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A képviselôk elôtt az idei költségvetés
Annak ellenére, hogy manapság minden hír
a gazdasági válságról és az egyre romló pénzügyi helyzetrôl szól, a II. kerületi önkormányzat biztonságos keretek között tudja mûködtetni intézményhálózatát. A költségvetés
összeállítói 239 millió forintos tartalékalapot is a tervek közé építettek kimondottan azzal a céllal, hogy a gazdasági válság okozta
esetleges váratlan kiadások ne lehetetlenítsenek el egyetlen óvodát, iskolát és más önkormányzati intézményt sem. Törvény írja elô,
hogy a jegyzô által elkészített költségvetési
rendelettervezetet a polgármesternek minden évben február 15-ig kell a képviselô-testület elé terjeszteni. E jogszabályi kötelezettségnek megfelelôen február 12-én az általános vitával kezdetét vette az idei költségvetés
megtárgyalása. Az ülés kezdetén Láng Zsolt
polgármester külön köszönetét fejezte ki az
elôkészítés magas színvonaláért Dankó Virág
alpolgármesternek, Szalai Tibor jegyzônek,
illetve a Pénzügyi Iroda vezetôjének és munkatársainak.
(Folytatás a 3. oldalon)

Ezernél többen mondtak véleményt
Február 15-én lezárult az önkormányzat által
kezdeményezett „Megújul Hidegkút” kampány véleménynyilvánítási szakasza. Január
24-tôl három héten át a helyi polgárok a Szabadság utcai sportpálya területének jövôbeni
fejlesztésérôl mondtak véleményt. A kerület
vezetésének elképzelései szerint ugyanis
nem a lehetséges befektetô szabja meg a fejlesztés feltételeit, hanem a lakosok véleményét legmesszebbmenôkig ªgyelembe véve
az önkormányzat. A kampány sikere felülmúlta a várakozásokat, és bebizonyosodott, hogy
a hidegkútiaknak kiemelten fontos a terület
jövôje, az elmúlt évtizedekben felhalmozódott gondolataikat pedig örömmel osztják
meg a döntéshozókkal. Ebben az idôszakban
ezren nézték meg a www.megujulhidegkut.
info honlapot, és közel ugyanennyien keresték fel a helyszíni információs pontot.

Meghívó
Budapest Fôváros II. Kerületi
Önkormányzat Képviselô-testülete
hívja és várja a kerület polgárait
az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc
tiszteletére rendezendô ünnepségére
március 15-én 11 órára
a Gábor Áron-emlékmûhöz
(Szilágyi Erzsébet fasor és Gábor Áron utca sarka).

Ünnepi beszédet mond:
Láng Zsolt polgármester és
Balsai István országgyûlési képviselô.
A szervezôk kérik, hogy koszorúzási szándékukat
a 346-5569-es telefonszámon jelezzék.

HIDEGKÚTI POLGÁR — a Budai Polgár melléklete minden,
a Hûvösvölgyi úton túl lakó második kerületinek.
Hírek, információk, vélemények, tudnivalók a városrészt érintô fontos kérdésekrôl.
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KÖZÉRDEKÛ

HIVATALI NYITVA TARTÁS

Búcsú Koch Sándortól

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*
péntek: 8.00–13.30
szemben elônyt élveznek
ebédidô: 12.15–13.00
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
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–16.30
Pesthidegkút
* hétfôn és pénteken délelôtt
csütörtök: 8.00–16.00
1028 Máriaremetei út 37.
csak elôre bejelentkezett
péntek: 8.00–13.30
ügyfeleket fogadnak
ebédidô: 12.15–13.00
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.: 214-2075

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

Március 2-tól:
tel.: 346-5700

Gyámhivatal

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 212-2784

Március 2-tól:
tel.: 346-5750

Március 2-tól:
tel.: 346-5730

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.: 214-2269

Mûvelôdési Iroda

Március 2-tól:
tel.: 346-5770

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak
ügyfeleket.

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet
Felnôttorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet, A épület, tel.: 212-5979
1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

BUDAI POLGÁR
Felelôs kiadó:
Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:
Fotók:
Munkatárs:
Szerkesztôség:
Tördelés:
Nyomda:
Terjesztés:

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet
mindennap: 24 órás ügyelet
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Elhunyt Prof. Dr. Koch Sándor or- megszervezésében, a Civitan
vos, a biológiai tudományok dok- Club Budapest Help Egyesület ketora, akit önkormányzatunk rületi szervezetének megalakítá2001-ben II. kerületért Emlék- sában és Szabó Lôrinc felmérheéremmel tüntetett ki. A nyolc- tetlen jelentôségû irodalmi és
vannégy éves korában elhunyt tu- tárgyi hagyatékának megôrzésédós 1990–94 között alpolgármes- ben. Kuratóriumi tagja volt a
terként, 1994–98 között képvise- Göncöl Alapítványnak, amely terlôként vett részt a II. kerületi ön- mészet- és környezetvédelemmel kapcsolatos munkát végez a
kormányzat munkájában.
Prof. Dr. Koch Sándor fô kuta- lapkiadástól az oktatásig.
Koch Sándor mind mikrobiolótási területe az elméleti és orvosi
gusként és
biológia, az emegyetemi tanárlôssejt-biolóként, mind pogia. Kidolgozólitikusként elfoja volt a hazai
gulatlanul, lelemlôssejt- és
kiismeretesen
szövettenyészés emberi köztés tömegmérevetlenséggel vétû megoldáságezte munkának vírusdiagját.
nosztikai és víA Magyar
rusoltóanyagÖrökség-díjjal
termelési célokis kitüntetett
ra. A több nyelprofesszor
ven kiválóan be2001-ben a II.
szélô, nagy mûKerületért Emveltségû tudós
lékérem átvéte1990–98 között
lekor így beönkormányzati
szélt hitvallásáképviselôként,
Koch Sándor
ról:
1990–1994 kö1925–2009
— Egyedül a
zöt t alpolgármesterként tevékenykedett a ke- ªatalságban hiszek, 1946–90 körületért. Részt vállalt az egészség- zött egyetemen tanítottam. A legügyi ellátás átszervezésében, fel- modernebb ismereteket próbálügyelete alá tartozott az oktatás tam átadni az ifjúságnak. Életem
és a szociális ellátás. Érzékenyen nagy eredménye, hogy a gyerreagált az elesettek problémáira, mekbénulás elleni vakcinát minmindig igyekezett felkarolni és den magyar csecsemô megkapja
megoldani az apró és nem látvá- az ötvenes évektôl.
A képviselô-testület február
nyos ügyeket is. Részt vett a
Szent Ferenc Kórház kardiológi- 12-i ülésén egyperces néma felálai osztályának amerikai segítség- lással emlékezett az önkormánygel történt felszerelésében, egy zat egykori alpolgármesterére,
kerületi háziorvosi mintapraxis Koch Sándorra.

Szûcs Ervinre emlékeznek
Szûcs Ervin, két éve elhunyt önkormányzati képviselô tiszteletére állíttat emléktáblát
közösen Láng Zsolt polgármester és a Magyar Piarista Világszövetség. A megemlékezést február 24-én 10 órakor tartják az Ürömi utca 30–32. számú ház elôtt.
Szûcs Ervin 2002-ben lett tagja az önkormányzati képviselô-testületnek, ahol következetesen állt ki szeretett választókerülete,
Újlak és Felhévíz minden problémájáért. A
Fidesz—KDNP-képviselôcsoport frakcióvezetô-helyettese, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke volt. Antall József egykori osztálytársaként, vele közösen kezdte el szervezni a
Magyar Piarista Diákszövetséget, amelynek 1989-tôl ügyvezetô
elnöke, majd 1996–2004-ig elnöke, aztán pedig örökös tiszteletbeli elnöke.
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Az általános vitával vette kezdetét a költségvetés megtárgyalása
(Folytatás az elsô oldalról)
A költségvetési alaphelyzetet elemezve Dankó Virág kifejtette, hogy a korábbi két évhez
hasonlóan a vezetés továbbra is fontosnak
tartja a pénzügyi stabilitás megôrzését.
— A tavalyi évihez hasonlóan — mikor
hosszú évek után elôször készült olyan költségvetés, amely nem számolt hiánnyal — az
idén is olyan rendelettervezetet tettünk a
képviselôk elé, amely mûködési többlettel
számol. A 800 millió forintos többlet részben a tavaly elfogadott közoktatási intézkedési tervnek köszönhetô, és annak a szerencsés
helyzetnek, hogy a múlt év végére a tervezettnél jobban alakultak a bevételek is — emelte
ki az alpolgármester. A többletforrást az önkormányzat alapvetôen fejlesztésekre kívánja fordítani, annak ellenére, hogy a mostani
gazdasági környezetben nehezen lehet biztonsággal elôre tervezni. A kiemelt beruházások közé tartozik a Fillér utcai iskola felújításának elsô üteme, új bölcsôde, illetve új óvodai csoportok helyének kialakítása.
Dankó Virág arról is beszámolt, hogy az önkormányzat több pályázaton jelentôs pénzösszegeket nyert, így közel hatszázmillió forintból csapadékvíz-elvezetést tud kivitelezni a kerület. Pályázati pénz felhasználásával
alakítják ki a Családsegítô és Gyermekjóléti
központ új helyiségeit, és újabb kerékpárutak épülhetnek szintén támogatásból. Az alpolgármester említést tett arról is, hogy nagy
késéssel ugyan, de hamarosan döntés születik a Bel-Buda fejlesztésére kiírt pályázatról.
Dankó Virág bevezetôjében néhány, a korábbi évek gyakorlatától eltérô elemre is felhívta a ªgyelmet. Több úgynevezett tartalékalapot beépítettek a költségvetésbe: az egyik
legfontosabbat a fejlesztések elôkészítésére.
A feladattal nem terhelt pénzekért — szintén
tartalékelemként — a Költségvetési Bizottság
felel majd. 239 millió mûködési tartalékot
pedig kifejezetten a bizonytalan gazdasági
helyzet miatt hoztak létre. A legrosszabbra is
felkészülve az önkormányzat ezzel kívánja
megóvni intézményeinek biztonságos mûködését és szolgáltatási színvonalának fenntartását. Így nem fordulhat elô, hogy csôdhelyzetbe kerüljenek óvodák, iskolák, mert bizonyos költségeik oly mértékben emelkednek
meg, amelyet nem tudnak ªnanszírozni.
Az alpolgármester arra is kitért, hogy az önkormányzatnak viszonylag rövid idôn belül

NAPIREND ELÔTT. Korodi Enikô az elôzô testületi ülésen kért tájékoztatást az
egy éve elfogadott kerületi reklámrendelet végrehajtásával kapcsolatban. Láng
Zsolt polgármester türelmet kért a szabad demokrata politikustól, mivel a február 12-i rendkívüli ülésen egyetlen napirendi pontként az idei költségvetést készültek megtárgyalni. A válasszal a korábbi ígérethez híven a február végi rendes ülésre készül el a hivatal.

JAVASLAT DÍSZPOLGÁRI CÍMRE. A kerület polgárai idén is javaslatot tehetnek arra, hogy kinek adományozza a képviselô-testület a
díszpolgári címet és a II. Kerületért Emlékérmet. 2009 jubileumi év:
tizedik alkalommal osztják ki a Kerület Napján, június 21-én az elismeréseket. A javaslatokat február 28-ig rövid indoklással, a javaslattevô nevének és lakcímének feltüntetésével postán vagy személyesen a Mûvelôdési Iroda címére kell küldeni: 1024 Budapest,
Mechwart liget 1., telefon: 214-2269, 214-2271.
A II. kerület Díszpolgára cím adományozható annak a magyar
vagy külföldi állampolgárnak (posztumusz is), aki életmûvével, ki-

alapvetôen kell átalakítania gazdálkodásának
rendszerét. A kerület számára sok-sok éven
át biztos hátteret nyújtott a jelentôs, elsôsorban jól értékesíthetô telkekbôl álló ingatlanvagyona, amely azonban látható idôn belül elfogy. Az önkormányzatnak és intézményeinek sokkal szorosabbra húzott költségvetési
keretek között kell mûködnie. Az eddig az Intézmény Ellátó Igazgatóság (Intelig) hatáskörébe tartozó felújításokról például idén a
Költségvetési Bizottság fog dönteni.
Az ellenzéki pártok vezérszónokai is alapvetôen pozitívan értékelték a beterjesztett
rendelettervezetet. Póta Gyula frakcióvezetô
(SZDSZ) dicsérôleg szólt a nyolcszáz millió forintos mûködési többletrôl, de azt is kifejtette, hogy egyelôre ezt részben egyedi bevételek adják, és nem a költségvetés szerkezetébôl adódó plusz forrás. Mint mondta, ahhoz,
hogy tartóssá válhasson, újabb intézkedések
meghozatalára lesz szükség. A szabad demokrata politikus azzal együtt, hogy alapvetôen
egyetért a költségvetés minden elemével,
úgy vélte: helyenként túlságosan centralizált
a végrehajtás.
Láng Zsolt ezzel kapcsolatban kifejtette: az
önkormányzat felelôsséggel tartozik a közpénzekért, és most, amikor a közszféra jelentôs anyagi áldozatokat kénytelen hozni, nem
engedhetik meg, hogy a korábbi gyakorlatok
szerint milliók folyjanak el ellenôrizetlenül.
Takács Beáta és Rataj János közösen fejtették ki az MSZP frakciójának álláspontját. Takács Beáta szerint az idei költségvetési rendelettervezetet alapvetôen a mértéktartás jellemzi, és úgy látja: a vezetés alultervezte az
önkormányzat idei bevételeit. Azzal a javaslattal élt, hogy a fél éves felülvizsgálatkor, ha
láthatóan jobbak a bevételek a tervezettnél,
akkor korrigálják az intézmények költségvetését is. Rataj János többek között bírálta a
tartalékképzés gyakorlatát, mivel szerinte ez
azt jelenti, hogy nincsenek konkrét fejlesztési tervek, hiányzik a precíz elôkészítés. Dankó Virág válaszában elmondta: éppen ellenkezôleg, kiérlelt anyagok várják, hogy a testület
minél korábban — már februárban — elfogadja a költségvetést, így nagyon hamar elindulhatnak a beruházások és a fejlesztések a kötelezôen elôírt közbeszerzésekkel.
A költségvetési rendelettervezet tárgyalása
február 26-án a részletes vitával folytatódik,
és elôreláthatólag ezen a napon a képviselôk
szavaznak is az idei büdzsérôl.
Tóth I.

emelkedô munkásságával a kerületben vagy országosan, illetve
nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, továbbá
emberi magatartása alapján köztiszteletben áll, valamint hozzájárult a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához. A II. Kerületért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a kerület
fejlesztésében a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet
bármely területén kiemelkedôen hasznos munkát végeztek, és ennek révén a kerület értékeit növelô maradandó eredményt értek el.
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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.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz második kerületi szervezete szerdánként 16–18-ig (1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b). A részt
venni szándékozók az aktuális hét
keddjéig kérjenek idôpontot a 2125030-as telefonszámon.

BUDAI POLGÁR

Hidegkúti mûvészek tárlata Bécsben
Bécs III. kerületének helytörténeti múzeumában február 13-án Pesthidegkút negyven festômûvészének nyílt kiállítása. A tárlaton Hódosiné Menyhárt Judit ikonfestô alkotásait,
Misley László rézplasztikáit, valamint Schéner
Mihály Kossuth-díjas festômûvész tíz festményét is kiállították. A Bezirksmuseum
Landstrasse igazgatója, Karl Hauer két éve készül erre az eseményre. Mint mondta, nagy
örömére szolgált, hogy a tárlaton részt vett
kerületünk polgármestere, Láng Zsolt is, aki
üdvözölte a múzeum és Pesthidegkút közötti

kapcsolat létrejöttét, a mûvészek magas szintû munkáját, amely szinte keresztmetszetet
adott településünk valós jellegérôl a mûvészet tükrében, beleértve a település kulturális lelkének bemutatását is. Láng Zsolt reményét fejezte ki, hogy a II. kerület egy, a Klebelsberg Kultúrkúriában tartandó tárlattal,
amely a bécsi mûvészeket mutatná be, viszonozhatja a nagylelkû meghívást.
A tárlat április 24-ig tekinthetô meg a Bezirksmuseum Landstrasse kiállítótermében (Wien 3.,
Sechskrügelgasse 11.).

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM II. kerületi irodája (1022 Budapest, Bimbó út 63.) kedden és csütörtökön 16–19 óráig tart nyitva.

AZ MDF INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez a 1022 Budapest, Bimbó út 63.-ban csütörtökönként 16–18 óra között. Elôzetes bejelentkezés, idôpont-egyeztetés a 3530624-es telefonszámon.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fazekas u. 19–23.)
hétfôn, kedden, szerdán és csütörtökön 12–18-ig, pénteken 12–16-ig tart
nyitva. Telefonszám: 212-2978; e-mail:
bp02@mszp.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Margit körút 48., I. emelet) hétfôn, kedden, szerdán és csütörtökön
17–19-ig tart nyitva, telefonszám:
201-0453; www.szdszbp02. hu.

A

MIÉP

KERÜLETI

IRODÁJA

(1024 Keleti Károly utca 8.) szerdánként 17–18-ig tart nyitva. Tel.: (20)
269-3777, e-mail: komaromiferenc@
freemail.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fô u. 63–65., III/3)
szerdánként 17–19-ig tart nyitva. Tel.:
(30) 877-3695, e-mail: masodikkerulet@jobbik.hu.

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) következô fogadóóráját március 5-én csütörtökön
18 órától tartja a Polgármesteri Hivatalban (1024 Budapest, Mechwart liget
1.) Tel.: 441-5143, istvan.balsai@parlament.hu.

A megnyitón a kiállítás fáradhatatlan fôszervezôje, Magyar Ari és Láng Zsolt polgármester

Munkatársakat keres a hivatal
A II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Pénzügyi Irodához pénzügyi ügyintézôi munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet, középiskolai végzettség
és közgazdasági szakképzettség, vagy középiskolai végzettség és pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemzô és statisztikus, illetôleg banki ügyintézôi szakképesítés.
Elônyt jelent a mérlegképes könyvelôi képesítés, valamint a hasonló területen szerzett gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, amely részletezi eddigi tevékenységét, az iskolai végzettségét és szakképesítését igazoló okiratok másolatát, erkölcsi bizonyítványát vagy annak másolatát. Ellátandó
feladatok: számlázás és az ahhoz kapcsolódó ügyintézés, vevôkkel történô egyeztetés.
A kinevezés határozatlan idôre szól, betölthetô a pályázat elnyerésének idôpontjától, elôreláthatólag 2009.
március 16-tól. A besorolást és illetményt, valamint egyéb juttatásokat a Köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat elôírásai szerint határozzák meg.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 22., elbírálásának határideje: március 15. A pályázatot a II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére kell küldeni (1024 Budapest, Mechwart liget 1.), a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot: 67/2009, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintézô. További információ: Sándor Andrásné, tel.: 346-5415.
*
A II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda szervezeti egységhez beruházási ügyintézôi munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet, egyetemi vagy fôiskolai
szintû mûszaki felsôoktatásban szerzett szakképzettség, vagyonnyilatkozat-tétel. Elônyt jelent a közigazgatásban mélyépítési beruházási területen szerzett gyakorlat. A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevékenységét, az iskolai végzettségét és szakképesítését igazoló okiratok másolatát,
erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát. Ellátandó feladatok: az önkormányzat mélyépítési beruházásaihoz kapcsolódó feladatok ellátása.
A kinevezés határozatlan idôre szól, betölthetô a pályázat elnyerésének idôpontjától, elôreláthatólag 2009.
március 23-tól. A besorolást és illetményt, valamint egyéb juttatásokat a Köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat elôírásai szerint határozzák meg. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 1., elbírálásának határideje: 2009. március 22.
A pályázatot a II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) kell elküldeni, a borítékon feltüntetve az azonosító számot: P-70/2009, valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintézô.
További információ: Keszei Zsolt irodavezetô, tel.: 346-5506.

2009/4 — február 20.

KÉT HÉT

A civil áldozatokra emlékeztek
A fôváros ostroma lezárultának 64. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést február 13-án a Farkasréti temetôben a civil áldozatok síremlékénél a Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság. A II. világháborúban elhunyt polgári áldozatok tiszteletére tartott
megemlékezésen beszédet mondott Weszelovszky Zoltán, a kegyeleti bizottság tagja, valamint Mandur László, az Országgyûlés alelnöke és az esemény fôvédnöke. A II. kerületi önkormányzat képviseletében Legény Béla képviselô helyezte el az emlékezés virágait.

ja az elaggott, beteg feketefenyôket, amelyeket a talajt kevésbé romboló módon szállítja
el — tájékoztatott Lomniczi Gergely, az erdészet kommunikációs vezetôje. A szakértô elmondta, hogy a II. és III. kerület határán fekvô erdôben kisebb foltokban kilenc helyszínen lesz mesterséges erdôrekonstrukció.
Hangsúlyozta, hogy egyetlen ponton sem lesz
tarvágás, csak azért sem, mert a fenyvesben
lombos fák is élnek, ezeket állaguktól függôen megtartják. A hatékonyság érdekében az
elôírttól eltérôen duplaannyi, hektáronként
húszezer csemetét ültetnek el. Az erdészet a
molyhos tölgy és a csertölgy fajokat részesíti
elônyben, de az ôshonos virágos kôris, juhar, erdeigyümölcsfa-fajták jelenlegi újulatai megmaradnak. A frissen ültetett területeket nem kerítik körbe, így a turisták elôtt szabad lesz az átjárás, de a kis fák gondozására
nagy hangsúlyt fordítanak a következô két évben. A gyomok visszaszorítása érdekében folyamatosan kaszálják, ápolják majd a helyszíneket.
szg

áfa. Az épületen kívül kötött házasságkötés
díját, valamint a terembérletet a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában kell beªzetni.
Az anyakönyvvezetôi irodában megtartott
házasságkötés az ügyfelek részére továbbra is
díjmentes.

•

•

Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
tel.: 315-1366, e-mail cím: jover. gyorgy@
masodikkerulet.hu.

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,

Várják a házasulandókat
A polgármesteri hivatal földszintjén újonnan kialakított, kétfunkciós, házasságkötô és
ülésteremben tavaly szeptemberben tartották az elsô képviselô-testületi ülést, az elsô
„igent” pedig októberben mondták ki a házasulandók. Két iroda is készült, amelyekben
az anyakönyvvezetôk kényelmesebb körülmények között tudják fogadni ügyfeleiket. A házasságkötô terem melletti technikai helyiség
a házasságkötések jobb kiszolgálását biztosítja. A bejárat mellett egy kisebb házasságkötô
termet is kialakítottak. A házasságkötô termet és a kapcsolódó helyiségeket a II. kerületben élô mûvészek alkotásai díszítik.
Nagyterem bérleti díja: ha a házasulandó
pár legalább egyik tagja II. kerületi lakos:
12 000 Ft + áfa ha egyik fél sem II. kerületi:
14 000 Ft + áfa. Kisterem bérleti díja: ha a
házasulandó pár legalább egyik tagja II. kerületi lakos: 8000 Ft + áfa ha egyik fél sem II.
kerületi: 10 000 Ft + áfa. Polgármesteri Hivatal épületén kívüli házasságkötés: II. kerület
területén 60 000 Ft + áfa, azon kívül, illetve
a házasságkötés megerôsítése 70 000 Ft +

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként
17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi képviselôknek a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1.).

Ôshonos fákat ültetnek a Hármashatár-hegyen
A Hármashatár-hegy egybefüggô erdôtakaróját az 1700-as években váltották fel a szôlôültetvények. Mintegy száz éve, a ªloxérajárvány után a területet feketefenyôvel ültették
be, ami mellett más fajok is megtelepedtek,
de az erdô mára elöregedett. Az élôhely rekonstrukciójára az erdészet több éves programmal pályázott, és más, fôváros környéki
erdôkkel együtt 500 millió forintot nyert a
növényzet megújítására. Az Európai Unió támogatta projekt keretében az erdészet szeretné elérni, hogy lombos fajok telepítésével az
ôsi ºóra és fauna honosodjon meg, ami számos védett növény és állatfaj megtelepedését jelenti. A munkálatok február közepén indulnak, és az idôjárás függvényében április
végére már helyükre kerülnek az új facsemeték. A beavatkozás elôtt a Parkerdô munkatársai a környék civil- és zöldszervezeteivel,
a Duna-Ipoly Nemzeti Park és az önkormányzat képviselôivel közös bejárást tartottak.
— A csemeték ültetése elôtt, még a vegetációs idôszakot megelôzôen az erdészet kivág-
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Anyakönyvi Csoport, Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1., földszint 5.
Tel.: 346-5631, 346-5632, 346-5633,
346-5634, fax: 346-5635.

Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 (szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu) minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart a hivatalban (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
díjmentes tanácsadást tart minden csütörtökön 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit körút 47–49.).

Változó telefonszámok
Az önkormányzat külsô irodáinak telefonszámai március 2-tôl megváltoznak.
n Gyámhivatal: 346-5750, fax: 3465751
n Mûvelôdési Iroda: 346-5770, fax:
346-5771
n Szabálysértési Iroda: 346-5730, fax:
346-5751
n Szociális Iroda és Gyermekvédelmi
Iroda: 346-5700, fax: 346-5701
Az irodák ezen kívül az önkormányzat
központi telefonszámán, a 346-5400-es
számon is elérhetôek. A régi számokat
április 1-jéig tartják fenn. Az átmeneti
idôszakban hangbemondás tájékoztatja
a hívó feleket a változásról.

Konzultáció pályázóknak
Az önkormányzat Településüzemeltetési
Bizottsága „Társasházak belsô kertjeinek kialakítása és fejlesztése” címmel
pályázatot hirdet a Budapest II. kerület
területén lévô zártsorú beépítésû társasházak részére. A 10 millió forintos keretösszegû pályázattal az önkormányzat
szeretné elôsegíteni, hogy a kerület belsô részén lévô zártsorú beépítésû társasházak a belsô udvarokban közös zöldfelületeket alakíthassanak ki, illetve a már
meglévô kerteket fejleszthessék. A pályázatokat március 31-ig lehet benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban Bogár István
zöldfelületi ügyintézô február 26-án 9
órától konzultációt tart az érdeklôdôknek a Polgármesteri Hivatal 105-ös szobájában (1024 Mechwart liget 1.).
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VÁROSRENDÉSZET

BUDAI POLGÁR

Az olvasó írja…

TAN U L J U N K E GY M Á S M E L L E T T É LN I !

Mire jogosít a mozgássérültek igazolványa?
Budapest és a II. kerület parkolási gondjai
közismertek. A mozgássérültek által használt vagy az ôket szállító jármûvek számára biztosított várakozási helyek használata
körüli gondok szintén aggodalomra adnak
okot. A kijelölt parkolóhelyek jogtalan elfoglalása az egyik legsúlyosabb szabálysértés. Ezt sokan „leleményes” módon próbálják kijátszani, legyen az jogosulatlan kártyahasználat, vagy az ellenôrzéskor egy

frappáns szóbeli kifogás. A mobil videokamerák használatával a Városrendészet
munkatársainak gyakran sikerül felfrissíteni a szabálysértôk KRESZ-ismereteit, akik
miután befizették a 20 ezer forintos bírságot, a remények szerint jobban figyelnek a
jövôben. Ugyanakkor sokan nem tudják,
mire is jogosít fel a mozgássérültek igazolványa. A Városrendészetnél gyakran érdeklôdnek, hogy mire fel a bírság, hiszen ki
volt téve a „mozgássérült” igazolvány?

A kérdésre érdemes felidézni az erre vonatkozó szabályokat, de a legegyszerûbben
megjegyezhetô kitételek már segíthetnek
elkerülni a szabálysértést. Ahol megállni tilos, ott az esetek nagy többségében a közlekedés biztonsága indokolja a tiltást, és erre az igazolvány sem ad felmentést. A járdán, ahol nincs meg a kellô hely a gyalogosok, esetleg másik, tolószékes mozgássérült elhaladására, ott a jogszabály precíz ismerete nélkül is belátható lenne, hogy a
mozgássérültet szállító jármû sem állhat
meg. A jogszabályokból kiderül, hogy a
mozgássérült igazolvány sem mentesít minden paragrafus alól.
A KRESZ — kevésbé közismert nevén az
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
a közúti közlekedés szabályairól — 40. paragrafusa szerint a járdán a mozgáskorlátozott személy (illetôleg az ôt szállító jármû
vezetôje) jármûvével és a betegszállító gépjármû a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzôtábla vagy útburkolati jel ezt nem engedi meg. A 41. paragrafus így fogalmaz: a mozgáskorlátozott
személy (illetôleg az ôt szállító jármû vezetôje) jármûvével és a betegszállító gépjármû olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzôtábla tiltja... A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. § (6) bekezdése] azonban e jármûvekre is irányadó. Tehát mozgássérült igazolvány birtokában a járdán a tábla/útburkolat jel megléte kivételével minden feltétel betartása
kötelezô. Ahol megállni tilos, ott mozgássérült igazolvánnyal is tilos. A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezést e jármûveknek is be kell tartaniuk.

A Városrendészet és a Bûnmegelôzési Centrum elérhetôségei:
Cím: 1024 Buday László utca 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679, fax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöld szám: (06 80) 204-965

Illegális favágókat értek tetten
Lakossági bejelentés érkezett a Városrendészet Bûnmegelôzési Centrumába február 8án, hogy a Kuruclesi útnál, a kiemelt természetvédelmi területen illegális fakivágás zajlik. A városrendészek a helyszínen két személyt tartóztattak fel, akik motoros fûrésszel

vágtak fát, és egy köbméternyit már felhalmoztak a földúton.
A kiérkezô rendôrök a két elkövetôt a II. kerületi kapitányságon elôállították, és értesítették az erdészetet munkatársait, akik a kárt
felmérik.

legutóbbi Budai Polgárban megjelent, városrendészettel kapcsolatos
cikkekre szeretnék reagálni. A járdán, illetve a két Mammut közötti parkolás a környék lakóit különösen érdekli. A városrendészet, illetve a közterület-fenntartók jelenléte és munkája igen jó hatással van a
környék rendjére, hiszen alig látni szabálytalanul, rossz helyen parkoló autókat, vagy
ha van is egy-kettô, azon már ott „díszeleg” a 10 000 forintos csekk. A közterületfelügyelet a kora esti órákban, a munkaidejük lejártával már nem dolgozik, és a környéken elszabadul a pokol. A Mammutba
és a Millenárisba érkezôk megszállják autóikkal a környezô utcákat, ami nem is lenne
akkora baj, ha csak a kijelölt parkolóhelyeket használnák. De parkolnak mindenhol,
járdán, tilosban, kanyarodósávban, ellehetetlenítve ezzel a környéken a közlekedést
pont azok számára, akik itt élnek. Rendszeresen látom, ahogy babakocsis kismamák,
illetve a Marczibányi téri központban lakó
mozgássérültek akadnak el a járdán, illetve kerülgetik a tilosban, rossz helyen parkoló autókat. A Mammut és a Millenáris
miatt a napnak 17 órakor nincs vége a közterületen. Sôt, akkor lenne szükség a közterület-felügyeletre igazán.
Berényi Péter

A 410/2007. (XII. 29) Korm. rendelet a tilosban való parkolás (1/1975. (II. 5.) KPM—BM
együttes rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak (megállni tilos tábla) megsértését közigazgatási bírsággal rendeli szankcionálni. A bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a Magyar Köztársaság kormánya a rendôrséget jelölte ki. Napközben a Városrendészet munkatársai csaknem óránként
megteszik, amit a kedves olvasó javasol, kérdez. Megteszik délután, este, sôt február 1-je
óta éjszaka is. Ez a helyszín azonban csak
egy a kerület kritikus szabálysértési „gócpontjai” közül, mindenhová és állandóan, sajnos, nem jut felügyelô. A városrendészet dolgozói köztisztviselôk, elvileg hivatali munkarendben dolgoznak, az esti, hétvégi és éjszakai munkájukat pluszként végzik el.
Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetôje

Drágul a parkolás

Elkészült a fôvárosi önkormányzat új parkolási stratégiája. Ha a fôvárosi közgyûlés március végi ülésén úgy dönt, április vagy május
elejétôl átlagosan 27 százalékkal emelkedhetnek a parkolási díjak. Új, egységes zónahatárokat alakítanak ki, és újabb területeket vonnak be a ªzetôs övezetekbe, ez kerületünk
egy részét is érinti. A stratégia szerint csökrint köbméterenként. A fôváros területén a kenteni kell az ingyenes lakossági engedételepülési folyékony hulladékkezelési szolgál- lyek számát is, ezért a jövôben egy háztartás
tatást kizárólagos joggal a Fôvárosi Település- csak egy autóra kap ingyenességet, a másotisztasági és Környezetvédelmi Kft. (1186 dik autóra jelentôs kedvezménnyel ugyan, de
Ipacsfa utca 19.) végezheti.
ªzetni kell.

Emelkedett a díj
A Fôvárosi Közgyûlés módosított folyékonyhulladék-gazdálkodásról szóló rendelete szerint január 1. és december 3. között a települési folyékony hulladék rendszeres gyûjtésének és elszállításának egységnyi díja 1578 fo-
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Külföldi pedagógusok a kerületben
Az Újlaki Általános Iskola tavaly ôsszel sikeresen pályázta meg a Tempus Közalapítvány Comenius nemzetközi iskolai együttmûködését, amelynek támogatója az EU. A virág ereje
a közösségünkre elnevezésû programmal az iskola jól motiválható célt tûzött ki a diákok
számára, amiért szívesen lemondanak a számítógéprôl, az elektronikus játékokról és a
televíziózásról. A virtuális világ helyett a kör-

Minitenisz az Áldásban

nyezet megismerése, megªgyelése, a szépségek kiemelése, a környezeti problémák tudatosítása, a természet megóvása és az egészséges életmód kialakítása lett az alternatíva.
— Egy egyedülálló természeti adottságokkal rendelkezô kerület intézménye vagyunk,
ahol a hegyek, erdôségek, hévizes források
és a karsztbarlangok rendszere húzódik, így
a program által jobban tudatosíthatjuk a diákokban a felelôsségérzetet a természet védelméért — mondta el Kovácsné Ferenczi Erika, az
iskola programkoordinátora. — Megismerjük, fotózzuk, videóra vesszük a minket körülvevô természeti értékeket, és bemutatjuk ezeket a programban részt vevô iskoláknak.
A nemzetközi partnerség még legalább két
évig kapcsolatot teremt a hat együttmûködô
intézmény között. Az ausztriai Übelbach, a
romániai Iaºi, a szlovákiai Jarovce és KassaBudimir, valamint a törökországi Kocaeli települések pedagógus küldöttsége február 6án kétnapos konferenciára érkezett a fôvárosba. A II. kerületi Polgármesteri Hivatalban
Dankó Virág alpolgármester, Ötvös Zoltán, a
Mûvelôdési Iroda vezetôje, Harmati Balázs
sportreferens és Gábor Áron, az Újlaki iskola
igazgatója fogadta a vendégeket, majd közösen tájékoztatták a delegációt a II. kerületi oktatási ágazat legfontosabb jellemzôirôl.

Kicsi háló, kicsi ütô és egy picivel puhább labda várja minden héten az áldásos kisiskolásokat az intézmény tornatermében. És persze
szakavatott oktatók is, akik sokéves, nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek a legkisebbek teniszoktatásában. Az Áldás iskola és a
pasaréti Vasas SC Tenisz Szakosztálya a programmal szeretné elérni, hogy az elsôs és másodikos diákok minél korábban megismerkedhessenek a sportággal.
— A teniszt már óvodás kortól oktatják világszerte, így nálunk is, aminek többek között egyik elônye, hogy hamar kiderül, ha valaki tehetséges, és érdemes többet foglalkoznia a sporttal — mondta el Tóth Judit szakosztályi edzô. — Négytôl tízéves korig egy nemzetközi, modern rendszer, az úgynevezett
Play and Stay program alapján oktatjuk a teniszt. A kellékek is a picikhez igazodnak, így
akár egy tornaterem is megfelel az elsô lépések elsajátításához. A háló jelentôsen alacsonyabb, az ütô szára szintén a gyerekekhez méretezett, a labdán pedig már az elsô tapintásra érezhetô, hogy a felnôttekéhez képest jóval puhább. — Az egyesület programfelelôse
hangsúlyozta: amellett, hogy a gyerekek ked-

szeg

Nyelvtanároknak
A Than Károly Gimnáziumban (1023 Lajos u. 1–5.) a bemutató nyílt órák sorozat keretében március 4-én 14.10–14.55 óra között egy angol nyelvi elôkészítô osztály munkájába
kapcsolódhatnak be az érdeklôdô nyelvtanárok. A diákok olyan kifejezéseket és szófordulatokat sajátítanak el és gyakorolnak be, amelyek elengedhetetlenek a napi kommunikációban. Jelentkezés és bôvebb információ az iskola honlapján: www.than.hu.

Lépesmézes Töhötöm és barátai
A Törökvész úti Kézmûves Óvoda idén február 2-án ismét megrendezte az immár hagyományos mackókiállítást Gyertyaszentelô Boldogasszony napján. A nevelôtestület fontosnak tartja, hogy a néphagyomány ôrzését
már egészen kis kortól becsempéssze a gyerekek életébe.
— A szervezômunkába természetesen bevontuk a családokat is — mondta a kiállítás
kapcsán Farkas Mariann, a Törökvész úti Kézmûves Óvoda óvodapedagógusa. — Ennek köszönhetôen több száz játékmackó gyûlt
össze, hogy tornatermünkben „baráti találkozón” vegyenek részt. Helyet kaptak „medvés”
könyvek, képek és rajzok is. Óvodánk apraja-nagyja megcsodálhatta a színes, változatos és látványos kiállítást. Csoportjainkban a
gyerekek macis mondókákat, rigmusokat és
verseket mondtak, népi gyermekjátékokat
játszottak, mackókról szóló meséket hallgattak, miközben ªnom vajas-mézes kenyeret
falatoztak. Természetesen azt is gondos ªgyelemmel kísértük, hogy kisüt-e a nap, és vajon megijed-e a maci a saját árnyékától.

Bízunk benne, hogy ezzel a kiállítással maradandó élményt nyújtottunk gyermekeinknek és szüleiknek egyaránt. Reméljük, hogy
jövôre kiszélesedik a látogatók köre, és még
többen tekinthetik majd meg Lépesmézes Töhötömöt és barátait — fûzte hozzá Farkas Mariann.

vet kapnak a sportághoz, segít a készségfejlesztésben. Az iskola ezzel többletlehetôséget nyújt a gyerekeknek, akik idôvel eldönthetik, hogy szeretnének-e komolyabban foglalkozni a sportággal.
Az órákon a ªúk-lányok folyamatosan sajátítják el az alapfogásokat, megtanulnak tenyerest, fonákot és röptét ütni. A II. félévben játékos versenyeket tartanak, a bemutató foglalkozásokra pedig a szülôket is várják.
szg

Ösztöndíj végzôsöknek
A fôvárosi önkormányzat pályázatot hirdet elsô diplomás felsôfokú képzésben résztvevô
nappali tagozatos, 2009 szeptemberétôl utolsó tanulmányi évüket megkezdô hallgatók
számára. A Budapest Ösztöndíj Program alapvetô célja, hogy az ösztöndíjat elnyerôk betekintést nyerjenek a fôvárosi önkormányzat
tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak gyakorlati folyamatait. Az ösztöndíj összege bruttó 50 000 Ft/hó,
jelentkezési határidô február 28. Részletek a
www.budapest.hu honlapon.
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A lényeg, hogy mindig nyitva legyen az ajtó
A szabadidejüket az utcán töltô fiatalok
közül a tapasztalatok szerint kevesen
rendelkeznek határozott életcéllal.
Dr. Bodor György pszichiáter,
addiktológus, valamint Tulipán Ágnes
szociopedagógus a Kiút Egyesület
munkatársaként a kerület utcáin
csellengô fiatalokat próbálják
megtalálni. Meglátásuk szerint csak a
megfelelô program és a kellô
türelemmel végzett munka lehet a
lôdörgés, céltalanság, üres idôtöltés
alternatívája.

Csellengô gyerekek régen is voltak, így nem
újszerû élmény általános vagy középiskolás
diákokat látni a kerület csomópontjain, ám
annál elgondolkodtatóbb. A csellengô gyerekek feltérképezésére a II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti Központ a Kiút Egyesületet kérte fel. Az egyesület elsôsorban a hátrányos helyzetû, állami gondozásban felnövekvô ªatalok szocializálását, a bajba jutottak és
szegények támogatását vállalta fel, de a szabadidejüket az utcán töltô gyerekek között is
jól kiismerik magukat.
— A II. kerületben a Millenáris, a Moszkva
tér és környéke, a Mechwart liget a ªatalok
kedvenc helye, de a hidegkúti végállomásnál
is szívesen csoportosulnak, hogy aztán közösen ugyan, de céltalanul töltsék el a délutánjukat — mondta Bodor György, a Kiút elnöke.
— Többnyire beszélgetnek egymással, olykor
füves cigaretta vagy alkohol is elôkerülhet.

Fontos, hogy társakkal legyenek együtt, és közösen üssék el azt az idôt. Elsô pillantásra
üres lógásnak tûnik a tevékenységük, de valós veszély, hogy egyes ªataloknál komolyabb problémává alakuljon a céltalanság, a
kiüresedés életérzése, vagy a káros anyagok
használata. Olyan lelkiállapothoz vezethet ez
el, amely szenvedélybetegséggé fejlôdhet,
vagy pszichés gondokat okozhat.
— A szülôk gyakran azt sem tudják, hogy
mit tesz a gyerekük az iskola végétôl az esti
hazaérkezésig — hangsúlyozta Tulipán Ágnes. — Leginkább a felsôbb évfolyamoknál
jellemzô, hogy a gyerekek csapatostul töltik
az idejüket közterületeken. Általában hétköznapokon a délután kettô és hat óra közötti
idôszakkal tudnának nehezen elszámolni, ha
otthon megkérdeznék, merre jártak. A szülôk sportra, különórára is beªzetnek, de sokan már nem jutnak el oda, magukkal szippantja ôket a társaság.
Annak, hogy a gyerekek viszonylag kis koruktól felügyelet nélkül töltik a program nélküli idejüket, a szakértôk szerint több oka
van. Vannak diákok, akik nem tudnak
megfelelni a szülôi elvárásnak, amit többnyire a tanulmányi kényszer táplál a gyerekben. Kerületenként más és más gondokkal küzdenek a gyerekek és a családok. Amíg Pesten a szociális körülmények
és a családi konfliktusok aggasztóak, addig a II. kerületben látszólag problémamentesek a gyerekek.

A II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti Központ és a Millenáris évekkel ezelôtt egy úgynevezett „Találkozási helyet” létesített, ahol a „Parkolópálya”
program keretében a csellengôkbôl közösséget kovácsolnak. Évente ezernél
többen látogatnak el ingyenes programjaikra. Májustól októberig minden nap 14 és 21
óra, nyári szünetben 12 és 22 óra között tart nyitva a sátor azoknak a fiatalokat, akik az
utcán lôdörgés helyett jobb célt keresnek maguknak.
— Szeretnénk, ha továbbra is fennmaradna a kezdeményezés, mert szükség van rá —
mondta el Horváth Ágnes, a központ vezetôje. — Tervünk, hogy a központ új helyén állandó helyet biztosítsunk a gyerekeknek, akik a játékokon, foglalkozásokon kívül szakemberekkel, jogászokkal beszélgethetnek az iskola után.

CSALÁDSEGÍTÔ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT: 1022 Budapest, Fillér u. 50/b, tel./
fax: 225-7956, 225-7957. E-mail: bp02css@freemail.hu. Ügyelet: hétfôtôl csütörtökig
14—18 óráig, pénteken 10—14 óráig, pesthidegkúti ügyelet: minden hétfôn 14—17.30ig a Máriaremetei út 37.-ben.

— A ªatalok jólszituáltak, alapesetben
rendszeresen járnak iskolába, a szülôk az
anyagi feltételeket rengeteg munkával biztosítják — hangsúlyozta Tulipán Ágnes.
— Szeretnék a gyereket elôtérbe helyezni,
minél jobb körülményt és feltételt biztosítani számukra, de a gyerekre már nem jut idô.
Szintén kiváltó ok, hogy a ªatalok felszínes
kapcsolatban élnek a családban és egymás között, ezért a felelôtlen, kötöttségektôl mentes baráti légkör éppen megfelelô program
számukra.
— Egy felméréskor feltettük a kérdést,
hogy mit csinálnának szívesen, de sajnos,
nem nagyon tudták megfogalmazni igényeiket sem. — emlékeztetett Tulipán Ágnes. —
Maguktól nincsenek olyan ötleteik, miként
lehetne értelmesebben, céltudatosabban eltölteni az idôt. Az egyesület munkatársai idôrôl idôre feltérképezik az utcán csellengô csoportokat, és igyekeznek számukra alternatívát ajánlani. Talán meglepô, de a ªatalok
nem elutasítóak, szívesen beszélgetnek a felnôttekkel is, hajlandók akár kérdôívet kitölteni, vagy e-mail címet cserélni. A II. kerületben jelenleg a Családsegítô és Gyermekjóléti
Központ a Millenárissal közösen szervez
programot májustól októberig az iskola után
cél nélkül ténfergô tanulóknak.
— Jó idôben évrôl évre csoportos és ügyességi játékok, valamint csocsó, zene és színház várja a ªatalokat a Millenárisban — tette
hozzá dr. Bodor György. — A ªatalok szívesen
jönnek, mert megkötés nélkül, mégis felügyelet mellett tölthetik el a szabadidejüket.
A játékok során sok mindent kibeszélnek magukból, amit máshol nem tennének meg,
még akár szakember elôtt sem. Új perspektívát kell mutatni a gyerekeknek, amit maguk
is követni akarnak. Meg kell értetni velük,
hogy energiát kell fektetni az életükbe ahhoz, hogy eredményeket érjenek el — fûzte
hozzá a pszichiáter. A siker a folyamatosságban rejlik. A megoldás, hogy hosszú kifutási
idôvel, a csoportterápiához hasonló jelleggel, több gyermekgenerációt lehessen kezelni. — Ugyanakkor ügyelni kell arra — hívta fel
a ªgyelmet dr. Bodor György —, hogy a ªatalok ne érezzék magukat megbélyegzettnek.
Az utca helyett olyan szintû biztonságot kell
nyújtani, amit más gyerekeknek a család jelent. A lényeg, hogy mindig nyitva legyen az
ajtó.
Szabó Gergely
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Ha pszichiátriai beteg él környezetünkben

Egy százalék

gére, egészségére jelentôs veszélyt jelenthet
és a megbetegedés jellegére tekintettel a sürgôs intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt. Közvetlen veszélyeztetô magatartásról
akkor van szó, ha a beteg — pszichés állapotának akut zavara következtében — saját vagy
mások életére, testi épségére, egészségére
közvetlen és súlyos veszélyt jelent. Ha a beteg állapota rossz, vagy romlik és kórházba
kerül, az nem jelenti azt, hogy ott is marad.
Meghatározott ideig maradhat, harminc napon túli gyógykezelés esetén már bírói szemle dönti el, hogy indokolt-e a további gyógyintézeti kezelés. Ha a beteg állapota javult,
kompenzált, akkor hazamehet.
Gyakori felvetés a
lakókörnyezet részé— A magára maradt
rôl, hogy a betegeket
beteg érdekében elpszichiátriai betegek
sôsorban lakókörnyeotthonában kell ellátzetének segítségét
ni. Erre nem feltétlekérjük — mondta Iknül van szükség,
ladiné dr. Petres Vecsak akkor, ha a beronika —, hiszen ôk
teg a napi életvitelét
azok, akik közvetlenem tudja megoldanül tapasztalják azoni, önmagát nem tudkat a jeleket, ameja ellátni, idegenek
lyek arra utalnak,
költöznek be hozzá,
hogy a szomszéd lakihasználják.
kótárs nem tud egye— A pszichiátriai
dül megküzdeni a bebetegek otthonába
tegségével. Ha úgy
n Budapest Fôváros II. Kerület Gyámhitörténô felvételi kélátják, hallják, hogy
vatala, 1027 Frankel Leó út 7–9., tel.:
relem benyújtása
nem mozdul ki hosz212-2784, márc. 2-tôl: 346-5750.
után is éveket kell
szú ideig, éjszaka orn Bp. II. kerületi Egészségügyi Szolgávárni az elhelyezésdít, kiabál, veri a falalat, Psychiátriai Gondozó és Mentálre, mivel a férôhekat, veszekszik látszóhygiénés Szakrendelés, 1024 Margit
lyek száma, sajnos,
lag ok nélkül, vagy lakrt. 99., tel.: 315-0011.
korlátozott.
kásába idegeneket foGyakran elôforgad be, akkor valószínûsíthetô, segítségre szorul. Ilyenkor elsô- dul, hogy ilyen személyek ügyében a gyámhisorban beszélni kellene vele, megnyugtatni, vatalhoz fordulnak, amely a már gondnokság
ha van rá lehetôség, amennyiben ez nem jár- alatt álló személyek érdekében megteszi a
ható út, akkor feltétlenül értesítsék a házior- szükséges intézkedéseket, de a gyógyintézetvost, mert ismerôsünknek orvosi ellátásra be juttatást a gyámhivatal is csak a kezelôorvan szüksége. Ha tisztában vannak vele, hogy vos és a gondnok közremûködésével teheti
az illetô pszichiátriai beteg, akkor a kerületi meg. Orvosi szakkérdés, hogy a betegség inpszichiátriai gondozóval is fel kell venni a dokolja-e a végleges gyógyintézeti elhelyekapcsolatot és bejelenteni a tapasztalt problé- zést, vannak esetek, amikor a beteg beleegyemákat. A gondozónô kimegy a helyszínre, tá- zése nélkül ez nem is lehetséges.
— A gyámhivatal a gondnokság alá helyezéjékozódik és megteszi a szükséges intézkedéseket. Erôszakkal semmiképpen nem szabad si eljárást akkor tudja megindítani, ha a pszifellépni, szép szóval próbáljuk meggyôzni a chiátriai szakorvosi vélemény szerint a betegbeteget. Elsô és legfontosabb, hogy minél ko- nek az ügyei viteléhez szükséges belátási kérábban orvoshoz kerüljön, még a tünetek kez- pessége pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan
detekor.
A mai korszerû terápia mellett tünetmen- visszatérôen, vagy tartósan teljes mértékben
tessé tehetôk a betegek. Akár aktívan dolgoz- hiányzik.
A gondnokság alá helyezés nem oldja meg
hatnak, hasznos teendôket is el tudnak látni.
A szakember szerint pszichiátriai gyógyke- a lakókörnyezet problémáját, csak az, ha a bezelés során korlátozó vagy kényszerítô intéz- teg rendszeres orvosi kezelésben részesül.
Türelemre, megértésre és empátiára van
kedés alkalmazására, valamint a beteg korlátozó feltételek közötti elhelyezésére csak fel- szükség, hogy ne rekesszük ki beteg embertétlenül indokolt esetben, önmaga vagy má- társainkat, hanem segítsük ôket. Valasok veszélyeztetése esetén kerülhet sor. Ve- mennyien kerülhetünk nehéz helyzetbe, amiszélyeztetô magatartásnak tekinthetjük, ha a kor szükségünk van embertársaink segítségébeteg — pszichés állapotának zavara következ- re — tette hozzá Ikladiné dr. Petres Veronika,
tében — saját vagy mások életére, testi épsé- a kerületi Gyámhivatal vezetôje.

Az „Otthonunk Európában a II. kerület” Közhasznú Alapítvány kéri a kerület lakóit, hogy ha még nem kötelezték
el magukat, akkor a 18117637-1-41-es
adószámot jelöljék meg az adóbevallásuk 1 százalékát kérô rendelkezô nyilatkozaton. Az adományokból többek között kerületi nyugdíjas lakosoknak tartanak ingyenes számítógépes és angol
nyelvtanfolyamokat.
Kérjük, támogassa adója 1 százalékával a Sorsfordító Programot, amely
olyan hajléktalan családok fölkarolását
vállalja, akik kellôen motiváltak arra,
hogy új teljes értékû életet kezdjenek,
reményteljes jövôt biztosítva gyermekeiknek. A Hajlék Nélküliek Jövôjéért Alapítvány adószáma: 18121881-1-41.

Az utóbbi idôben egyre gyakoribbak az
olyan lakossági bejelentések, amelyeket
a saját otthonukban élô pszichiátriai
betegekkel kapcsolatban tesznek a
bejelentôk, mert az ott lakó személy
viselkedése zavarja és veszélyezteti
lakókörnyezetének biztonságát. Ikladiné
dr. Petres Veronika, II. kerületi
Gyámhivatal vezetôje szerint leginkább
akkor van probléma, ha egyedül él a
beteg. A családban élô, pszichiátriai
betegségben szenvedô emberekkel
kapcsolatban ritkábban fordul elô
hasonló bejelentés.

Új igazolványok
az APEH-nál
Új szolgálati igazolványokat kapnak az
Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal
(APEH) munkatársai. A 2009-es év elején
megkezdett igazolványcsere folyamatos, február végére zárul le, ezért elôfordulhat, hogy az ellenôrzést végzô revizorpárosok egy ideig eltérô formátumú
szolgálati dokumentummal igazolják
magukat. Az APEH nevével idônként
megpróbálnak visszaélni, és úgynevezett álrevizorok hivatalos eljárásnak tûnô „álellenôrzéseken” bírságot kiszabva, azokat a helyszínen „behajtva” próbálnak megkárosítani adózókat. Az
APEH revizorai a helyszíni vizsgálatok során sem eljárási illetéket, sem helyszínen
fizetendô bírságot nem szabnak ki, és
semmilyen formában nem kérnek pénzt
az ellenôrzött adózótól az eljárás lefolytatása közben. Az APEH-ellenôrzést végzô revizorok az igazolványuk felmutatása mellett hivatalos, pecséttel ellátott
megbízólevéllel igazolják kilétüket.

Kerületi városvédôk
Január végén megalakult a Budapesti
Városvédô Egyesület (BVE) II. kerületi
csoportja. Az alakuló ülésen Götz Eszter, a BVE titkára adott tájékoztatást,
majd Dénes György geológus tartott
elôadást a Malom-tó kialakulásának történetérôl. Figyelemfelkeltô akciókat, ismeretterjesztô elôadásokat terveznek,
amellyel a zöld és épített környezet értékeit kívánják megóvni. A csoport következô ülését február 26-án 16 órától tartják a BVE székházában (1053 Kossuth
Lajos u. 14–16).
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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

ELÔADÁS. A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Hûvösvölgyi úti fiókja és a Nyék-Kurucles Egyesület közös szervezésében március 3-án 17
órai kezdettel Angers-i kárpitok és János jelenései címmel vetítéssel egybekötött elôadást tart Baranyi Judit
iparmûvész. A
rendezvény ingyenes. (1021
Budapest, Hûvösvölgyi út
85., telefon:
200-1098)
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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: MÁRCIUS 1-jéig: Marczi szerint a világ I. Rejtett tartalékok — fotók és egyebek. A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ munkatársainak kiállítása. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, színházi elôtér)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁRCIUS 12.: Lugossy Mária — installációk, szobrok, digitális nyomatok.
n JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon. Megtekinthetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.
n FEBRUÁR 28-ig: Hajós Hollanda Éva festômûvész kiállítása a Flamenco Hotelben. (1113 Tas vezér u. 7.)
GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: MÁRCIUS 7., 10.00–17.00: Tavaszvárás. Benne: Lépegetô, Baba
Bú-Jó Játszóház kicsiknek, Apró csodák kicsiny kertje, társasjáték-vetélkedô. Mesterségbemutató: virágkötészet. Aranyszamár Bábszínház: Brémai muzsikusok. Mesekör: Pöttöm Panna. Gágogó koncert: Madárijesztô. (Fogadó)
ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁRCIUS 13., 18.00: Bartók zeneakadémiája. Krulik Eszter (hegedû, brácsa), Kertész Rita (zongora) hangversenye. Közremûködik: Bodrogi Éva (ének), Rákóczy Anna (fuvola, piccolo), Horia Dumitrache (klarinét, basszusklarinét), Kántor Balázs (gordonka), vezényel: Bali János. Mûsor: Richard Strauss: Esz-dúr szonáta, Schönberg: Pierrot lunaire. MÁRCIUS 15., 11.00: Átváltozások. Hangverseny
autentikus népzenei dallamokból és azok bartóki változataiból. Közremûködik: Kádár István (hegedû), Eckhardt Gábor (zongora), valamint Szabó András (népi brácsa), Fejérvári Zsolt (népi bôgô) és Zimber Ferenc
(cimbalom). MÁRCIUS 27., 18.00: Bartók összes zongoramûve. Király Csaba hangversenye. Elhangzik: Szvit
op. 14, Négy sirató ének op. 9/a, Szabadban (1926), Síppal, dobbal, Barcarola, Musettes, Az éjszaka zenéje,
Hajsza, Román népi táncok, Két román tánc op. 8/a, Szonáta (1926), valamint Király Csaba: Improvizáció Bartók stílusában.
n CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: MÁRCIUS 8., 19.00: Gregorián ordinárium, Palestrina: Alma redemptoris, G. Croce: O vos omnes. Közremûködik a templom kórusa. (1114. Villányi út 25.)
n MILLENÁRIS: FEBRUÁR 27., 20.00: The Bad Plus (USA) — Night Colours sorozat. A Nu Jazz-mozgalom
egyik vezetô együtteseként jegyzett trió egyaránt kielégíti a szabadtéri rockfesztiválok, a dzsesszklubok és a
nagy koncerttermek elvárásait rafinált, finom, ugyanakkor ütôs és erôteljes dzsesszjátékával. (Fogadó)

DALOK SZÁRNYÁN. Március 6-án 19 órai
kezdettel a kerületünkben élô operaénekes,
Szilfai Márta önálló dalestjét láthatja, hallhatja az Óbudai Társaskör közönsége. Az esten
Schubert, Strauss, Puccini és Verdi legszebb
melódiái csendülnek majd fel. Zongorán közremûködik Alföldi Mária. Jegyár: 1500 Ft.
(1036 Kiskorona utca 7. Tel.: 250-0288,
www.obudaitarsaskor.hu, www.jegymester.hu)

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Salsa tánctanfolyam indul március 2-tôl
hétfônként 20–22 óráig. A kezdés napján az elsô óra ingyenes, bemutató óra. A második órától kedvezményes bérletet vagy óradíjat lehet váltani. Érdeklôdni és jelentkezni: info@karaktertancstudio.hu, Tel.: (06 30)
996-6002. Próbáld ki a világ legforróbb és legtüzesebb páros táncát, ami könnyen elsajátítható minden korosztály számára. Táncpartner nélkül is jöhetsz! Jóga a mindennapi életben, szerdánként 8–9.30 óráig, Kun
Ágnes, (06 20) 250-0431. Keddenként 19.45–21.15 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia,
(06 20) 941-8773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés utáni baba-mama-torna. A szülést követôen eltelt hatodik hét után lehet elkezdeni, és a
gyermek egy éves koráig lehet közösen mozogni. A
SLUMDOG MILLIONAIRE — GETTÓMILLIOMOS. Vajon megnyeri-e a gettóból szártorna fôleg az anyukák fizikai regenerálódását segíti
mazó teahordó fiú az indiai Legyen Ön is milliomos! húszmillió rúpiás fôdíját? A hivataelô, de a babák is aktívan részt vesznek benne. Péntelos slusszpoént persze nem árulhatjuk el önöknek, ezért végig kell ülni Danny Boyle 10
ken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó
Oscar-díjra jelölt filmjét, de tízmillió rúpia sem kis pénz, és ez az összeg már a film elején
Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210összejött a reflektorfényben idegenül viselkedô Jamalnak. Boyle filmjében nem a húsz,
9597. Nôi torna. Koreografált, táncos nôi torna láhanem a tíz millió a tét, annak bizonyítása, hogy tanulatlan hôsünk hogyan juthatott az
nyok, asszonyok részére. Az órát profi táncmûvész
idáig vezetô helyes válaszok birtokába. A rendôrség kínvallató brigádjának vezetôje szetartja. Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn
rint például csakis csalással, hisz az lehetetlen, hogy egy „gettókutya”, mint amilyen Jaés csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés:

mal is, önfejébôl tudhatta a kimûvelt értelmiségieken is kifogó a válaszokat. Jamal nem is nagyon igyekszik meggyôzni az ôt változatos eszközökkel vallató rendôri erôket, csupán elmeséli élete sorsfordító eseményeit, melyek a késôbb oly
nagy szolgálatot tevô tudás birtokába juttatták. Jamal nem könyvtári órákról és
egyetemi szemináriumokról mesél, hanem árvaságról, koldulásról, bandázásról
— az ô története az életben maradás, a nyomorból való kilábalás és az egy és
oszthatatlan igaz szerelem megtalálásának meséje. Nem véletlenül emlegetünk
mesét, hisz Boyle sem csinál titkot belôle, hogy ebben a mûfajban utazik, csupán
a nyelvet újította meg, így az „egyszer volt, hol nem volt” és az „itt a vége, fuss el
véle” között a nyomor és a kiszolgáltatottság legváltozatosabb formái villannak
fel, hogy még inkább lehessen szorítani a mesehôsnek, hogy nyerjen: a játékban
és a szerelemben egyaránt.

E. K.
Rendezô: Danny Boyle, fôszereplôk: Dev Patel, Anil Kapoor, Freida Pinto.

2009/4 — február 20.
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Antal Ilona, (06 30) 922-5887. Tartásjavító gimnasztika. Mozgásforma a felnôttek minden korosztályának. Egyszerûen megtapasztalható módszer a testtar— énekelte stílszerûen a népszerû Quimby-nótát a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
tás javítására, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalmainak
alkalmi formációja azon a kiállításmegnyitón, amelyen a mûvelôdési központ munkatárkezelésére. A csoporthoz folyamatosan lehet kapcsosai mutatták be rejtett tartalékaikat. És a jelenlévôk valóban csodát láthattak: egy összelódni. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothtartozó, együtt gondolkodó és alkotó lelkes és jókedvû kis csapatot és munkáikat. A Marmer-gimnasztika tanárnál, (06 70) 328-8053. Gerincczi szerint a világ elnevezésû tárlaton festmények, fotók, ékszerek kerültek a falakra és vittorna. Minden kedden és csütörtökön 18.30–19.30rinekbe, olyan mûvek, melyeknek alkotóiról senki sem gondolná, hogy nem hivatásszerûig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06
en ûzik mûvészetüket. Igaz, egy „profi” is került a társulatba Olescher Tamás festômû30) 370-7322.
vész, a Vízivárosi Galéria vezetôje személyében.
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnaszti— Megtiszteltetés, hogy a kortárs képzômûvészet kiemelkedô alkotója is kiállít most,
ka (felnôtt) kedden 8.30–9.30 és 18.30–19.30 köakinek másik énje a közmûvelôdésé — köszöntötte kollegáját a mûvelôdési központ igazzött. Kreatív gyermektánc szerdán 16.15–17.15 (5–
gatója, Németh Katalin. — Ráadásul olyan alkotásokat hozott, amely eddigi munkásságá6 évesek) és 17.15–18 óra között (3–4 évesek). Játéban némileg rendhagyó.
kos focisuli, mozgásfejlesztés csütörtökön 16.15–
A vizuális mûhely dolgozói közül Féder Márta, Gross Patrícia, Hevesi Andrea és Vadá17-ig (3–4 évesek) és 17–18-ig (5–7 évesek). (1022 Loszy Eszter, a mûvészetpedagógiai könyvesboltból Bauer Eszter, a stúdióból Forgách Péter,
rántffy Zs. út 3. Tel.: (06 30) 670-2383)
a mûszaki munkatárs Haido Tibor, Szûcs Krisztina és Takács Krisztián az információs szoln KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló
kondicionáló torna kedden és csütörtökön 8–9, este
gálattól, valamint Zétényi András az informatikáról hozta el alkotásait. De ez még nem
minden.
19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. Jelentkezés: 2009356. Osteoporosis-megelôzô gyógytorna kedden
— Vannak, akik elôadómûvészetekben alkotnak, és vannak, akik a képben gondolkod11.00–12.30, csütörtökön 11.30–13 óráig. Vezeti Szinak. Sokan fotóznak a házban élményszerûen és nagyszerûen, és van, aki hivatásszerûniné Bakonyi Hajnalka. Jelentkezés: 325-9930. Izomen. Dolgozik nálunk magas fokon origámizó pénztáros, színházi rendezô, díszlettervezônyújtó, stretching gyakorlatok, amelyek elsôsorban
építô mûszaki vezetô is. A Marczi szerint a világ címû sorozat további kiállításainak anyakötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott kedga garantáltan összeáll — jósolta büszkén az intézmény vezetôje.
A jelenlegi tárlat március 1-jéig látható hétköznaden és csütörtökön 17.45–18.45 óráig. Vezeti Hollanpokon 9–19 óráig, hétvégén 9–14 óráig a mûvelôda Györgyné Bagoly Ildikó. Jelentkezés: (06 30) 975dési központ M Galériájában.
4752. A 6–10 éves gyerekek sokoldalú testi fejlôdését segítô játékok, akrobatikus jellegû mozgások
kedden és csütörtökön 16.15–17.15-ig. Vezeti Bánhidi László és Borbála testnevelô tanár és szakedzô. Jelentkezés : 200-0191 és (06 30) 413-3854. Feldenkrais
módszer — Hogy a lehetetlen lehetséges, a nehéz könnyû, a könnyû elegáns legyen. Órák: kedden 10–11, csütörtökön 20–21 óráig. Vezeti Heimer István nemzetközi diplomás oktató. Jelentkezés: 394-3362, (06 20) 9739489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu
n Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületében. Gyermek és junior edzés
kedd-péntek 18.00–19.30-ig, felnôtt kezdô edzés kedd-péntek 18.15–19.45-ig. (1022 Marczibányi tér 1. Információ: budapestkendo@gmail.com, tel.: (06 30) 601-2025)
n Teniszoktatás. Hatéves kortól kezdô és haladó szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben. Iskolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû versenyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál: (06 20) 983EX LIBRISEK A SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_oktatas.extra.hu
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól függetle- BAN. Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban:
nül mindenkinek. Részletes információ a bérletekrôl, órarendrôl és az aktuális akciókról: www.budai-callane- Diskay Lenke hagyatéka címmel nyílt kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár ötödik
tics.hu Telefon: 201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)
n SIVANANDA JÓGA: Jógahétvége Pilisszentléleken: Tökéletes hétvégi kikapcsolódás, jógafoglalkozások, emeletén, a Plakát- és Kisnyomtatványtár elôtvegetáriánus étkezés, túrázás és pihenés! Szeretettel várunk FEBRUÁR 21–22-én a jógahétvégén. Satsang — ti térben. A tár 1997-ben kapta ajándékba a
minden érdeklôdôt szeretettel várunk FEBRUÁR 28-án 17-19-ig a II., Volkmann u. 10-be. A részvétel ingyenes. méltán híressé vált Diskay Lenke grafikusmûMeditációs tanfolyam indul MÁRCIUS 5-én 19.30–20.30-ig. A tanfolyam 5x2 óra. (II., Volkmann u. 10.) Azok- vész hagyatékát. 2008 szeptemberétôl kezdônak, akik szeretnék kipróbálni: ingyenes bemutató jógaóra MÁRCIUS 8-án 16–18 óráig: II., Volkmann u. 10. dött meg az anyag rendszerezése, részletes
katalogizálása — ez szolgáltatott hátteret a
Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu

„Láss csodát, láss ezer csodát!”

NYUGDÍJASOKNAK

MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA: Szeretettel várjuk klubnapjainkra a közösségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat! FEBRUÁR 20., 15–17.00: Farsang. A perbáli Tücsök citeraegyüttes öt fôbôl áll. Mûvészeti vezetôjük Földi Mária. Tagjaik tanítóképzôs fôiskolások és végzett tanárok, akik 13–18 éve citeráznak. Sok versenyen, találkozón vettek
részt, Arany Páva díjat, megyei fôdíjat, Kárpát-medencei döntôn nívódíjat kaptak. Dalcsokraik között megtalálhatóak a régi és a mai Magyarország tájegységeinek dalai — dunántúli, dél-alföldi, Galga-vidéki, csókai,
moldvai, szatmári, zentai stb. Ebbôl a repertoárból adnak egy kis ízelítôt a farsang jegyében. MÁRCIUS 6.,
15–17.00: „Tajvan, amely gyönyörû, de már nem gyönyörû sziget…” P. Szabó József — aki diplomataként és
újságíróként bejárta szinte az egész világot Alaszkától Kínáig és Japánig — élménybeszámolót tart a Távol-Keletrôl, filmvetítéssel. Klubvezetô: Kilián Mária, (70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 24.: Beszélgetôs klubnap. MÁRCIUS 3.: Böjtmás hava, márciusi
jeles napok. MÁRCIUS 10.: Forradalmunk, 1848. március 15. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR hNYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 25-én restaurátori munkák bemutatása az Iparmûvészeti Múzeumban. MÁRCIUS 4-én látogatás a Parlamentben. MÁRCIUS 11-én tavaszváró séta Budán.
MÁRCIUS 13.: Kirándulás Burgenlandba autóbusszal. MÁRCIUS 18-án kirándulás Békéscsabára vonattal.
Részletes felvilágosítás a keddi klubnapokon, illetve a 275-0169-es számon a reggeli és kora esti órákban.
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 19-én farsangi ünnepség volt a klubhelyiségben, a 1028 Máriaremetei út 37. szám alatt. A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit.
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.

fôként ex libriseket bemutató kiállításhoz,
mely május 16-áig lesz megtekinthetô. (Budavári Palota F épület. Tel.: 224 3700. Nyitva:
kedd-szombat 10–20 óráig.)

ZAFYR CZENCZINEK — BRAVÓ ZSENI —
3. forduló. A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
budai fiókjai háromfordulós nyelvi játékkal
emlékeznek Kazinczy Ferenc születésének
250. évfordulójára. Az alábbi feladvány megfejtését március 15-ig várják e-mailben a
fszek0204@fszek. hu és a fszek0201@fszek.
hu, fszek0202@fszek. hu címre, valamint személyesen a 1023 Török u. 7–9., a 1021 Hûvösvölgyi út 85. vagy a 1028 Szabadság u. 37.
alatti könyvtárban.
3. forduló: a Szózat szavai. Ismert verssorok, amelyek a nyelvújítás nélkül másképp
hangoznának. Melyek azok a nyelvújítás kori
szavak, amelyek a Szózat harmadik és negyedik versszakában szerepelnek?
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BUDAI POLGÁR

n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Üléseinket minden hó elsô és harmadik szerdáján 16 órakor
tartjuk.(1024 Keleti Károly u. 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket idén is minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tartjuk. FEBRUÁR 25., 16.00: Vendégünk dr. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke. MÁRCIUS 11-én vendégünk
dr. Láng Zsolt polgármester. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

n ZENE: Mesterkoncertek és ifjú mesterek. FEBRUÁR 26., 19.30: Romantikus zongoraest. Füzesséry Zoltán Chopin- és Liszt-mûveket játszik.
MÁRCIUS 5., 19.30: A Budapest Barokk Együttes koncertje. Bach, Händel, Telemann mûvei.
n KIÁLLÍTÁS: MÁRCIUS 1-ig: Merre van elôre?
— karikatúrakiállítás. A XI. Magyar Karikatúramûvészeti Fesztivál díjazottjai. A Magyar Újságírók Szövetsége hirdette meg a Karikatúra Mûvészeti Fesztivált a kortárs hazai és határon túli szatirikus mûvészeknek és karikaturistáknak új mûveik bemutatására. MÁRCIUS 3–22-ig: Magyar
táj, magyar tárgy — avagy népi mesterségek a
Hortobágyon. A Magyar Alkotómûvészek Országos Szövetsége Fotómûvészeti Szakosztályának
kiállítása. A kiállítást megnyitja Tóth József fotómûvész március 3-án 18 órakor. A kiállítás témája a hajdú-bihari kézmûvesek, a kiveszôfélben lévô mesterségek, a Hortobágy szépségei.
n SZÍNHÁZ: MÁRCIUS 7., 19.00: Büki Attila:
Sára holdja — ôsbemutató. Színmû két részben. Rendezte: Kiss Gábor.
n GYEREKEKNEK: MÁRCIUS 6., 10.00: Tádébérlet: Foltos, a torkos zsiráf. A Griff Bábszínház
elôadása. MÁRCIUS 6., 18.00: Magyar táncház
gyermekeknek. Kéthetente pénteken magyar
táncok, népi játékok, énekek, mondókák.Vezeti:
Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és Nyíri
László. MÁRCIUS 7., 15.00: Csiribiri tavaszköszöntô családi délután. Állatmesék: A nyúl és a
sün, A Gomba alatt címû mesék (a Fabatka Bábszínház elôadása). Tarka-barka dalok (a Katáng
együttes tavaszköszöntô mûsora).
n FEBRUÁR 22., 11.00: Zene, tánc, mulatságok — képzômûvészeti játszóház. Az ismeretterjesztô sorozat következô témája: ToulouseLautrec. Németh Ilona bábtervezô mûvész, fôiskolai tanár elkalauzol minket a festészet vidámságot, táncot megörökítô csodálatos világába.
A diavetítéssel egybekötött foglalkozáson a látottakat gyakorlatban is kipróbálják a gyerekek,
ötleteiket, impresszióikat saját rajzaikban valósíthatják meg. A foglalkozásokat zene színesíti, az
adott stílusnak, adott kornak megfelelôen. Jegyár: 500 Ft. FEBRUÁR 27., 14.30: Mazsola-bérlet:
Fehérvarázs. A Vaskakas Bábszínház elôadása.
n TUDÁSTÁR: FEBRUÁR 26., 18.30: Mit mond
nekünk az Írás? Szent Pál évéhez kapcsolva folytatjuk népszerû sorozatunkat. Mi végre vagyunk
a világban? Februárban vendégünk Balczó
András öttusázó olimpikon, aki sportról, politikáról, hitrôl beszél nekünk. A belépés ingyenes.
n Humor: FEBRUÁR 21., 15.00: Humorpercek
— A jelen és a jövô humoristái egy színpadon. A Klebelsberg Kultúrkúria által meghirdetett amatôr humoristáknak szóló pályázat döntôje. A döntôn a részvétel ingyenes. Gálamûsor
19 órától. Benne: Maksa Zoltán, Kôhalmi Zoltán
(Stand up comedy), Nagy Bandó András és az
amatôr humoristáknak szóló pályázat nyertes
produkciói. Jegyár: 1500 Ft. Kísérôrendezvény:
Merre van elôre? — karikatúrakiállítás.

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: FEBRUÁR 28. és MÁRCIUS 8.: Budai-hegység.
Találkozó 9 órakor, Moszkva tér, metrókijárat. MÁRCIUS 1.: Budai-hegység. Találkozó 8 órakor a Déli pu.
pénztáraknál.Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly 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 MICVE KLUB: FEBRUÁR 28., 19 órától: Gáza, és ami a hírekbôl kimaradt. Vendégünk Peremiczky Szilvia
Közel-Kelet-szakértô.
n FEBRUÁR 28. szombat 18 órától klubest: filmvetítés, csevegés kávé és tea mellett. Ezen az estén az Exodus
címû amerikai filmet tekinthetik meg, ami a modern Izrael megszületésérôl szól Paul Newman fôszereplésével.
Állandó programjaink: Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. A foglalkozásokat Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet tagjai számára ingyenesek). Csütörtökönként 18 órától
Frankel Baráti Kör. Csevegés, társasjáték, kártya, sakk. Várjuk új tagok jelentkezését! Vasárnaponként Talmud
Tóra oktatás 3–14 éveseknek 10–11.30-ig. Információ: (06 30) 491 8140. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon:
326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A belsô átalakítások a klub javára szolgáltak, kellemesebb, hangulatosabb, tágasabb lett. Többen kérdezték, mi a klubtagság feltétele. Az elsô a tagdíj, ami évi 2000 Ft, a má-

Sára holdja
Március 7-én 19 órától ôsbemutató kezdôdik ban játszódik. A dráma nagyszerûen tálalja a
a Klebelsberg Kultúrkúria színháztermében. házasság problematikáját, a tolerancia hiáBüki Attila Sára holdja címû színmûvét Kiss nyát, a lányát egyedül nevelô asszony nehéz
helyzetét. A darab ezt a súGábor rendezésében (képünlyos, megoldhatatlannak látkön) láthatja a közönség. A
szó problémát boncolgatja,
hivatásának élô, elvált oranya és lánya, két nô örök
vosnô egyedül neveli Sárát,
kapcsolata, harcaik nôiséegyetemista lányát. Idôsödô
gük determináltságában.
édesanyját faluról budai vilBüki Attila a mai magyar irolájába költözteti. Sára ellendalom egyik legizgalmazi anyja döntését, s el akarja
sabb képviselôje, mûvei kölhitetni környezetével, hogy
tészet és dráma ötvözete.
rosszul szeretik. Játékos köSzereplôk: Kocsis Judit,
lyökmacskaként
ºörtbe
Sztankay Orsolya, Németh
kezd anyja szeretôjével. A
Gábor, Borbély Sándor, Bókai
villa csendjébe beszûrôdMária, Molnár Zsuzsa, Szik
nek a világ eseményei, az utJuliska, Ó. Szabó Soma, Koncai lázadók hangjai — megérrád Antal és Kiss Gábor. Belékezik a tétova szeretô. Büki
pô 2500 Ft.
Attila színmûve napjaink-

Momentán Wass Albertrôl
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ kávéházi hangulatú irodalmi sorozata, a Kex és tea
az irodalomtörténeti adatokon túl valódi élményt (katarzist) szeretne adni a jövô generációjának, hisz ez szüli azt a kíváncsiságot,
ami késôbb értô olvasóvá teszi ôket. Az estek
házigazdája a Momentán Társulat, akik jókedvvel, tehetséggel, „fogyasztható stílusban” (mint a keksz és tea) közvetítik a kortárs magyar irodalmat.
Március 3-án 18.30-tól Wass Albertre emlékezik a társulat. Wass Albertet az ôt csak
hírbôl ismerô, újságolvasó ember könnyen
beskatulyázza — azonosítja a róla tudatosan
eltorzított képpel, akármelyik oldalon is áll.
Igaz ugyan, hogy a Wass temérdek kötetébôl
egyet találomra fellapozó, vele ismerkedô olvasó könnyen beleszaladhat egy vitriolos, elfogultan hazaªas, túlérzelgô írásba. De emel-

lett ott van a másik Wass, a Funtineli boszorkány idôtlen, kortalan elbeszélôje, a gyermekmesék Albert bácsija, a legenda-, mítosz- és történetíró, sôt, költô is. Az erdélyi
hegyek nemese, vadásza, a magyar történelem krónikása, a keresztény európai gondolkodó. Tragikus sorsú, megkeseredett, de hiteles és katartikus tanúja egy letûnt világnak,
amit a huszadik század borzalmai mostak végleg el.
Wass emléke minden bizonnyal túléli
majd ezt a megosztott és barátságtalan közéleti légkört, aminek méltatlanul túsza, mert
Wass — és ezt a Momentán Társulat az író
munkáiból szemezgetô estjén bizonyítani is
próbálja majd — a magyar irodalom fontos
alakja.
Belépô: 500 Ft. Információ: Vörös Zsuzsa,
(06 70) 382-4706, www.kexestea.hu.
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sik, hogy a klubban nem lehet politizálni. Ezek az alapszabályban is benne foglaltatnak. FEBRUÁR 22.: A mohácsi busójárás farsangvasárnapja. Autóbuszos kirándulás, irányár: 4600 Ft. Indulás: 7.00-kor a Kis Rókus
utcából. FEBRUÁR 26.: Klubdélután. MÁRCIUS 5., 16.00: Királyi építészet Nepálban + Élet a Himaláján.
Elôadás vetítéssel, elôadó Voith Erzsébet. MÁRCIUS 12.: Klubdélután. MÁRCIUS 19.: Békéscsaba, Békés,
Szabadkígyós, Kondoros, Árpád-fürdô. Autóbuszos kirándulás, irányár: 4900 Ft. MÁRCIUS 26.: A nô dicsérete. Alphons Mucha, a szecesszió cseh mestere. Találkozó a Szépmûvészeti Múzeum aulájában 11-kor. 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, fonixke@t-online.hu, pénztári órák csütörtökönként 15.30–17.30-ig. II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla
alatt a fôbejárat mellett balra.
n Baba-mama-klub: minden szerdán 10–12-ig. Az otthon lévô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket
várják. Szeretnék, ha a klub olyan hely lenne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan
éreznék magukat. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus, (06 30) 415-4533. Belépô: 500 Ft/fô + 1 gyümölcs. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)

TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Alkotóház: Az ékszerkészítô, selyemfestô, kézimunka, kosárfonó mûhelyekbe még lehet jelentkezni. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter,
(06 30) 272-7022. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves korig. Minden
kedden 16–17.30 óráig. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter, (06 30) 272-7022. Moldvai és gyimesi
népzene- és néptánckurzusok, hangszer-, tánc- és énekoktatás. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és
néptánc iránt mélyebben érdeklôdôk számára hirdetjük meg. Az egész napos oktatás minden hónap 2. szombatján folyik, melyet a Guzsalyas táncház követ. Következô alkalom: MÁRCIUS 14. További információ: Szeleczki Petra, (06 70) 335-6284.

A semmittudás egyeteme
Február 27-én 19.30 órai kezdettel Sándor György estjére hívja nézôit a Vojnovich—Huszár villa. „Miközben látjuk, halljuk, élvezzük páratlanul gazdag szófüzéreit, kommentárjait, néha már vesébe hatolóan fájdalmas poénjait, olybá tûnik, mintha ez az ember valami különös titkot hordozna. Mintha beavatott lenne, tudna valamit, amit rajta kívül senki
más” — írja Sándor György új mûsoráról a Színházajánló internetes portál.
Jegyár: 3000 Ft, diák és nyugdíjas: 2000 Ft, családi: 7000 Ft. Jegyrendelés: 362-1606,
www.jegymester.hu. Az est fogadással zárul. (1223 Budapest, Mûvelôdés u. 37/a)

Andrzej Szczeklik: KORÉ avagy az orvoslás lelke
A címben szereplô KORÉ szó
jelentése lélek, baba, kislány
az ókori görög nyelvben. A baba magyarázata a lélek jelölésében keresendô, az ókori orvosok a szervezet minden ªziológiai és spirituális mûködésének konkrét helyet gondoltak a testben. A lelket a szemgolyó mögé rajzolt kicsi babával ábrázolták. Hogy létezike a lélek a ªzikai valóságban,
ezidáig nem bizonyította senki, „a szem a lélek tükre”
mondás szemléletessé teszi
azonban azokat a nagyon is létezô lelkiismereti és tudományos kérdéseket, amelyeket a
szerzô könyvében tárgyal. Mindezek után
nyilvánvaló, a könyv alapgondolata a lelkiismeret és a gyógyítás kapcsolata. Ennek tükrében fejti ki a legújabb ismereteket az agyról,
a szerelemrôl mint gyógyíthatatlan tünetegyüttesrôl, a genetika és a daganatos betegségek kapcsolatáról, a hit és a biológia kapcsolatáról, az ôssejtkutatás buktatóiról, a haldoklásról és a halálról. Úgy segíti az olvasót
áttekinteni az orvostudomány legkorszerûbb
elméleti kérdéseit, hogy közben végigkíséri
azt a folyamatot, ahogyan az ókori orvoslásból kialakult a mai orvostudomány. Ebben a
nem kis írói teljesítményben klasszikus szerzôk alapos ismerete segíti. Nem véletlen, a

könyv végére marad a betegorvos kapcsolat kérdéskörének boncolása. Az EU országain belül sorra lezajlottak
azok a társadalmi viták, amelyeknek a betegellátás pénzügyi vonatkozásai állnak a
központjában. A tekintélyelvû beteg-orvos kapcsolatot
felváltani látszik a szolgáltatói modell, amelyben mindkét fél a másik kárára igyekszik elônyhöz jutni. Bár az orvost köti a hippokratészi eskü, ki akarja zárni a gyógyításból a kockázatos megoldásokat, nem akar
pert, kártérítést. „Tehát az orvosnak kevésbé
lesz fontos az, hogy valóban meggyógyítsa a
beteget”, inkább akar megfelelni a beteggel
létrejött szerzôdésnek. A jelenleg uralkodó
állapotokkal szemben végezetül kifejti álláspontját, mely szerint a terápia közege csak a
bizalom és a gyógyulásba vetett hit lehet.
Érdekességként: A címlapon lévô kép Piero di Cosimo: Simonetta Vespucci portréja.
Talán azért került e kép a címlapra, mert a
szép és ªatal modell (kétszer volt szépségkirálynô) 18 éves korában egy ma könnyen gyógyítható betegségben, tüdôgyulladásban elhunyt. Az akkori orvosok nem tudtak segíteni, pedig családja gazdag volt és sikeres.
Mecséri István

n SZIAMARCZI! FEBRUÁR 21.: Motolla játszóház. 10.30–12 óráig: Farsangoló állatok, maszkok és bábok készítése. Kézmûves délelôttre
várjuk a kisgyerekes családokat, ahol az ebédig
a kicsik és szüleik (Anya, Apa és Nagyi is) együtt
alkothatnak. A kisgyerekek képességeihez igazodva játékos formában könnyen elkészíthetô
tárgyakat alkotunk. A korosztály számára ajánlott mesék, versek, mondókák is színesítik játszóházunkat. A legkisebbeket játszószônyeggel és
diavetítéssel várjuk. FEBRUÁR 28., 16.00: Gryllus Vilmos koncertje — Vilmos kedvenc dalai.
A mûsoron közremûködnek a Kodály Zoltán
Ének-Zenei Általános Iskola Gimnázium és Zeneiskola növendékei. A koncert után tavaszcsalogató kézmûves foglalkozásra várunk mindenkit.
MÁRCIUS 7.: Motolla játszóház. 10.30–12 óráig: Tavaszvarázsló-lepkék — virágok, színes formák maszatolással, festéssel.
n GYERMEKTÁNCHÁZ: FEBRUÁR 22. és MÁRCIUS 1., 10.00–12.00: Kôketánc gyermektáncház. Gyerektáncház moldvai és gyimesi muzsikával: dalok, táncok, énekes játékok, kézmûvesség, mese, ünnepi szokások 1–7 éveseknek.
n SZÍNHÁZ: MÁRCIUS 3., 18.30: Kex és tea.
Wass Albert-emlékest. Kortárs irodalmi est,
nem csak középiskolásoknak a Momentán társulat közremûködésével.
n Diákszínházi estek: MÁRCIUS 6., 18.00: Reneszánsz rögvest — akkor és most. A Momentán társulat elôadásában.
n Dráma- és mûvészetpedagógia: FEBRUÁR
21.: Színházi lecke. Módszertani nap gyermekés diákszínjátszó-rendezôknek, drámatanároknak, a színházi alkotómunkáról többet tudni
akaróknak. A darabelemzéstôl a színészvezetésig Máté Gábor, Mudruczó Kornél, Schilling Árpád, Spiró György, Zsótér Sándor és további
színházi szakemberek közremûködésével.
n KAMASZOKNAK: Titánok — Impro. 12–18
éveseknek szervezett programsorozat. FEBRUÁR 28., 15.00: Szabadjára engedjük a fantáziánkat egy kis improvizációs játékcsokorral.
Megnézzük, mik azok a fontos játékszabályok,
amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy jót játszhassunk együtt. A második részben kívánságmûsort tartunk. Ti mondjátok meg: mirôl is improvizálnátok szívesen. Bárki, bármikor lehet Titán! Belépô: 700 Ft. Információ: Sallai Ferenc,
(06 70) 977-5688.
n ZENE: MÁRCIUS 2., 19.00: A Calcutta Trió Indiai Zeneklubja. Az elôadásokon a Trió betekintést nyújt az indiai klasszikus zene rendszerébe,
történetébe, szigorúan követve indiai mestereiket. A hangversenyt gyakran egészíti ki film vetítése is, amely az indiai zene hangszereit, legnagyobb elôadóit és népeinek kultúráját mutatja
be. Az együttes tagjai: Kozma András, Szalai Péter, Molnár András.
n Baba- és gyermekholmivásár. FEBRUÁR
28.: Kinôtt, de még jó állapotban lévô baba- és
gyerekruhák, valamint játékok börzéje.
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AJÁNLÓ

Fények

Fények címmel nyílt meg Finta Edit festômûvész kiállítása a Klebelsberg Kultúrkúriában.
Finta Edit a Kolozsvári Képzômûvészeti Akadémia graªka, fotómûvészet szakán a legmagasabb eredménnyel diplomázott. Szabadfoglalkozású mûvész, irodalmi lapoknak, könyvkiadóknak több mûvet illusztrált, könyvborítókat, plakátokat tervezett. A rézkarcot és rokon technikáit mûveli, utóbb az olajfestésre
tért át. Alkotásait a szürrealizmussal rokon
fölfogás jellemzi. Tagja a Magyar Köztársaság
Mûvészeti Alapjának, a Romániai Képzômûvészeti Szövetségnek, a Magyar Képzô- és
Iparmûvészek Szövetségének, valamint a Magyar Graªkusmûvészek Szövetségének. Elnyerte az Országépítô Alapítvány díját, ösztöndíját, majd az Illyés-ösztöndíjat és a Magyar Hitelbank Rt. Mûvészeti Alapítványának
ösztöndíját. A kiállítás március 8-ig tekinthetô meg a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

BUDAI POLGÁR

Vilmos kedvenc dalai
Február 28-án 16 órai kezdettel Gryllus Vilmos válogat eddig megjelent lemezeirôl a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban.
Minden Gryllus Vilmos-rajongó kisgyereknek és családjának megvan a maga kedvenc
albuma. A lemezek témája, hangzása, a hozzá
kapcsolódó családi élmények mind befolyásolják választásunkat. De vajon a dalok szerzôje is melenget néhány kiemelt nótát a szívében? A különlegesnek ígérkezô, egyedi koncerten megtudhatjuk a választ.
— A koncert ötlete a mûvelôdési központ
munkatársaitól származik — árulta el kérdésünkre Gryllus Vilmos. — Február utolsó
szombatján tehát nemcsak a saját, hanem az
ô kedvenc dalaik is sorra kerülnek majd. Játszom többek között a Csigahéj címû lemezrôl,
amelynek dalait élôben csak ritkán szoktam
énekelni. 1980 óta írok dalokat gyerekeknek, de az elsô lemez, amely az I. Daloskönyv
címet viselte, csak 1991-ben jelent meg. A
mostani koncerten így közel három évtized
„termésébôl” válogatok, és ígérem, hogy
mindegyik lemezemrôl legalább egy dal bekerül a mûsorba.
Gryllus Vilmos dalai töretlen népszerûségnek örvendenek, új és új generációkat hódítanak meg. Ennek okáról így vélekedik a közkedvelt gyermekdalok szerzôje és elôadója:

„Igyekszem a legjobb tudásom szerint megírni a dalokat, és hogy a hibaszázalékot csökkentsem, elôször szakértô zsûrinek, azaz gyerekeknek, zenész és irodalmár kollegáknak
mutatom meg azokat. A gyerekek persze sokszor olyat is szeretnek, amit szerintem nem
kéne szeretniük, ilyenkor ªgyelmen kívül hagyom a véleményüket. Számomra rendkívül
fontos, hogy a gyerekek dalaimat ne csak hallgassák, hanem el is tudják énekelni. Ezt a sorozatot még Döbrentey Ildikóval kezdtük, aki
akkor a Dörmögô Dömötör címû gyermekújság
fôszerkesztôje volt. Ô „rendelt” tôlem énekelni való gyermekdalokat. Azóta rendszeresen
írok ilyeneket, sôt kottát is kiadunk mellé
(szülôknek, pedagógusoknak), hogy minél
pontosabban lehessen megtanulni a dalokat.
Nagy öröm számomra, hogy dalaim az óvodai
és az iskolai foglalkozásokon is gyakran szerepelnek.”
A mûsorban közremûködnek a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola növendékei. A koncert
után télûzô, tavaszcsalogató kézmûves foglalkozásra várnak mindenkit a TÁR-S Egyesület
tagjaival. Belépô: 500 Ft/fô; családi jegy
1600 Ft/4 fô. A NOE tagsági kártyával rendelkezô családok személyenként 300 Ft-os belépôvel látogathatják a programot.

Söndörgô
a Millenárison
Március 6-án 20 órai kezdettel a Night Colours sorozat legújabb koncertjeként a Söndörgô együttes ad lemezbemutató koncertet.
A Söndörgô együttes 1995 óta foglalkozik a
magyarországi délszláv népek és a Balkán
népzenei hagyományaival. Sikerrel szerepeltek számos magyarországi és külföldi fesztiválon, koncertteremben. Mára az együttes a
délszláv népzene egyik legjelesebb képviselôjének, „utazó nagykövetének” számít, amit
itthon és Szerbiában is több sikeres szereplés és díj fémjelez. Legújabb lemezükön egy
„élô legendát”, a macedón Ferus Mustafovot
kérték fel vendégszereplésre, aki a Balkán
egyik legismertebb klarinétos és szaxofonos
szólistája. A kiadványt a 2007-es év közös
koncertfelvételeinek anyagából készítették.
A koncert a macedón cigány zenei hagyomány máig is élô, csodálatosan gazdag dallamvilágát mutatja meg, a stílus egyik legnagyobb zenészegyéniségének játékával és Szalóki Ági különleges hangjával fûszerezve.
Közremûködik: Ferus Mustafov (klarinét,
szaxofon, duda). Vendég: Szalóki Ági (ének).
(Millenáris Fogadó)

Öntészeti teadélután
Február 26-án 16.30 órakor az MMKM Öntödei Múzeuma öntészeti teadélutánt rendez.
Program: 16.30: A 135 éves Acélhang kórus és két vendég kórus koncertje. Mûsor: A
135 éves Acélhang kórus mûsora. Karvezetô: Gerenday Ágnes. Bányászhimnusz; W. A. Mozart: A bûvös csengettyû; Erkel Ferenc: Napköszöntô bordal; Kodály Zoltán: A csikó; Smetana: Csillagom; Erkel Ferenc: Keserû bordal. Szóló: Varga Antal; Verdi: Nabucco. Rabszolgák kórusa. A 75 éves MKM Kelenvölgyi Férªkórus mûsora. Karvezetô: Stibló Anna. Kalmár
Márton feldolgozása: Dalos köszöntô; Koltay
Gergely: Kell még egy szó; Wolf Péter: Ave
Maria. Szóló: Stibló Anna; Duett: Holjevác

Ottó és Bojta László; Kalmár Márton feldolgozása: Katona- és legénydalok; W. A. Mozart:
Varázsfuvola c. operájából: Papok kara; Sarastro-ária. Szóló: Bojta László; G. Verdi: Lombardok c. operájából: Vitézek kara, Zongorakísérô: Druskóné Ács Jolán.
Braunhaxler hagyományápoló dalkör mûsora. Karvezetô: Drávusz János. Népdalcsokor; Josef Haydn: A csalogány.
17.00: Pandur Ildikó elôadása a Jungfer-dinasztia budapesti örökségérôl.
Öntödei Múzeum (1027 Bem József u. 20., telefon: 201-4370, www.omm.hu). Belépés: múzeumi belépôvel.

HITÉLET

A nagyböjtrôl
A húsvétot megelôzô negyvennapos nagyböjt
Krisztus feltámadásának ünnepét megelôzô
bûnbánati idôszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelôdésre. A böjt az erkölcsi meggondolásból fakadó önmegtagadás. Célja a lélek fölemelése a testi vágyak megfékezésével, s a bûnbánat kifejezése. A
vallásos gyakorlat a ªgyelem középpontjába állítja a bûnbánat, a megtisztulás,
az áldozat, a lemondás fontoságát (például az ínyencségekrôl, vagy a felesleges idôtöltésrôl). A Szentírásban számos esemény kapcsolódik a negyvenes
számhoz, példaként: Jézus Krisztus nyilvános mûködésének megkezdése elôtt
negyven napot töltött a pusztában.
A római katolikus gyakorlatban a
nagyböjt hamvazószerdával kezdôdik
(ez idén február 25-ére esik) és húsvét
vasárnapig tart. A vasárnapokat az egyház nem számítja böjti napnak, így
hamvazószerdától húsvét vasárnapig a
böjti napok száma éppen negyvenet
tesz ki. Hamvazószerda abból az ôsi hagyományból ered, hogy a hívôk a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre.
Ennek emlékét ôrzi mai napig a hamvazkodás szertartása. A pap az elôzô évben megszentelt és elégetett barka hamujával keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”
vagy „Tartsatok bûnbánatot és higgyetek az
Evangéliumban!” A hamu egyszerre jelképezi
az elmúlást és a megtisztulást. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjt: a 18 és 60 év
közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és
nagyböjt többi péntekén a hústilalmat 14 évtôl kezdôdôen mindvégig meg kell tartani.
Nagyböjtben pénteki napokon a templomokban keresztúti ájtatosságot végeznek, végig elmélkedik Krisztus kínszenvedésének útját. A
templomi keresztútjárás mai szokása az
1700-as évek körül alakult ki. A nagyböjti lelki elmélyülésnek több formája lehetséges,
aki megteheti, elvonul néhány napra valamelyik lelkigyakorlatos házba, vagy részt vesz az
ilyenkor minden templomban sorra kerülô
nagyböjti elmélkedések valamelyikén.
A görög katolikusoknál a nagyböjtöt úgynevezett elôböjti idôszak vezeti be, mely
négy vasárnapot foglal magába. A négy elôböjti vasárnap a helyes böjti magatartásra tanít, segít a böjtre való készülôdésben, ráhangolódásban. A négy elôböjti vasárnap: a Vámos és farizeus vasárnapja, a Tékozló ªú vasárnap, a Húshagyó vasárnap és Vajhagyó vasárnap. Húshagyó vasárnaptól kezdve ôsi szokás szerint a keresztények már semmilyen
húsos eledelt nem fogyasztottak, Vajhagyó vasárnaptól kezdôdôen pedig a tojást, tejet, tejtermékeket is mellôzték. Húshagyó vasárnapon a Szent Liturgián Krisztus második eljövetelérôl, az utolsó ítéletrôl szóló evangéliumi rész hangzik el, emlékeztetve a kereszté-

nyeket arra, hogy számot kell adniuk életükrôl, tetteikrôl Krisztus ítélôszéke elôtt. Vajhagyó vasárnap a Máté szerinti evangéliumból,
a 6. fejezetbôl felolvasott részlet a megbocsá-

tásról és a képmutatás nélküli böjtrôl tanít.
A nagyböjt mindig hétfôi nappal kezdôdik,
az idén február 23-án. A nagyhét nem tartozik a nagyböjti idôszakba. Minden nagyböjti
vasárnapnak megvan a maga liturgikus tartalma, mondanivalója. Március 2. az Orthodoxia, más néven az Igazhitûség vasárnapja, annak emlékére, hogy több évtizedes ikonrombolás után a IX. században mégis a képtisztelet gyôzött. Nagyböjt második vasárnapja Palamasz Szent Gergely emléknapja, nagyböjt
3. vasárnapja a Kereszthódoló vasárnap, amikor a Szent Kereszt van a középpontban, a negyedik vasárnap Klimakhosz (Lépcsôs) Szent
János emléknapja, az 5. vasárnapot a bizánci
egyház egyiptomi Szent Mária tiszteletének
szenteli.
A református és evangélikus egyházban a
külsô szabályok háttérbe húzódnak, így
nincs elôírt böjt, de minden önmegtagadást,
böjtöt, jócselekedetet szorgalmaz a húsvétra
való lelki felkészülés, lelki megújulás érdekében.
Részlet Teréz anya keresztúti elmélkedésébôl: „Isten azonosította magát az éhezôkkel,
a betegekkel, a mezítelenekkel, a hontalanokkal. Nemcsak a kenyér, hanem a szeretet, a
gondoskodás és az elismerés után éhezôkkel;
nemcsak a hiányos öltözet miatt csupaszokkal, hanem azokkal is, akik az idegenekkel
szemben tanúsított irgalmatlan bánásmód
miatt mezítelenek; nemcsak azokkal a hajléktalanokkal, akiknek hiányzik a tetô a fejük fölül, hanem mindazokkal, akiktôl megvonják
az emberi szó melegét.”
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A PÁR(HUZAMOS)BESZÉDEK, a Faludi Ferenc Akadémia vallásközi elôadássorozata a hinduizmus (Krisna-tudatú hívôk) és a kereszténység szempontjából
egyaránt fontos témákról szól. Február
25.: Nagy Richárd és Nemeshegyi Péter
SJ: A megváltás hindu útjai és keresztény útja. Március 11.: Isvara Krisna
Dász (Tasi István) és Hankovszky Tamás:
Ciklikus világfolyamat vagy elôrehaladó történelem (Párbeszéd Háza, 1085
Horánszky utca 20.), minden elôadás 19
órakor kezdôdik.
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN a nagyböjti idôszak péntekein az esti 6-os misét követôen konferenciabeszédekkel készülnek húsvét megünneplésére. Február 27-én a ferences Szegénygondozó Nôvérek vezetik az elmélkedést.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIÁN minden nagyböjti
pénteken 17 órakor keresztúti ájtatosság. Március 2-án 19.15 órakor a ferences esték keretében Varga Kamill ofm
tart elôadást Kiss Szaléz ferences vértanúról a Kájoni János közösségi házban.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
február 22-én 9.30 órakor istentisztelet
úrvacsoraosztással, közös ima a gázai
népirtás áldozatai emlékére és az életben maradottakért. Minden istentisztelet végén könyörgés hazánkért a Magyar Hiszekegy közös elmondásával. Az
istentiszteletekkel egy idôben gyermekistentisztelet. (1025 Cimbalom u. 22–
24. Tel: 326-5629, (06 30) 289-9415,
(06 20) 392-2831)
A HIT PAJZSA. Kuklay Antal körömi
plébánosnak Mádl Dalma asszony adja
át a Parma fidei, A hit pajzsa kitüntetést
február 28-án 11 órakor az Egyetemi
templomban, laudációt mond Bolberitz
Pál, a PPKE Hittudományi Karának professzora.
ISTENES SZENT JÁNOS FÔÜNNEPE. Március 9-én 14 órakor a Szent István-kápolnában (1023 Frankel L. út 54.)
Istenes Szent Jánosra (1495–1550), a Betegápoló Irgalmasrend alapítójára, a betegek, a betegápolók és a kórházak védôszentjére emlékeznek. Az ünnepi
szentmisét bemutatja és szentbeszédet
mond Kozma Imre atya, a rend magyarországi megbízottja. Közremûködik a
Szent István kápolna kórusa Tihanyi Gábor vezetésével.
EGY SZÁZALÉK. A Frankel Zsinagóga Alapítvány (adószám: 18114878-141) kéri, hogy az adójából a társadalmi
szervezetek számára átutalható 1%-ról
alapítványunk javára rendelkezzék!
HAZÁM HÁZAI címmel K. Pintér Tamás kiállítása február 22-én 11.30-kor
nyílik a Budai Református Egyházközség
gyülekezeti nagytermében (1011 Szilágyi Dezsô tér 3., tel.: [20] 560-9620).

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

2009/4 — február 20.

16. OLDAL

HELY—TÖRTÉNET

BUDAI POLGÁR

A kerület „kölni dómja”
A Magyar Szentföld templom
A Heinrich István utcában meredezô
vasbetontákolmány, ez a világvégi,
posztnukleáris emlékmûszerûség, ha
teljesen felépült volna, a két
világháború közti katolikus egyház
egyik legérdekesebb temploma lehetett
volna. A tervezô a szinte vakmerôen
modernista építész Molnár Farkas volt,
aki bauhausabb volt a Bauhausnál,
majd élete végén buzgó katolikusként
„pápább a pápánál”. A ma is látható
rom a magyar építészettörténet különös
jelensége és e zseniális alkotó
ellentmondásos szellemének emléke is
egyben.

Magyarországon az 1930-as években egyszerre két felekezet is bibliai múzeumot fundált.
A reformátusoknál Csia Lajos tanár készített
maketteket az újszövetségi történet szent helyeit ôrzô épületekrôl (ma a Ráday-gyûjteményben találjuk), katolikus oldalon pedig
egy ferences páter, a magyar szentföldi biztos, Majsai Mór buzgólkodott az 1936-ban, a
Heinrich István utcában megnyitott Magyar
Szentföldi Múzeum létrehozásán. Majsai
szándéka — holland és amerikai példák nyomán — a harmincas években végig egy nagy,
tulajdonképpen a jeruzsálemi Szent Sír-bazilika mintájára elképzelt templom létrehozása volt. A kigondolt épület lényege az volt,
hogy a 21 legfontosabb szentföldi kegyhely
másolataként 21 kápolna vesz körül egy nagy
központi teret a Szent Sírnak szentelt fôoltárral, amely mellett az Utolsó vacsora és a Golgota kápolnái kaptak volna kiemelt építészeti megfogalmazást.
A Szentföld-vonzalom hullámai a harmincas években, a XIX. század végét követôen,
megint magasra csaptak Magyarországon, az
1938-as Szent István-év pedig különösen jó
alkalom volt, hogy Majsai terve megvalósítá-

sához kezdjen. A kor egyik legnagyobb tehetségével, a kiváló budai villákat és társasházakat tervezô Molnár Farkassal terveztette meg
a szentföldi kegyhelyek másolatát magába
foglaló építészeti együttest.
Az ekkor 40 éves Molnár Farkas már sok
mindenen keresztülment: volt vörös katona,
a weimari Bauhaus egyik kimagasló hallgatója, Kassák szerkesztôtársa a bécsi emigrációban, és a modern építészet nemzetközi szövetségének, a CIAM-nak a magyar szakosztályát vezette. 1938 áprilisában azonban a Magyar Mérnöki Kamara egy 1932-es kiállítást
ürügyként felhozva törölte tagjai sorából.
Molnár megélhetése bizonytalanná vált, a kivándorlás gondolatával foglalkozott. Levelet
írt Walter Gropiusnak, a Bauhaus irányítójának Amerikába, amelyben egy esetleges ottani letelepedés esélyei iránt érdeklôdött. Mivel azonban kitérô választ kapott egykori mesterétôl, alámerült a hazai vizekbe és úgy járt,
ahogy nagyon sok építésztársa akkor és ma
is: elkezdett társadalmi kérdésekrôl képzelegni, ami neki sem állt túl jól. A Bajcsy-Zsilinsz-

ky Endre körül csoportosuló népi írók és
nemzeti radikálisok, majd az Országépítés címû rövid életû folyóirat szerkesztésébe bekerült zavaros fejû reformerek között fejtette ki
az ország újratervezésére vonatkozó nézeteit.
Úgy lett a tervezéses diktatúra híve, hogy elutasította a marxizmust, de diszkréten lényegtelennek minôsítette a földtulajdon kérdését. Neki sem ártott volna megfogadni,
hogy „a suszter maradjon a kaptafánál!”
A Magyar Szentföld-templom viszont építészeti remekmû, a két világháború közti magyar architektúra egyik fômûve lehetett volna, ha abban a formában megépül, ahogyan
elôször papírra vetette a mester, és amelyrôl
egy makettfotó ad képet. Egy központi, ovális
tér körül, amelyet fantasztikus elliptikus kupola fedett volna, helyezkedtek el az egyes
szentföldi objektumok stilizált másolataiként kialakított kápolnák. A kupola alatti falmezôt végig apró négyzetes ablakok törték át,
amelyeken a beszûrôdô fény mintegy elemelte volna a hatalmas fél tojást formázó fedôt az
épületrôl, és a zarándokok térélményét feltehetôen valószínûtlenné fokozta volna.
Szinte magától értetôdô természetességgel
olvasztotta volna egységes, organikus egészszé ez a nagyvonalú központi épületrész a sok
kis építészeti idézetet, a körben sorakozó kápolnákat, és úgy külsô megjelenésében,
mint belsô térhatásában harmonikus alkotást hozott volna létre. Ezen a terven az is
érezhetô, hogy a zarándoktemplomokkal
szembeni fô elvárásnak is meg akart felelni:
a dinamikus templomtérrel megteremtette
volna a tömegek körbemozgatásának lehetôségét is.
Szólnunk kell itt az építész ôszinte elhivatottságáról: 1938-as palesztinai útja során,
30 nap alatt 24 szentföldi zarándokcélpontot
— köztük több felméréstechnikailag rendkívül bonyolult barlangodút — mért föl olyan
pontossággal, hogy azután itthon e vázlatai
alapján meg tudta tervezni a kápolnasort.
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Molnár saját elgondolását, a kegyhelymásolatokból elôálló rendkívül heterogén halmaz
egységbe foglalásának nagyszerû teljesítményét ilyen szerényen írta le 1941 decemberé- „Ront, amikor talál, ha nincs fagy és jég, csiben: „A változatos stílusjelenségeket és sokszor nál” — jegyezték meg dédapáink Mátyás aposstílustalanságokat indifferens térhatással és tol ünnepén (február 24.). Nem jó elôjelnek
hitték, amikor enyhe volt az idôjárás az
ácsok és a mészárosok oltalmazójának emléknapján. Tapasztalatból tudták, hogy a télutó
még nem adta ki a mérgét, és zimankós, szigorú idô elé néznek. A derûlátók szerint a kopogós hideg a kivénhedt tél végsô erôfeszítése, és nincs messze a langyos kikelet. A télbe
fáradt lelkek abban reménykedtek, hogy „a jeget olvasztja Mátyás, töri, és rajta likat ás…”
Amikor megfagyott a víz a vályúban, akadtak,
akik tûzrakással igyekeztek könnyíteni Má- nak, hogy gazdag aratást remélhessenek. A
tyás dolgát; segítettek neki jeget olvasztani. halászok vízre szálltak, mert ki akarták fogni
Az öregek örültek a hidegnek, mert bizonyo- „Mátyás csukáját”. Bármilyen hal akadt fönn
sak voltak benne, hogy „Mátyás megtöri a tél a hálójukon, szent halnak hitték, ami meghatalmát a szekercéjével”, és hamarosan „kien- hozza a szerencséjüket egész évre. Amikor
gedi a tavaszt a szûre ujjából.” Némelyek úgy nem indult meg a jégzajlás, némelyek tréfátudták: Mátyás osztja ki a sípokat a madarak- san megjegyezték: „Mátyás jégtörô csákányát
élezik még pár hétig”.
nak, hogy ismét nótázhassanak.
Ha az idôjárás engedte, az asszonyok a kertAz égi jelenségek között jól eligazodó pásztorok szintén nagyon várták az apostolt, aki ben ténykedtek sötétedésig: mákot, sárgarémodern külsô megjelenéssel foglalja össze a ter- rendszerint „elhajtotta a havat, a legelô meg- pát, petrezselymet, borsót vetettek, mert hittarkult, kilátszott a fû a hó alól, és mehettek a le- tek benne, hogy az apostol emléknapján bavezô.”
A tervezéstörténetben azonban ekkor egy gelôre a gondjukra bízott állatokkal”. Amikor a rázdába szórt magvakat nem eszi meg a fékis fordulat állt be: egy 1941 júniusában, a fe- szent emléknapjának éjjelén fagyott, szomo- reg. Miként dédanyáink szerte az országban,
rencesek által közzétett másik maketten Mol- rúan elkönyvelték, hogy még legalább negy- vélhetôen a budai falvakban sem ültettek a
nár az épület homlokzatára is kiterjesztette ven zord éjszakára számíthatnak. A szántóve- szent ünnepén kotlóst, hogy a csirkék ne leaz idézéstechnikát, és a fôhomlokzat addigi tôket gyakran sürgette Mátyás. Amikor havas gyenek „nyomorultak, satnyák”. A Mátyásnagyvonalú modern megfogalmazását a jeru- volt a határ, sokan úgy gondolták, hogy föld- napi tojást némelyek „kártojásnak” hitték,
Pintér Csilla
zsálemi Szent Sír-bazilika bejáratának bár- be kell kerülnie a búzának, az árpának, a zab- és eldobták jó messzire.
gyú másolatával cserélte fel. Hogy ez utóbbi a
páterrel való alku eredménye volt-e, vagy a
tervezô önszántából tért le a megkezdett út- Mesélô képek
ról, nem lehet biztonsággal eldönteni.
Az építész Budapest ostromakor vesztette
életét 1945 januárjában. A háború után a
templom középrésze, a karcsú oszlopokkal tagolt nagyszabású tér körítôfalai — a kulisszaszerû bejárati építmény nélkül —, valamint a
kápolnák nagy része készen álltak, csupán a kiváló mérnök, Menyhárd István által megszerkesztett kupolát kellett volna megépíteni. Erre azonban a kivitelezés 1949-es leállítása miatt már nem került sor. Maradt a torzó, amelyben az 1960-as években Veszprémi Imre szobrász alakított ki mûtermet, majd 1974-ben a
Fôvárosi Levéltár rendezkedett be.
Amikor a 90-es évek végén ebben a levéltári épületben elôször jártam, úgy éreztem,
mintha Tarkovszkij Stalkerébe csöppentem
volna: esett az esô, a lefedetlen, lomtároló udvarként használt középrészt felverte a gaz, az
értelmüktôl megfosztott vasbeton elemek
málladoztak körben az épületen, az oszlopsorba buherált földszintes tákolmányban voltak a raktárok és a kutatóterem, mindenhol
összevissza elhelyezett és elhagyatott tárgyak, és mindennek a tetejébe az íves folyosón egy farkaskutya rohangált fel-alá.
Nem tudom, mi lesz a sorsa ennek az épü- Február 24-én, Mátyás napján emlékezzünk egykori uralkodónkra, akinek vadászkastélya a Hûvösvölgyi út
letnek, de ha valaha megkísértett egy félbeha- 78. alatti területen állt, romjai még ma is láthatóak. Mátyás király vadászataihoz több legenda fûzôdik: a
gyott mûemlék befejezésének történelmiet- monda szerint Mátyás egy vadászat alkalmával „hideg kútnak” nevezett egy forrást, amelybôl ivott, és ettôl
len gondolata, akkor e II. kerületi „kölni kezdve nevezik Hidegkútnak a települést; valójában a falut már 1255-ös okmányok is így említik. A Jánoshegy alatti erdôs terület, a Szépjuhászné pedig arra az asszonyra utal, akinek szépsége elôtt még a király is
dóm” kapcsán nagyon.

Mátyás szekercéje

VARASDY IVÁN GRAFIKÁJA

Vadászmesék

Rostás Péter

meghajolt. A graªka egy korabeli számszeríj díszítését ábrázolja a Hunyadi-címerrel.
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ÉLETMÓD

BUDAI POLGÁR

„Mert nem jó az embernek egyedül”
Miközben a társadalom többsége
harmonikus családi együttélésrôl
álmodik, mégis egyre többen válnak,
mint házasodnak. Számos tanulmány
leírja a jelenséget, az okokat kutatják.
Tény, hogy az egyszülôs családok
aránya egyre nô, s ez az ország
demográfiai mutatói szempontjából
nem sok jóval kecsegtet. Az érintettek
szempontjából a válás legtöbbször
személyes tragédia, sokszor hosszan
elhúzódó krízisállapot, amelyen nehéz
úrrá lenni. Az ilyen helyzetben lévôkön
próbál segíteni az Erzsébetvárosban
mûködô Egyszülôs Klub, amelyet a II.
kerületi Polgármesteri Hivatal
munkatársa, Rónyai Éva szervez
szabadidejében. Éva, a klub jelenlegi
vezetôje maga is elvált, eredetileg
pedagógus, de mediátorként is tud
segíteni, ha felkérik, például az éppen
válófélben lévôk közötti viták során.

— A klub már
húsz éve mûködik, jelenleg
az Erzsébetvárosi Civilházban az Egyrôl a
Ket tôre Egyszülôs Családok é r t A l a p í tvány támogatásával. Jelenleg
mintegy 20–
25 állandó szülônk van, de a
szám erôsen változó. A tagság teljesen ingyenes és önkéntes.
Kik járnak oda? Mi a klub célja?
Fôleg elváltak járnak, leginkább nôk, de
vannak köztünk férªak is, olyanok, akik számára a válás „élménye” még friss. Összejöveteleink célja, hogy szabad beszélgetés folyamán a résztvevôk átsegítsék egymást ezen a
nehéz idôszakon. Tapasztalatok szerint ez általában egy, másfél év. A klub így egyben kö-

zösség is, nemcsak a szülôk számára, hanem
a gyerekeknek is. Egy-egy alkalommal ugyanis, amíg a szülôk beszélgetnek, lehetôségünk
van rá, hogy külön teremben foglalkozzunk a
kicsikkel és külön a kamaszokkal.
Melyek a tipikus problémák, amelyekkel
az egyszülôs család szembesül?
Elsôként az idôhiány. Aki egyedül marad,
az egy ªzetésbôl nehezen él meg, rendre kiegészítô kereset után kell néznie. A létfenntartásra megy minden energia, a gyerekekkel
együtt végzett közös tevékenységre alig marad idô. Ez az egyedül maradt szülôk számára
súlyos lelkiismeret-furdalást okoz. Másik
probléma az elszegényedés: ezeknek a családoknak egyetlen ªzetésbôl kell gazdálkodniuk, a tartásdíjat pedig az elvált fél sokszor
nem rendszeresen vagy egyáltalán nem ªzeti.
Ezek olyan problémák, amelyeken egy
klub aligha tud érdemben segíteni.
A hozzánk járó szülôknek lehetôségük van
az összefogásra. Ha nem is rögtön, de a folyamat idôvel beindul. Barátságok alakulnak,
egymás gyermekére tudnak felügyeletet vállalni, amíg a másiknak dolga van. Aki éppen
programot szervez, elviszi a másik gyermekét is magával, így a másiknak lehetôsége nyílik ügyet intézni, vagy „szusszanni” egy kicsit. Fontos az is, hogy akik hozzánk járnak,
lelkileg is változáson mennek át. Megªgyelhetô, hogy aki kezdetben sötét árnyalatokat
viselt, szép lassan „kiszínesedik”. Felkerül újra egy kis smink, egy virágos top. És egyszerre csak újra nôként kezd viselkedni. Ezt a környezet is észreveszi, és bizony, a visszajelzések sem maradnak el. Vannak olyan klubtagjaink, akik itt, nálunk találtak egymásra, és
közös gyermekük is van már. Ez persze nem
általános eset, de nem is lehetetlen. A lelki
gondozáson túl gyakorlati segítséget is igyekszünk adni: segítünk önéletrajzot írni, munkalehetôséget keresni, különbözô szociális
segélyek igénybevételi lehetôségeit megtalálni, ûrlapokat kitölteni. Paradoxon, de a legnagyobb sikerünk, ha valaki az egy, másfél
éves krízis idôszakot követôen már nem jön
többé.

VÁLTOZÓ PÁRKAPCSOLATI FORMÁK. Az elmúlt évtizedekben erôteljesen megváltozott a párkapcsolati formák népszerûsége: a házasságkötések száma egyre csökken, miközben egyre többen élnek élettársi viszonyban. A KSH Népességtudományi Kutató Intézetének 2008 végén megjelentetett tanulmányából kiderül: a népszámlálási adatok 1970
és 2001 között az élettársi kapcsolatok arányának megötszörözôdését mutatják 2,4 százalékról 11,3 százalékra. A fiatalok egyre késôbbre halasztják a házasságkötést, az elsô
tartós párkapcsolat az együttélés. A hosszabb-rövidebb ideig tartó együttélést pedig sokszor nem követi házasság. Ennek ellenére egy 2004-es reprezentatív felmérésben a megkérdezettek döntô többsége úgy nyilatkozott, hogy nem tekinti a házasságot idejét múlt
formának. Kiderült, hogy a tanácsolt életformát tekintve a társadalom még mindig házasságpárti. Az élettársi kapcsolat mint ajánlott végleges életforma továbbra sem népszerû,
maguk az érintettek, az éppen élettársként együttélôk körében sem.
Az élettársi kapcsolatok gyakoriságát tekintve Magyarország Európa középmezônyében található. (Forrás: KorFa 2008 3–4 Népesedési Hírlevél, Pongrácz Tiborné: „A párkapcsolati formák változó népszerûsége”)

Hogyan lehet jelentkezni?
Általában aki jönni szeretne, felhív, és elôzetesen találkozom vele. Ez azért szükséges,
mert a klub egyben közösség is. Kialakultak
bizonyos normák, amely szerint mûködik.

Fontos, hogy a jelentkezô ne folytasson „harcot” az elvált féllel. Saját és a közös gyermekek szempontjából is célravezetô, ha a vitás
kérdésekben megegyezés születik. Ebben
mediátorként személyesen is tudok segíteni.
Ha érzékelem, hogy a jelentkezôben olyan indulatok dúlnak, amelyek ezt a folyamatot
nem segítik, sajnos, nem tudom biztatni,
hogy hozzánk jöjjön. Valószínûleg nem is
érezné jól magát.
Mi lehet az oka, hogy fôleg elváltak és
azon belül is a nôk keresik fel a klubot?
Egyszülôs családként élnek sokan férªak
is és özvegyek is.
Mivel a gyerekek sokkal gyakrabban maradnak a nôknél, így ôk gyakrabban válnak egyszülôs családdá. A válást szerintem mindkét
fél azonos mértékben kudarcként éli meg. A
kudarcot viszont a férªak kevésbé szívesen
vállalják fel, mint a nôk, így utóbbiak inkább
fordulnak hozzánk segítségért.
A beszélgetéseken, a közösség formálódásán túl mit nyújt még a klub tagjai számára?
A helyiségeket az alapítvány biztosítja számunkra, a szakmai segítség ingyenesen érkezik: van pszichológusunk, gyermekvédelmi
felelôs szakemberünk, mediátorunk. Ezen
túl minden hónapban vannak meghívott elôadóink bizonyos mindenkit érdeklô vagy
érintô témákban.
Szeretném, ha Budapest más kerületeibôl
is jönnének hozzánk egyedül maradt szülôk.
Késôbb, ha minden kerületben létrejönne
ilyen, vagy ehhez hasonló klub, akár hálózatként is tudna segíteni az egyszülôs családokon.
Szilágyi Enikô
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Kerületi tûzoltó a tízszeres világbajnok
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A Fôvinform jelenti

n Az Apostol utcában megkezdôdött a csatornafelújítás a Bolyai utca és a Vérhalom utca között, emiatt ezt az útszakaszt lezárták.
Kerülni a Borbolya utca felé lehet, erre járnak
a 191-es buszok is. A munkálatok várhatóan
március 17-ig tartanak.
n Az Árpád fejedelem útján a Margit híd és
az uszoda között mindkét irány külsô sávját
kerítették el egy hosszabb szakaszon a Germanus Gyula parknál. A Germanus Gyula parkon
átvezetô egyirányú utca zsákutca lett az Üstökös utca felôl, mert lezárták az Árpád fejedelem útjánál. A Margit híd északi lehajtóágán a
nem lehet megélni, így két éve tûzoltóként korlátozás megszûnt. A budai alsó rakparton
dolgozom a Budakeszi úti Közép-budai Tûzôr- a Margit hídtól északra esô szakaszon továbbségnél. Hirtelen ötlettôl vezérelve léptem be ra sem lehet közlekedni a szélesítési és mega tûzoltókhoz, de cseppet sem bántam meg. emelési munkálatok miatt.
Kezdetektôl a II. kerületben teljesítek szolgá- n A Bem József tér közepét, valamint a Fô
latot. — Hozzáfûzte: a sportot és a hivatást si- utcát a térnél továbbra is zárva tartják, itt a tekerült egymáshoz igazítania, és szerencsére a relôút a rakpart, Ganz utca vagy Vitéz utca útmunkahelye is támogatásáról biztosítja, vonal, ugyanakkor a Ganz utca egyirányúsáemellett igyekszik feleségével és három éves gát megfordították a Fô utca felé. A Bem utca
lányával is minél több idôt eltölteni.
felôl hosszabban kell várakozni, hogy a rakpartot elérjék, mert a Fô utcánál csak egy sáv
járható. A Lipthay utcát továbbra is zárva
tartják a tér és a Bodrog utca között.
n A Döbrentei utcában útszûkület, sávelhúA tavalyi évhez hasonlóan a Tárt Kapus Szabadidôsport program keretén belül az Újlaki Iszás is nehezíti a közlekedést.
kola tornatermét minden héten szerdán 16 és 18 óra között a kerületi lakosság térítésn A Várkert rakparton és a Bem rakparton
mentesen veheti igénybe. Rendszeres foglalkozás keretében 16 és17 óra között óvodáis tart a munka a villamospálya alatt, emiatt a
soknak mozgási lehetôséget biztosítanak és ovis tornát tartanak, 17 és 18 óra között labBatthyány tér és a Szent Gellért tér között pótdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz sportágakból összeállított program várja az érdeklôdôlóbuszok járnak a 19-es és a 41-es villamosok
ket. Félévente két hétvégén családi sportrendezvényt szerveznek. További információ: Újhelyett. A 41-es villamos a kamaraerdei végállaki Általános Iskola, 1024 Ürömi utca 64., tel.: 335-0783, 335-0720.
lomástól a Moszkva térre megy.
n A Pasaréti úton a sportcentrumnál — a
Gyergyó utca közelében — lezárták a kifelé vezetô oldalt vízvezeték építése miatt A váltakozó irányú áthaladást jelzôlámpa szabályozza.

Egy-egy versenyen hatszor tesznek meg több
mint négy kilométeres kört, miközben körönként közel százötven métert futnak is hajójukkal kezükben a maratoni kajak-kenusok. A szakágban 21 éve rendezték meg az elsô világbajnokságot, tíz éve pedig minden
esztendôben tartanak megmérettetést. Természetesen magyar evezôs sikerek nélkül a
hosszú távú evezés története sem képzelhetô
el. A Csabai Edvin és Györe Attila alkotta páros hosszú idôre beírta magát a sportág nagykönyvébe, ugyanis egy évtizede verhetetlenek.
— A hagyományosan Észak-Európában elterjedt szakág külföldön jóval elismertebb,
de talán itthon is mindinkább népszerû lesz
ez a mûfaj — mondta el Györe Attila, az Alois
Dallmayr Tolnatex csapat válogatott 34 éves
versenyzôje. — Barátommal, Edvinnel tizenhárom éve alkotunk jól összeszokott egységet, és ebben a technikai felkészültségnek, a
rutinnak és természetesen a jó kondíciónak
egyaránt része van. Mivel csak a sportból

Tárt Kapus sportprogramok az Újlaki iskolában

Két forgalmi sávot lezártak a Bem rakparton

Február 11-tôl átmenetileg lezárták a Bem
rakpart mindkét északi irányba vezetô forgalmi sávját egy körülbelül 50 méteres szakaszon az Aranyhal utcánál, a Batthyány tér közelében. A forgalomkorlátozásra a budai Du-

na-parti fôgyûjtôcsatorna építése miatt van
szükség. A korlátozás ideje alatt a jelenlegi
parkolósávban halad majd a forgalom, ennek
megfelelôen nem lehet majd megállni ezen
az útszakaszon. A forgalomkorlátozás várhatóan március 1-jéig tart. Miután a Bem rakpart
lezárt szakaszán megépült a csatorna és az útburkolatot helyreállították, az út középsô és
külsô sávjai válnak majd munkaterületté,
ezért március elején a belsô sávra terelik át a
forgalmat. Ez a forgalmi rend várhatóan március végéig lesz érvényben. Ez idô alatt az
Aranyhal utca zsákutca lesz a Fô utca felôl,
hogy a csatornaépítés tovább haladhasson az
utcában lévô szivattyútelepig. A budai Dunaparti fôgyûjtôcsatorna 2009 nyarára épül
meg a II. kerületi Zsigmond tér és a XI. kerületi kelenföldi szennyvízátemelô telep között.

Véradás a kerületben
A Magyar Vöröskereszt fôvárosi szervezete februárban nyilvános véradásokat szervez a
kerületben. Február 27-én pénteken 13-tól 18 óráig a Baár—Madas Református Gimnázium és Általános Iskolában (1026 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna út 3.). Ha Ön egészséges, elmúlt már 18, de még nem töltötte be a 60. életévét és úgy érzi, hogy segíteni tud
a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és TAJkártya szükséges.

Rosta Marian

Büntethetôk
a rendelet megsértôi
A fôvárosi közgyûlés módosította a fôvárosi
szmogriadótervrôl szóló rendeletét, miután
a kormány is módosította az alapjogszabályt.
Ezentúl százezer forintra büntethetô az a magánszemély, aki nem tartja be a szmog idején
érvényes korlátozásokat. A szabályt szegô cégek ötszázezer forintos bírsággal sújthatók.
A riadó alatt a forgalomkorlátozó intézkedések a légszennyezô anyagtól függetlenül mindennap 6 órától 22 óráig tartanak, tehát az esti, éjszakai idôszakban a forgalomkorlátozás
szünetel, így bármilyen jármûvel lehet közlekedni.
Továbbra is érvényben marad, hogy a határérték feletti szállópor-koncentráció esetén
páros napokon a páros, páratlanokon a páratlan rendszámú autók közlekedhetnek. Változott a riadó elrendelésének menetére vonatkozó passzus is: ezután a fôpolgármesternek
a szmogriadó elrendelése elôtt konzultálnia
kell a környezetvédelmi és közlekedési hatóságokkal. (budapest.hu)
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Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1800 Ft, 11–20 szóig szavanként
+180 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 20% áfa; Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport, 1024 Margit krt. 47–
49., tel.: 346-5624, ..25, ..27; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.
Keretes hirdetés: színes: 1 / 1 old. = 270 000 Ft, 1 / 2 = 145 000 Ft,
1 / = 90 000 Ft, 1 / = 58 000 Ft, 1 /
4
8
16 = 22 000 Ft; fekete-fehér:
1/ old. = 220 000 Ft, 1/ = 120 000 Ft, 1/ = 75 000 Ft, 1/ = 48 000 Ft,
1
2
4
8
1/ = 18 000 Ft. Árainkat további 20%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
16
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 3163410.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. február 25-én 11 óráig.

ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK

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

DARVAS POSZTERGALÉRIA

www.kepkeret.hu

A Pappas Auto Magyarországon
A Pappas Auto Magyarország Kft. az ausztriai Pappas Csoport tagja, közel 450 alkalmazottal Magyarország egyik legnagyobb autós vállalata.
A Pappas Auto hat telephellyel található meg Magyarországon: Budapesten (3
helyen), Szegeden, Székesfehérváron és Pécsett.
A Pappas Auto kivételesen magas színvonalú szolgáltatásokat kínál, úgymint
új és használt prémium kategóriás márkákat, személygépjármû-, haszongépjármû- és használtautószervizt. Emellett teljes körû hitel- és biztosítási ügyintézéssel is kiegészül a szolgáltatások köre.
A cég termék-portfóliójában 7 márka szerepel: a Mercedes-Benz, a smart, a
Chrysler, a Jeep, a Dodge, a KIA és a legutóbb felvett márka, a Mitsubishi Fuso.
Használtautókból is széles választék várja az ügyfeleket, a Jahreswagen márka
alatt kínált autókra pedig az elsô osztályú állapot jellemzô: legfeljebb 24 hónaposak, 30 000 kilométernél kevesebbet futottak, garantáltan balesetmentesek, és mindenekelôtt alacsony áruk a vonzó. A Jahreswagen átfogó szervizszolgáltatásokat és két évig terjedô garanciát nyújt az autókhoz.
(x)

NYÍLT NAP A SEK-BEN
2009. március 5.
Bemutató órák: 8.30–11.00
Közös programok szülôknek és diákoknak: 11.00–12.00
Szülô-diák focimeccs: 12.00–13.00
SEK Budapest Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 131.
Tel.: 394-2968, fax: 200-6615
Web: www.budapest.iesedu.com
e-mail: sekbudapest@sekmail.com

Telkiben exkluzív mediterrán
ikerházfél eladó 2009 tavaszi
átadással. Belsô kialakítás,
burkolatok igény szerint
választhatók.
Összterület: 210 m²
39,3 M Ft
Tel.: (06 30) 343-8450

• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT

–10%!

!!

Tel.: (70) 391-0936
Tel.: (70) 391-0915
Tel.: (70) 391-0912
Tel.: (70) 391-0926
Tel.: 219-3209

Ú
J!

Budagyöngye Üzletközpont
Mammut Üzletközpont
Westend Üzletközpont
Deák tér (Anker köz 1.)
Központ: VIII., Nap u. 29.

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ ÉS
FÔKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
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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 Anatole France gondolatát rejtettük el.
A 2009/2. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Mindig
az az erôsebb, aki nem tombol, hanem mosolyog.”. A helyes
megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap: Bánhidi Antal, Bánó Éva és Köcse
Béla. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át
a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár
rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2009. március 6ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
A II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti
Központ Gyermekjóléti Szolgálata családgondozó munkakörbe, határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonnyal, szociális
munkás végzettségû munkatársat keres. A
bérezés Kjt. szerint. Jelentkezés március
13-ig a csgysz2@t-online.hu e-mail címen
Bán Gabriellánál.
FELSÔFOKÚ MUNKAÜGYI ÉS TB-ÜGYINTÉZÔI KÉPESÍTÉSSEL MUNKAHELYET KERESEK. TEL.: (30) 813-8461
Változatos munka, kiugró kereset pénzügyi területen. Szakmai képzés garantált jövedelemmel. Komolyan dolgozni
tudó diplomásokat várunk második kerületi munkahelyre. Jelentkezés interjúra: (70) 505-4968
Tisztelet és empátia. Tíz éves gyakorlattal,
referenciával rendelkezô gondozónô vállalja
idôs emberek gondozását. Tel.: (20) 3373579
Megbízható, vidám alaptermészetû óvodapedagógus bébiszitterkedést, takarítást vállal az I., II., XI., XII. kerületben. Tel.: (70)
581-4673
Megbízható középkorú nô pedagógus diplomával vállal takarítást, idôs emberek gondozását, gyermekfelügyeletet. Tel.: (20) 3355988
Máriaremetei tanító néni folymatos elfoglaltságot keres kisgyermek mellett fél évestôl. Tel.: 274-6749
Állatszeretô nyugdíjas bejárónôt keresek kis
lakásba, kéthetente, alkalmanként 2000 Ftért. Tel.: 200-7162
Leinformálható gyakorlott középkorú házvezetônô takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet vállal alkalmanként is. Tel.: (20) 5224690
ABLAKTISZTÍTÁST, CSEMPETAKARÍTÁST
ÉS KISEBB BARKÁCSMUNKÁT VÁLLALOK REFERENCIÁVAL. TEL.: (20) 9967012
MEGBÍZHATÓ, MUNKÁJÁRA IGÉNYES 45
ÉVES NÔ TAKARÍTÁST VÁLLAL HÉTKÖZNAPOKON 9–15 ÓRÁIG. TEL.: (30) 315-3717
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 205-8700,
(20) 359-5918

OKTATÁS
KERESKEDÔ, BOLTVEZETÔ ÉS BOLTI ELADÓ OKJ-S TANFOLYAMOK indulnak nagy
kedvezménnyel! Oktatás szombatonként.
Ára 65 000 Ft + vizsgadíj. Tel.: (70) 6157508, www.alacritas.hu
TENISZOKTATÁS Hûvösvölgyben a Nagyréten! Gyermekeknek és felnôtteknek, kezdôk
és haladók részére! Tel.: (30) 301-6027
LOGOPÉDUS TANÁR BESZÉDHIBÁK JAVÍTÁSÁT 4 ÉVES KORTÓL, ISKOLAELÔKÉSZÍTÉST, OLVASÁS, ÍRÁS ZAVARAINAK
TANÍTÁSÁT VÁLLALJA. HÁZHOZ IS
MEGY. TEL.: (30) 440-0518, pasztor944@t-online.hu
Másodéves joghallgató általános iskolások
korrepetálását vállalná, nyelveket is. Tel.:
(20) 381-6794
GYERMEKSZERETÔ, TÖBB DIPLOMÁS TANÁRHÁZASPÁR GYORS EREDMÉNNYEL
OKTAT, KORREPETÁL MINDEN TANTÁRGYBÓL. TEL.: 397-1656, (30) 3910503
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/2500
Ft. Tel.: (30) 302-7760

ANGOL hatékonyan, személyre szabottan
minden korosztálynak, otthonában is. Tel.:
(30) 580-8093
Cambridge-i nyelvvizsgás tapasztalt angoltanár magánórákat ad az Ön otthona kényelmében. Felkészítés a cambridge-i nyelvvizsgákra. Tel.: (30) 327-1104
ANGOLTANÁR ANGOL SZAKRA, KÖZÉPÉS FELSÔ SZINTÛ VIZSGÁKRA EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT.
TEL.: (30) 34-38-351
OLASZ, FRANCIA nyelvoktatás, érettségire,
nyelvvizsgára felkészítés diplomás nyelvtanárnônél, méltányos áron. Tel.: (70) 2461918
Külföldieknek magyar nyelvet tanít egyetemi oktatói gyakorlattal rendelkezô tanárnô.
Tel.: 326-5514
MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészítés minden szinten, referenciákkal. Tel.:
250-2003, (20) 934-4456
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai tanártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype: ok-tato
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! Tel.: (20) 959-0134
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648

INGATLAN
ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY a 176/
2008. korm. rend. szerint, HÔTERMELÔ BERENDEZÉSEK KÖTELEZÔ FELÜLVIZSGÁLATA
a 264/2008. korm. rend. szerint, nap- és
földenergia hasznosítása, tanácsadás, auditálás. Tel.: (20) 966-5475, pmolnar@gmail.com
Garázs kiadó a Pasaréti térhez közel (Riadó
utca), két autó tárolására alkalmas, társasházi zárt kertben található és kocsibeállónként is kiadó. Tel.: 312-9112, (70) 385-8783
Garázs kiadó: Törökvész út 61., a Ferenc-hegyi erdônél. Tel.: 325-6316
Budagyöngyénél galériázható garázs, páncélszekrény eladó. Tel.: 356-5065
Garázs kiadó a II., Ôzgida utcában. Tel.:
(70) 255-5933
TEREMGARÁZSBAN GÉPKOCSI-BEÁLLÓHELY KIADÓ. II., SZÉHER ÚT 69. TEL.: 201603
A MARGIT KÖRÚTRÓL NYÍLÓ HORVÁT
UTCÁBAN IRODÁNAK, IGÉNYES BÉRLÔNEK KIADÓ 40 m²-ES FRISSEN FELÚJÍTOTT BEKÁBELEZETT LAKÁS. TEL.: (20)
535-3683
A Margit hidat lezárják, költöztesse irodáját
Pestre! A Pannónia utcában két gépkocsibeállós 70 m²-es háromszobás lakás kiadó nettó 120 E Ft-ért. aturner@t-online.hu, tel.:
(30) 982-2411
A Hûvösvölgyi úton pincehelyiség tárolás
céljából kiadó 10 000 Ft + forrásadó/hó
áron. Érdeklôdni: (20) 984-3717
Pasaréten, Budagyöngye mögött fedett, zárt
motortárolót keres öreg motoros. Tel.: (20)
595-2913
Építési telket vennék a II/a Elôd vezér u. környékén. Tel.: 274-5566
Keresünk vételre Rózsadombon belsô medencés kétgenerációs luxusházat (ikerházat,
sorházat), max. 5 szobást, 150 m²-ig gyermekes házaspár részére reális áron. aturner@t-online.hu. Tel.: (30) 982-2411
Azonnali készpénzfizetéssel budai 60 m² körüli emeleti, egyedi fûtésû lakást keresek.
Tel.: (20) 320-0947

I., Gellérthegyen háromlakásos villában
165 m²-es igényesen felújított ötszobás, panorámás lakás kerthasználattal
eladó. 98 M Ft. Tel.: (30) 515-5533, 4039571, www.ingatlan.com/otthon02
Az I., Krisztina körúton Várra nézô panorámás 3,5 szobás 83 m²-es polgári lakás tulajdonostól eladó. Tel.: (30) 930-4843
A II., Törökvész úton II. emeleti 70 m²-es felújított kétszobás lakás terasszal, gk-beállóval eladó 30 M Ft-ért. Tel.: (30) 960-8862,
316-9408
Eladó a II., Tapolcsányi utcában nettó 60
m²-es háromszobás I. emeleti lakás garázzsal. Ára 42,5 M Ft. Tel.: (30) 960-8862,
316-9408
A Margit körúton nagyon világos, csendes
60 m²-es, erkélyes, összkomfortos VII. emeleti lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 22,5 M
Ft. Tel.: (30) 584-0126
34 m²-es Margit körúti V. emeleti teljesen
felújított garzon 13,5 M Ft-ért eladó. Tel.:
(70) 267-4425
A PASARÉTEN 2004-BEN ÉPÜLT 73 +
120 m²-ES, LEGFELSÔ EMELETI, PANORÁMÁS LAKÁS GARÁZZSAL 75 M FT. TEL.:
(70) 523-1969, www.budaihegyek.hu
II., MEDVE UTCAI BAUHAUS-HÁZBAN 82
m²-ES ERKÉLYES, IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT I. EMELETI 2 ÉS FÉL SZOBA HALLOS ÖRÖKLAKÁS KOCSIBEÁLLÁSI LEHETÔSÉGGEL ELADÓ. IRÁNYÁR: 32,9 M FT.
TEL.: (30) 299-0160
A II., Törökvész úton eladó egy 58 m²-es,
részben felújított X. emeleti panorámás lakás + garázs tulajdonostól. Irányár: 27,9 M
Ft. Tel.: 325-9303, (30) 919-0022
PASARÉTEN KÉT DARAB 121 m²-ES, EMELETI, 3,5 SZOBÁS KÖRERKÉLYES, NAPOS
VILLALAKÁS. 44,9 M FT. TEL.: (70) 5231969, www.budaihegyek.hu
Eladó 52 m²-es kétszobás, gázkonvektoros,
nagy teraszos felújított lakás 24,9 M Ft-ért.
Ferenchegyi út 17., mfszt. 2. Érdeklôdni:
Abonyi Gábor, tel.: (70) 454-0269
A II., Szépilona lakóparkban lévô I. emeleti,
azonnal költözhetô 2 + 2 félszobás 82 m²es nagy teraszos luxuslakás eladó 49,9 M
Ft-ért. Tel.: (20) 952-1442
A II., Pengô közben 92 m²-es, nappali + 2
hálószobás napfényes felújított lakás eladó.
Irányár: 35,5 M Ft. Tel.: (20) 224-7952
A FRANKEL LEÓ ÚTON SÜRGÔSEN ELADÓ egy 51 m²-es napfényes, III. emeleti utcai, panorámás lakás. Irányár: 16,3 M Ft.
Tel.: (70) 615-7508
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com
A Sashegyen (XI. ker.) eladó egy II. emeleti
59 m²-es erkélyes kétszobás lakás. Lift
nincs. Ár: 24,9 M Ft. Tel.: (20) 543-6718
XII., Abos utcai teraszházban II. emeleti gyönyörû 80 m²-es, 1 nappali + 3 hálós lakás +
garázsokkal (+ 7 M Ft) eladó. Ára: 45 M Ft.
Tel.: (20) 993-5018, 316-9408
A XII., Mátyás király úton 99 m²-es csendes,
felújított lakás cserépkályhával, nagy ôsfás
kertben garázzsal eladó. Tel.: (30) 639-9826
Nemzetközi szervezet vezérigazgatója részére keresünk április 1-jétôl bérelhetô luxus
családi házakat (3–5 ezer euró) a II., II/a,
XII. kerületben. Várjuk megtisztelô hívását a
316-9408, (20) 950-6165 telefonszámokon.
Pilisszentivánon kiváló fekvésû saroktelken családi ház eladó 35 M Ft-ért.
www.eladohaz-szentivanon.fw.hu. Tel.:
(20) 412-3663

A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkertben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorámás telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: (30)
250-4557
OTTHONA, INGATLANA NAGY ÉRTÉK, ELADÁSÁT, VÉTELÉT BÍZZA SZAKEMBERRE! HÍVJON, JÖVÜNK! TEL.: (30) 5155533, 403-9571, www.ingatlan.com/otthon02
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei részére keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat, villákat, telkeket és irodákat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu,
www.budaivillak.com, www.irodainfo.com
FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK
CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT. MUNKATÁRSUNK, DOROTHÉE MORLOT VÁRJA A HÍVÁSUKAT. TEL.: 274-0174, info@
bestbuda.hu, www.bestbudaingatlan.hu
A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔKÉPES BELFÖLDI ÜGYFELEI RÉSZÉRE VÉTELRE KERES II. KERÜLETI ELADÓ CSALÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT ÉS ÉPÍTÉSI
TELKEKET. TEL.: 274-0174, (30) 3965579, info@bestbuda.hu, www.bestbudaingatlan.hu
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat korrekt jutalékkal. Tel.:
215-7336, (30) 530-5338, www.budainewyork.hu
Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk KIADNI, ELADNI ingatlanát. Multinacionális cégek
részére KERESÜNK bérbeadó luxus házakat, lakásokat. START INGATLAN. Tel.:
316-9408
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT PÉTER, www.budaihegyek.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Családokhoz közvetítünk megbízható
idôsgondozókat, bébiszittereket, házvezetônôket bentlakással is. Empátia, tel.:
336-1094, (20) 465-8458, (70) 3805620.
SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrôvizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer
az érelmeszesedés kimutatására, korhatár
nélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (30)
954-0886
Fogsorok, hidak, javítása soron kívül.
Fogszabályozó, fogfehérítô. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk! Egészségügyiseknek és tanároknak kedvezmény! Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester,
1013 Krisztina krt. 51., fszt. 1. Mobiltelefon: (30) 222-3016.
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôpont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TAMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI RENDELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛGYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFOGÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.

2009/4
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA a
Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb Center
üzletközpontba költözött. Bejeletkezés:
326-1788 vagy (20) 922-5058, dr. Kertész
Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton székházban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: (30) 945-8477
Leszoktatjuk a dohányzásról biorezonanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiával, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTKban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
Pannónia u. 33-ban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉR É S ) , TA L P M A S S Z Á Z S, T H A I L Á BMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZERREL), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS-TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELÔ. II., FILLÉR U. 10.
www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596.
Fájdalommentes ALLEGIA- és candidavizsgálat. BIOREZONANCIÁS terápiával allergia, candida KIOLTÁSA, bôrbetegségek,
szenvedélybetegségek, légúti, nôgyógyászati, érrendszeri betegségek, emésztési, mozgászervi problémák, fejfájás kezelése,
stresszoldás a Vivien Talpai Gyógycentrumban, 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596,
www.vivientalpai.hu.
Felfekvés ellen új, garanciális automata
kompresszoros légmatrac 37 000 Ft-ért eladó. Tel.: (30) 948-1608

HIRDETÉS
VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL. MINDENNEMÛ VÍZSZERELÉSI MUNKÁK RÖVID
HATÁRIDÔVEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
455-0912, www.vizszereles.hu

HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BUDÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l.: 23 900 FT-TÓL)
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu

VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
ELEKTRONIKA
felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Ba- SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen minlázs János épületgépész technikus. Tel./ dennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Pafax: 362-4050, (20) 917-0697
ál.
A—Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS- VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK, ABLAKOK SZERVIZE, TV, DVD, VIDEÓ, HÁZIMOZI
JAVÍTÁSA ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁ- ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZIGYI E. FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
LÁGYI E. FSR. 29., TEL.: (20) 546-6304
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK, Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ- antennák szerelése, javítása, digitális átálLER vízkôtelenítése, csapok javítása lás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jelazonnal, garanciával. Tel.: 359-5033, erôsítés garanciával. Tel.: (20) 934-4360
(30) 924-8010
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (OriGáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes on, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Weskörû kivitelezés. Gázmûveknél való en- tel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871
gedélyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy László épületgépész. Tel.:
LAKÁS—SZERVIZ
(30) 944-6513
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉ- Lapostetô-szigetelést vállalunk. ReferenciáSZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZ- val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PILSZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VIL- LÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
LANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS- Mûszaki ellenôrzést, felmérést, tervezést válELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG lal statikus mérnök. Tel.: (20) 934-1027
A HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 321Építések, felújítások vagy lakások mûszaki
8082, (20) 334-3437
ellenôrzése, állapotfelmérése. Varga Tibor
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE építômérnök. Tel.: (30) 211-2799, www.aviBUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK, tek.5mp.eu
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET, LAKÁSSZERVIZ ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUN2-150-250, www.lakasszerviz.hu
KÁK. TEL.: (30) 410-0007
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási Bádogos és tetôfedések, magas- és laposJózsef gázszerelô. II., Lorántffy Zsuzsanna tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-5362

3 csomag original Tena Slip M-es felnôtt pelenka 9000 Ft-ért eladó. Tel.: (30) 948-1608 MÉRÔHELYKIÉPÍTÉST, VILLANYBOJLER,
VILLANYTÛZHELY, HÔTÁROLÓS KÁLYHA,
Idôsgondozást, személyi segítést, háztartás- CSERÉPKÁLYHÁK, KANDALLÓK, GÁZ
vezetést vállal empátiával rendelkezô 50 EPH. ÉV., VILLÁMVÉDELMI JAVÍTÁSOKAT
éves leinformálható nô. Tel.: 200-8948, (30) VÁLLALOK. Tel.: (20) 530-0344, http://
821-5613, munka@lajt.hu
cserepkalyha-kandallo.webs.com

Lakásfestés, mázolás, nyílászárók (ajtók, ablakok, kapu) illesztése, zárszerkezet cseréje, javítása. 1026 Szilágyi E. fsr.
29. Tel.: (20) 546-6304
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST VÁLLALOK KÖZÜLETEK RÉSZÉRE
IS. TEL.: (20) 944-3539

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô Tapétázást, festést, mázolást, lakásfelGYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-, mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. EL- újítást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülék-ja- MÛ által minôsített vállalkozás.
pontos munka. Tel.: (30) 447-3603
vítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 0–
VILLANYSZERELÉS:
LEDES,
HALOGÉN,
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 334-3438
NEONVILÁGÍTÁSOK VILLANYSZERELÉSE, árakkal, minôségi kivitelben, garanciával. InCSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ- TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. KOMPLETT HIBA- gyenes felmérés. Tel.: (30) 272-3909
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le- ELHÁRÍTÁS. II., SZILÁGYI E. FASOR. 29.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁfolyók, csatornák gépi tisztítása azon- TEL.: (20) 546-6304
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍnal, falbontás nélkül. LefolyórendszeVILLANYSZERELÉS
GYORSSZOLGÁLAT
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTArek, csatornák építése, javítása, cseréje.
BUDÁN.
HIBAELHÁRÍTÁS,
JAVÍTÁSOK
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2- GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMDUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ- 150-250, www.lakasszerviz.hu
PÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több évVAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül. Villanyszerelési munkák szakszerû, gyors (30) 251-3800
Csatornák cseréje, bontása, vízvezeték- szerelése. Bojlerek karbantartása, javítása,
cseréje. Hôtárolós kályhák, lépcsôházi világí- Parketta (szalag-, hagyományos, díszíszerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748
tás, antik csillárok javítása. Legújabb fûtés- tett), hajópadló, szônyegpadló fektetéS.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍ- technológia (infrapanel) szerelése. Tel.: 284- se, kivitelezése, javítása. 1026 Szilágyi
TÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁ- 6143, (20) 374-3768
E. fsr. 29. Tel.: (20) 546-6304
VAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MINDEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GA- VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM- Építômérnök lakásfelújítási munkát vállal
RANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLE- HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG- nagy gyakorlattal. Tel.: (20) 934-1027
TEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800, BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
(30) 269-0001
310-4018, (20) 915-2678
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
HÁZTARTÁSI GÉPEK
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csaautomatikák, zárszerelés, lakatosmuntornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal, HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha- kák, kerítések. frimari@enternet.hu, Urgaranciával. Tel.: 228-6193, (30) 921- zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve, banek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250- 7429
0948
0921, (20) 972-5032
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔVÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. MINDENNE- MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
MÛ JAVÍTÁSOK, SZERELÉSEK MÉG AZ- ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES. SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TENAP. TEL.: 2-150-250, www.vizszere- SZERVIZ. TEL.: (20) 961-8618, www.mo- TÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: (30) 292-3247
les.hu
sogepszerelo.hu

VÍZ—GÁZ—VILLANY

23. OLDAL
VIDEÓMEGFIGYELÔ RENDSZEREK, RÁDIÓS
ÉS VEZETÉKES RIASZTÓRENDSZEREK, KAPUTELEFONOK KIÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE. ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE FÖLDI ÉS MÛHOLDAS, INGYENES, ILLETVE HAVIDÍJAS MEGOLDÁSSAL. AUNDA KFT. TEL.: (30) 2452020, 316-3596, (20) 419-7309
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29., TEL. (20) 546-6304
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyártva. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894
KÁRPITOS! BÚTORKÁRPITOZÁST VÁLLALUNK RÖVID HATÁRIDÔVEL! MODERN,
ANTIK ÉS BÔRGARNITÚRÁK TELJES KÖRÛ FELÚJÍTÁSA ASZTALOSMUNKÁVAL,
SZÁLLÍTÁSSAL, SZÉLES KÖRÛ ANYAGVÁLASZTÉKKAL, INGYENES FELMÉRÉSSEL.
TEL.: (30) 691-4156, 407-2946, FRANK.
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel; asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 4336289, www.riederkarpitos.hu
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom. A felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604,
(70) 550-0269
Kômûvesmunkák: hideg-melegburkolás,
díszburkolás, válaszfalazás (ytong, tégla, gipszkarton). Betonozás kompletten.
1026 Szilágyi E. fsr. 29. Tel.: (20) 5466304
BURKOLÁS, KISEBB KÔMÛVESMUNKÁK
REÁLIS ÁRON. TEL.: (70) 222-0888, 3156178
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423

KERT
SZÔLÔ- ÉS GYÜMÖLCSFAMETSZÉST, PERMETEZÉST VÁLLALOK VIDÉKEN IS. TEL.:
(30) 682-4431
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍTÉS, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, METSZÉS, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL
KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063
13 éves szakmai tapasztalattal rendelkezô
kertész igényes kertfenntartási munkát vállal! Minôségi referenciákkal! Móricz Gábor,
tel.: (30) 495-9862.
Kertészmérnök vállal metszést, permetezést, kertépítést termelôi háttérrel, kertgondozást, öntözôrendszer telepítését. Tel.: (20)
422-9310
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés,
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: (30) 857-2653

FUVAR
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
(20) 972-0347, (30) 589-7542
F U VA RV Á L L A L Á S Z Á RT, D O B O Z O S,
3,5x2x2 m-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
316-1533, SZIRÁKI.

24. OLDAL

HIRDETÉS

TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál- Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásálalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat- rol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát- is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen- tér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, ezôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
mail: wamag@mail.datanet.hu
TÁRSKERESÉS
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellenzô, Társasházkezelés — korrekt, megbízható
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javí- módon. FLOTT-HOME Bt. Tel.: (70) 940Társra vágyók, figyelem! Személyre szatása. Tel.: 356-4840, (30) 954-4894
3865, czakoszilvia@gmail.com
bott szolgáltatással, országos fényképes keREDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉ- Társasházak közös képviseletét szakképesí- resôrendszerrel, azonnali választási lehetôZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE, téssel, gyakorlattal, referenciával vállaljuk. séggel legyen klubtagunk. Hangulatos renTELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. NYÍLÁSZÁRÓK Tel.: (30) 977-6612
dezvények klubtagoknak kedvezményesen.
(AJTÓK, ABLAKOK, KAPU) ILLESZTÉSE,
Hívja Izabellát: (30) 586-1123 vagy 335VÁLLALOM
A
KERÜLETBEN
TÁRSASHÁZÁRSZERKEZET CSERÉJE, JAVÍTÁSA. II.,
ZAK SZAKSZERÛ, EREDMÉNYES KÖZÖS 0897. Idôpont-egyeztetés: (30) 586-1123
SZILÁGYI E. FSR. 29. TEL.: (20) 546-6304
KÉPVISELETÉT. PÁLYÁZATOK, FELÚJÍTÁ- vagy 335-0897.
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re- SOK, JOGI HÁTTÉR. TEL.: (20) 977-2962,
18 év tapasztalatával várom önt,
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása, 335-0608
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok seszerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985gítése, a társkeresés számomra hivatás.
VÉTEL, ELADÁS
1273
Nyugdíjasoknak kedvezmény. ElérhetôségeREDÔNY GYORSSZERVIZ, FA-, MÛ- 4/4-es, két háború közötti, cseh gyártmá- im: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
ANYAGJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSE- nyú, frissen felújított hegedû vonóval és 20–22-ig.
RE RÖVID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310- együtt eladó! Édeklôdni a (20) 342-6044-es
8325
telefonszámon lehet.
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szú- KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtenyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítá- ményem kiegészítésére magas áron vása korrekt áron. Tel.: (70) 268-9591
sárolok. Tel.: 325-6753
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE- Száraz mahagóni padló 5x32x500 cm; JaDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. kobsen 20 svéd benzinmotoros hómaró eladó. Tel.: (30) 949-9924
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728

REDÔNY

Antikváriumunk könyveket, teljes
könyvtárakat, régi képeslapokat, vitrinRUHASZERVIZ: mindenféle alakítás, javí- tárgyakat, metszeteket, térképeket,
tás, lakástextilvarrás a Medve utcában, hét- festményeket, hanglemezeket vásárol
készpénzért. Díjtalan kiszállás. Tel.:
végén is. Tel.: (20) 331-4130
332-0243, (20) 922-0001
Férfiszabóság vállal öltönykészítést, mindennemû alakítást, javítást. Szilágyi. VI., Jókai
MÛGYÛJTÉS
u. 22. Tel.: 332-3637
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS A DÉLI PU-NÁL
dressME Minôségi Ruhaigazítás, I., Bat- KÉSZPÉNZÉRT! Vásárolunk XIX–XX. száthyány u. 10., a Mammut és a Batthyány tér zadi festményeket, órákat, szônyegeközött. Könnyû parkolás. Hosszú nyitva tar- ket, porcelánokat, bútorokat, ékszeretás, kedves kiszolgálás, minôségi garancia. ket, ezüsttárgyakat (hiányos evôeszH-P: 8.30–19 óráig, szombaton 10–14-ig. közt is), szobrokat, könyveket, zongoTel.: 787-0079, (30) 681-7764
rát stb. A kiszállás díjtalan. XII., Alkotás
u. 7/a. Tel.: 202-5584, (20) 415-1536

SZOLGÁLTATÁS

KÖNYVELÉS

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó vállal- bútorokat, porcelánokat, álló fali díszja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók, alapítvá- órákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papírrényok teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716 giségeket, ezüsttárgyakat, bronzszobrokat, perzsaszônyegeket stb. Teljes haNyugdíjas mérlegképes könyvelô kft-k, bt-k
gyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 281könyvelését vállalja. Tel.: 325-5878
3926, (30) 462-8883

TÁRSASHÁZAK
Takarítást, kertgondozást vállalunk társasházak részére, budai referenciákkal.
Tel.: (30) 9191-013, www.haztakaritas.hu
Társasházkezelés — valódi érdekképviselet.
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyedévenként a pénzügyi helyzetrôl. A bevételnövelés lehetôségei. Tel.: (30) 462-2830,
(20) 920-7166, 240-4209, simon.dubecz@tonline.hu

Drágakô (briliáns), aranyékszer, régi
törtarany és ezüst evôeszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legmagasabb áron. Tekintse meg a Google-ban
a Louis Galériát: lakatos@mconet.hu.
Keressen fel a II., Margit krt. 51—53ban, tel.: 316-3651.
Tanári diplomás régiségkereskedôk vásárolnak boltjukba (I., Attila út 79.) régi bútorokat, tárgyakat, festményeket és komplett hagyatékot lomtalanítással. Tel.: 356-5634,
(20) 924-4123

BUDAI POLGÁR
EGYÉB
SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA
MEGRENDELÉSEIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–
18-IG. TEL.: (30) 858-9499. J. WIENNA
BT., 1027 VARSÁNYI IRÉN U. 17.
NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG! MÁR
20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛKÖDÔ
NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KEDVES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II., MARGIT KRT.
69. TEL.: 212-4163
Tramontána kötôszalon: pilótasapka
több színben, 3 éves korig: 120 Ft. Egyedi kötött ruhadarabok rendelésre, nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is. Kötött
lakástextília. A János kórházhoz közel, idôpont-egyeztetéssel: 356-6009, www.kotode.hu
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ABLAK-AJTÓ!

SZÉPSÉGSZALON

HA MINÔSÉGET AKAR JÓ ÁRON,
KERESSEN MEG!

Margit krt. 69–71.
212-1096

Cserélje most nyílászáróit!
Kiváló német minôség,
fokozott hôszigetelés!
Hibásmûködés-gátló,
mikroszellôzés ajándékba!
Redônyök, szúnyoghálók!
Mûanyag, fa egy helyen!
Léczfalvi Pál
Telefon: (06 20) 421-4227
Léczfalvi Piroska
Telefon: (06 20) 222-4412
950-0722

A fodrászatban
Wella, SP, Tigi anyagokkal
dolgozunk.
Manikûr, mûköröm és
gyógypedikûr várja
a szépülni vágyókat.

Akció!
Pedikûrhöz negyedóra
ajándék lábmasszázs
GEHWOL gyógykrémmel
márciusig.

Bécsi út 199.
E-mail: ajtoablak2004@t-online.hu

Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó
Idôsek Otthonában egy- és kétágyas lakrészek igényelhetôk
1–2 éves átmeneti elhelyezésre, valamint tartós bentlakásra
és rövidebb idôtartamra egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:
–
–
–
–

egészségügyi szolgáltatást,
éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
dietetikussal készített étrendet,
gyógytornát, stb.
1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713
senectuskht@t-online.hu

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.

BUDAI POLGÁR
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