés, töltés, díszítés akciós áron!
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá- Budapesten belül házhoz megyek! Tel.: Anisa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, ta, (70) 257-7979.
(30) 341-3423

EGYÉB
A Carmine Celebrat Kórus Alapítvány
(adószám: 18097515-1-41) hálásan köszöni az 555 306 forintot, melyet 2008ban az 1%-os felajánlásokból kapott.
Az összeget budapesti templomokban
misékre és térítésmentes egyházzenei
hangversenyek támogatására fordította.
Tulajdonos hölgy a II. ker. zöldövezetében lévô kellemes, tágas lakását megosztaná független hölggyel. Tel.: (30) 346-6336
EGYEDI TERVEZÉSÛ abroszok, terítôk
készítése lakásbelsô vagy étkészlet stílusában, textiltervezôtôl. Tel.: (20) 5130543
ÉPÍTÉSBÔL MEGMARADT KEMÉNYTÉGLA, TÉRKÔ OLCSÓN ELADÓ, BEÉPÍTÉSÉT
IS VÁLLALJUK. TEL.: (70) 508-9455
Megmentett 3 hónapos szuka magyar vizslát elajándékozok szeretô gazdinak! Tel.:
(30) 308-4152
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Tel.: (20) 956-4084. Nem vagyok kereskedô.

Hiteltanácsadás Széchenyi kártya és Új
TÁRSASHÁZAK teljes körû képviseletét Magyarország Hitelprogramban vállalkozávállaljuk lelkiismeretes, precíz munká- sok részére. Hitelek állami támogatással.
val, nagy gyakorlattal. Tel.: 326-6177, Tel.: (30) 479-6242
(20) 471-2926
NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG!
Társasházkezelés — valódi érdekképviselet. MÁR 20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛA tulajdonosközösség tájékoztatása negyed- KÖDÔ NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KEDévenként a pénzügyi helyzetrôl. A bevétel- VES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II.,
növelés lehetôségei. Tel.: (30) 462-2830, MARGIT KRT. 69. TEL.: 212-4163
(20) 920-7166, 240-4209, simon.dubecz@tTramontána kötôszalon: egyedi kötött ruonline.hu
hadarabok méretre, rendelésre nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is. A János-kórVÉTEL, ELADÁS
házhoz közel, idôpont-egyeztetéssel. Tel.:
Törtarany vásárlása 2800–3600 Ft között. 356-6009, www.kotode.hu
Tekintse meg a Google-ban a Louis galériát.
E-mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
II., Margit krt. 51–53.-ban. Louis Galéria, GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGVállalom FÜRDÔSZOBÁK felújítását. Kô- és
RENDELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍtel.: 316-3651.
kômûvesmunkát. Minôségi munka megfizet- Számítógépeit otthonában javítjuk, fejlesztTÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MOhetô áron. Bontás utáni HELYREÁLLÍTÁ- jük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmen- MATCHBOXOT A 60-AS, 70-ES ÉVEKBÔL BIL: (30) 858-9499. J. WIENNA BT., 1027
SOK. Varga András, tel.: (30) 458-5001.
tés, internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver-, KERESEK! TEL.: (70) 385-5743
VARSÁNYI IRÉN U. 17.
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HIRDETÉS

ÔSZI VIRÁGVÁSÁR
ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT

a Color Garden Kft.
kertészeti árudáiban

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

Vágott és
cserepes KRIZANTÉM,
árvácska, évelôk és cserjék
kiárusítása
kedvezményekkel
Árudáink:
Hidegkúton: Hidegkúti út 76/a
Solymáron: Mátyás király u. 4.
Nyitva tartás: H–P: 9–18,
Szo: 9–15, V: 9–14

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

SZOMBATONKÉNT

–10%!

Ú
J!
!!

2009. október 20-tól
Mindenszentekig

27. OLDAL

3 x 5 ÜNNEPI AKCIÓ
Új irodánk megnyitása alkalmából.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy október 12-ével új irodába költözünk.
Nyitási akciónk:
Öt éve mûködünk a kerületben.
Ezért 5 hónapig minden kerületi lakosnak 5% kedvezményt adunk saját
szervezésû útjainkból.
Új helyünkön változatlan szeretettel
és szakértelemmel várjuk kedves régi
és új utasainkat!

SZ-LINE Utazási Iroda
1024 Budapest, Fillér utca 16.
Tel.: 336-1202
www.szline.hu

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

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.

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

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.

28. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

2009/21

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

HIRDETÉS
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