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Segítség a családoknak: 60 új bölcsôdei férôhely
Mobil szerkezetû konténerbölcsôde megépítése mellett döntött az önkormányzat, hogy
gyors segítséget nyújtson azoknak a családoknak, ahol az egyre növekvô terhek miatt elengedhetetlenné vált az édesanyák munkába való visszatérése. Az önkormányzat négy bölcsôdéje 240 férôhellyel az igényeknek csak
töredékét tudja kielégíteni. Évrôl évre nô a
jelentkezések száma, ezért már korábban
úgy döntött a kerület vezetése, hogy új bölcsôdét építtetnek a Hûvösvölgyi úton, amely várhatóan jövô tavasszal készül el. Láng Zsolt polgármester úgy véli, az önkormányzatnak mindent el kell követnie, hogy a válság okozta nehézségekben segítséget tudjon nyújtani:
— Most az idôvel is számolnunk kell. A lehetô leggyorsabb megoldást kerestük ahhoz,
hogy például a megnövekedett törlesztôrészletek vagy a kilátásba helyezett elbocsátások miatti pénzügyi ellehetetlenülés határán lévô családok gondjait enyhíthessük.
(Összeállításunk a 3. oldalon)

Az igazi tehetségnek minden a hasznára válik
Kilencvenhat éve, 1913. június 22-én született a XX. század magyar irodalmának kiemelkedô alakja, Weöres Sándor. Károlyi Amy
idén július 24-én lenne százéves. 1947-ben
kötöttek házasságot, és a pár még ebben az évben ösztöndíjjal Rómába utazott. Egy évvel
késôbb tértek haza, s költöztek a II. kerületi
Törökvész út 3/c alá, Károlyi Amy édesanyjának lakásába. A ház falán június 22. óta márványtábla ôrzi a költôházaspár múlhatatlan
emlékét. A II. kerületi önkormányzat nevében Láng Zsolt polgármester avatta fel az emléktáblát. Mint mondta, ezzel a kerület régi
terve valósul meg idén, Weöres Sándor halálának huszadik és Károly Amy születésének
századik évfordulója kapcsán.
— Gyönyörû mûvek születtek e ház falain
belül — kezdte visszaemlékezését Steinert Ágota irodalomtörténész, a Weöres-hagyaték
VÉGRE MEGÉPÜL A MENTÔÁLLOMÁS HIDEGKÚTON. A képviselô-testület június 25én elfogadta a pesthidegkúti mentôállomás
beruházásának célokmányát, ami azt jelenti,
hogy hamarosan megkezdôdik az építkezés,
és az ott élôk régi vágya szerint vészhelyzetekben a segítség pár perc alatt érkezik majd
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meg.

gondozója az avatóünnepségen. — Igaz, 1948
a politikai fordulat éve volt, ami azt jelentette a Weöres házaspár számára, hogy mint
„polgári írók” önálló mûveket többé nem
publikálhattak, csupán mûfordításaik és
gyermekverseik jelenhettek meg. Az igazi tehetségnek azonban minden a hasznára válik.
A házaspár hatalmas mûvészi ambícióval és
ritka igényességgel lefordította a fél világirodalmat. Életmûvük legfontosabb darabjait —
ha kezdetben csak az íróasztalªóknak is — itt
írták meg. Itt keletkezett A hallgatás tornya,
A merülô Saturnus, a Psyché vagy a Kétfejû fenevad. Kodály Zoltán, hogy tapintatosan segítségére legyen a nehezen élô párnak, felkérte
ôket, hogy magyar dallamgyûjteményéhez írjanak szövegeket — mesélte számos halhatatlan mû keletkezésének hiteles történetét az
irodalmár.
(Folytatás a 8. oldalon)
ELISMERÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
DOLGOZÓKNAK. A kerület Semmelweis-napi ünnepségén, június 29-én az egészségügyi
ellátásban dolgozók közül kiemelkedô munkát végzô munkatársaknak adott át elismeréseket Láng Zsolt polgármester és Zámbó László, a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat fôigaz8. OLDAL
gatója.

RÓZSI DALÁT ÉNEKLI TÖRÔCSIK ÉS GARAS. A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
mindig érdekes programoknak, izgalmas eseményeknek ad otthont. Ezúttal nem mindennapi ªlmfelvétel készült a nemrég felújított
épület színháztermében: a nemzet két színésze, Törôcsik Mari és Garas Dezsô fellépését
12. OLDAL
rögzítette a kamera.
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KÖZÉRDEKÛ

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

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

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

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

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
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)

BUDAI POLGÁR

A köztisztviselôk ünnepén
Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vezetése a köztisztviselôi nap alkalmából július 3-án köszöntötte a kerület köztisztviselôit,
közülük hárman polgármesteri, négyen pedig jegyzôi dicséretet vehettek át.
Nyolc éve, 2001 óta július 1-je a köztisztviselôk napja, a közigazgatásban dolgozók ünnepe. Láng Zsolt polgármester az önkormányzat
és a képviselô-testület nevében mondott köszönetet a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak. Kifejtette: ahhoz, hogy a kerület egésze jól
mûködjön, elengedhetetlen a jól szervezett hivatal és a magasan képzett köztisztviselôi kar.

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal

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

Városrendészet

Az idei kitüntetettek: Takács Sándor, Kômûves László, Csendesné Fekete Éva,
Dvorák Lászlóné, Szepes Judit, Szabó Péterné és Takács István

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

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

Mûvelôdési Iroda

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

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet
Felnôttorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 212-5979
1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet
mindennap: 24 órás ügyelet
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2009-ben polgármesteri dicséretben Kômûves László, a Pénzügyi
Iroda Adócsoportjának vezetôje, Szepes Judit, az Okmányiroda ügyintézôje és az Informatikai Iroda gazdasági ügyintézôje, Szabó Péterné,
Edina részesült.
Szalai Tibor jegyzô, a Polgármesteri Hivatal vezetôje szintén köszönetét fejezte ki a hivatal 330 dolgozójának, akik tizennégy ügyosztályon belül látják el feladatukat, és
ahogy azt Szalai Tibortól megtudtuk, évrôl évre egyre több feladatot
kell tudniuk megoldani. A minden
évben elvégzett ügyfélelégedettségmérési adatokból az is kiderül,
hogy az ügyeiket intézô kerületiek
közül a legtöbben jó vagy jeles osztályzatot adnak a kollégáknak.
Idén jegyzôi dicséretet a Városrendészet két munkatársa, Takács
Az ünnepséget megtisztelte német
Sándor és Takács István, valamint
partnervárosunk, Mosbach
Dvorák Lászlóné, a Központi Ügyvipolgármestere, Michael Keilbach
teli Csoport iktatója és az Építésés Walter Spoohn
ügyi Iroda elôadója, Csendesné Fekevolt tûzoltóparancsnok.
te Éva kapott.

Jelentsük a hiányzó utcanévtáblákat!
Az önkormányzat kéri a kerület lakóit, hogy aki hiányzó vagy megrongált utcanévtábláról tud, jelezze a Polgármesteri Hivatalnak. Az észrevételeket szeptember 15-ig a 346-5508-as telefonszámon tehetik
meg, illetve névvel és címmel ellátva Bognár Orsolya részére küldhetik faxon (346-5409), levélben (Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.) és a bognar.orsolya@masodikkerulet.hu e-mail címre
is. A bejelentett hiányokat a lehetô legrövidebb idôn belül pótolják.
Az önkormányzat a városrész hangulatához jobban igazodó, hagyományos tûzzománc táblákat szereltet fel.

2009/14 — július 10.

ÖNKORMÁNYZAT
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Mindent megteszünk a férôhelyhiány enyhítéséért
lyeztük az ágazaton belül, legtöbbjüknek fel tudtunk ajánlani óvodát.
Néhány belterületi óvodába több mint háromszoros volt a túljelentkezés, ennek mi lehet az oka?
Nincs rá racionális magyarázat, hiszen mind a 11 óvodánk nagyon
magas szakmai színvonalon, szép környezetben, jó levegôn és kiváló
felszereltséggel mûködik. Ennek ellenére sokan a körzetbe szóló lakcímkártyát is beszereznek, és minden követ megmozgatnak, hogy az
itt-ott hallott információk alapján a legjobbnak titulált óvodába kerüljön gyermekük.
Viccesen szokták mondani, hogy könnyebb ma egyetemre beke— Az önkormányzat a törvényben elôírt kötelezettségeinek maximá- rülni, mint bölcsôdébe.
Kettôszáznegyven gyermek elhelyezést tudtuk megoldani, 753-an
lisan eleget tett, hiszen a mai rendelkezések szerint a gyermekeknek
ötéves koruktól kötelezô óvodába menniük. A gondokat elsôsorban adtak be jelentkezést, 238-an kerültek elôjegyzési listába. A kicsik
az okozza, hogy a mostani gazdasági helyzetben a családok jelentôs életkorából adódóan azonban ezt a szülôk jobban el tudják fogadni,
hányada nem engedheti meg magának, hogy az édesanya otthon ma- mert csak 36-an fellebbeztek a döntés ellen, és ha elkészül a mobil
bölcsôde, nekik is helyet tudunk biztosítani.
radjon gyermeke ötéves koráig.
Mit tehet az önkormányzat ebben a rendkívüli helyzetben?
ti
Nagyon népszerûek, jól felszereltek a gyermekintézményeink, de
ahogyan azt már korábban is érzékeltük, a kerületi igényeket egyre
nehezebben tudja 11 óvodánk (18 épületben) és négy bölcsôdénk kiA mobil óvoda, amelyet a Kolozsvár utcai óvoda Hûvösvölgyi úti
elégíteni. Az önkormányzat komoly lépéseket tett az irányba, hogy
tagóvodájának kertjében helyeztek el, a szülôk, a gyermekek és
növelje a férôhelykapacitást, hiszen tavaly három plusz csoport befoa pedagógusok elismerését is elnyerte. Ezért döntött úgy a kerügadására alkalmas mobil óvodát adtunk át a Kolozsvár utcai óvoda Hûlet vezetése, hogy a bölcsôdei férôhelyeket a mobil bölcsôde
vösvölgy utcai tagóvodájának kertjében. Idén ôsszel pedig mobil bölmegépítésével bôvítik. Jövôre tovább enyhít a gyermekelhelyezécsôde segít az égetô helyhiány gondjain, tavasszal pedig egy 40+40 fési gondokon az új, nyolcvan kicsi befogadására alkalmas épület,
rôhelyes teljesen új bölcsôde készül el. De meg kell említeni, hogy fojövô szeptembertôl pedig jelentôsen bôvül az óvodai férôhelyek
lyamatosan bôvítjük és újítjuk gyermekintézményeinket: a felújított
száma is.
Budakeszi úti ovit tavasszal adtuk át, a Virág árok óvodában pedig
újabb csoportszobával bôvítjük a mostani területet. A Virág árok Óvoda férôhelygondjainak enyhítésére 4 éves szerzôdést kötöttünk a
Zölderdô Óvodával, 20 kisgyermek ellátására. Ezen kívül pedig több
nem önkormányzati, alapítványi, egyházi intézménnyel kötünk közoktatási megállapodást, amelyeknek a keretében fogadják a mi óvodáinkba jelentkezô gyermekeket.
Többen nem értik, ha a vágyott óvoda körzetéhez tartoznak, miért nem kerülnek be az intézménybe.
Tudni kell azt, hogy az óvodai felvételi jelentkezések során legelsôsorban azokat a gyermekeket helyezik el, akiknek a testvérük már
odajár. Ôket követik azok, akik elôjegyzés alapján már korábban jelentkeztek az adott óvodába, és csak utánuk jönnek azok a körzetes
gyerekek, akik az adott naptári évben szeptember 1-jéig betöltötték a
harmadik életévüket. Óvodáinkba idén összesen 1200 jelentkezést
regisztráltunk, de sokan több helyen is feliratkoztak, így a valós
igényszám 900 körül van. Közülük úgy, hogy minden óvodánk a maxiA mobil bölcsôde — amelyet a Hûvösvölgyi út 213. alatt alakímumon — a törvények által biztosított 120 százalékon — üzemel, 718
tanak ki — megépítésérôl a képviselô-testület június 25-i ülésén
gyermeket tudtunk elhelyezni, körülbelül 150 gyermek maradt elôegyhangú döntéssel határozott. A felállításhoz szükséges 170
jegyzésben. Összesen ötvenöt fellebbezés érkezett az elutasítások
millió forintot az önkormányzat saját forrásból biztosítja.
ügyében, és nagy erôfeszítések árán végül ezeket a gyerekeket is elheA hétszázhúsz óvodai férôhelyre mintegy 900, a 240 bölcsôdei
helyre pedig több mint 750 jelentkezést regisztráltak az idén,
tudtuk meg Ötvös Zoltántól, a II. kerületi önkormányzat
Mûvelôdési Irodájának vezetôjétôl. A korábbi
túljelentkezéseket meghaladó érdeklôdés oka a szakember
szerint elsôsorban a családok gazdasági helyzetének
megingása, valamint a kerületi gyermeklétszám pozitív és
üdvözlendô növekedése.

Kerületi és fôvárosi összefogás a garázdák ellen
Az utóbbi idôszakban több ªatalt is támadás ért a 61-es villamos vonalán. A gyerekeket a megállókban és a jármûveken fenyegették
meg, és vették el értékeiket az elkövetôk.
Az esetek súlyosságára tekintettel Láng Zsolt polgármester sürgôs
tájékoztatást és a garázda cselekmények mielôbbi megfékezését kérte a rendôrségtôl. A június 29-én tartott egyeztetésre meghívta a Budapesti Rendôr-fôkapitányság és a kerületi Városrendészet képviselôjét.
A megbeszélésen — amelyen részt vett még Szalai Tibor jegyzô, Nahalkó József ôrnagy, a BRFK Központi Ifjúságvédelmi Osztály, valamint Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetôje — megegyeztek, hogy a
szervezetek egymásnak szakmai segítséget nyújtva, mielôbb megpróbálnak véget vetni a bûncselekményeknek. Az akciósorozat eredmészeg
nyeirôl folyamatos tájékoztatást adunk.
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA július 1-jétôl augusztus 20-ig hétfônként
és szerdánként 15-18 óra között tart
nyitva. Érdeklôdni a (06 30) 331-1836os telefonszámon lehet. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b).

NYÁRI SZÜNET. A Fidesz kerületi
szervezetének ingyenes jogi tanácsadása július 6-a és szeptember 1-je között szünetel.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Keleti Károly u. 29.) szerdánként
10–14, csütörtökönként 10–14 és 17–
20 óráig tart nyitva. Tel.: 441-5373, hívható napközben.

AZ MDF II. kerületi irodája (1022 Bimbó út 63.) júliusban és augusztusban
nyári szünetet tart.

AZ MDF INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez csütörtökönként 16–18 óra között. Idôpont-egyeztetés: 353-0624.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas u. 19–23.) július 7. és
augusztus 21. között keddtôl csütörtökig 14–18 óráig tart nyitva. Tel.: 2122978; e-mail: bp02@mszp.hu.

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

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fô u. 63–65., III/3.) minden hétköznap 10–18-ig tart nyitva. Tel.: 7857808, (70) 379-9705; www.jobbik02.
hu, info@jobbik02.hu.

A

MIÉP

KERÜLETI

IRODÁJA

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

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) júliusban és
augusztusban a 441-5143-es telefonszámon, illetve az istvan.balsai@parlament.hu címen érhetô el. Szeptemberi
fogadóóráinak idôpontja a Budai Polgár augusztus végi számában jelenik
meg.
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Megépül végre a mentôállomás Hidegkúton
A képviselô-testület nyári szünet elôtti
utolsó ülésén, június 25-én elfogadta a
hidegkúti mentôállomás beruházási
célokmányát, ami azt jelenti, hogy
hamarosan megkezdôdik az építkezés,
és az ott élôk régi vágya szerint
vészhelyzetekben a segítség pár perc
alatt érkezik majd meg. A képviselôk
iskolaigazgatók és óvodavezetôk
kinevezésérôl is döntöttek.

A Pesthidegkút és a környezô agglomeráció
területére kihívott mentô gyakran az elfogadhatónál jóval hosszabb idô alatt ér ki Budapestrôl. A Hidegkúton élô mintegy 16 ezer II.
kerületi nagyobb biztonságban érezheti magát, miután megépül a Hunyadi János utca
89. alatt az új mentôállomás. A képviselôk júniusi ülésükön elfogadták a beruházás célokmányát, és így várhatóan jövô tavasszal készen áll az épület arra, hogy az Országos Mentôszolgálat (OMSZ) két mentôkocsival megkezdje mûködését. Láng Zsolt polgármester lapunk kérdésére válaszolva elmondta: gyakorlatilag hivatalba lépése, 2006 októbere óta az
egyik legfontosabb célja volt, hogy végre ne
csak ígéretek szintjén létezzen Hidegkúton a
mentôállomás:
— A telket az önkormányzat biztosította,
és az épület kialakításának mintegy kilencvenmillió forintos költségét is kétharmad
részben mi álljuk. Hosszú tárgyalási és egyeztetési folyamat végére tettünk most pontot,
hiszen meg kellett állapodnunk az Országos
Mentôszolgálattal. El kellett érnünk, hogy a
szolgálat maga is belássa, Hidegkút és környékének úgynevezett lefedettsége nem kielégítô.
A kétszintes épület alaprajzi kialakítása az
OMSZ által szolgáltatott, mentôállomásra vonatkozó tervezési és technológiai program
alapján készült. A földszintjén a mentôkocsik garázsát és egyéb kiszolgáló helyiségeket, az emeleten irodákat, éjszakai pihenôszobát, orvos-mentôtiszti szobát helyeznek el.
Ahogy arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk, önkormányzatunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton 950

millió forintot nyerhet el a bel-budai városrészközpont funkcióbôvítésére. A mostani
testületi ülésen a pályázat folytatásához szükséges és elôírt intézkedésekrôl határoztak a
képviselôk. Megalapították a beruházásért felelôs II. Kerületi Városfejlesztô és Beruházás
Szervezô Zrt-t, valamint szavaztak a szükséges pályázati önrész biztosításáról is.
Ezen kívül elfogadták az érintett, a Lövôház utca, a Marczibányi tér déli oldala, a Keleti Károly utca és a Mechwart liget által határolt körzetre vonatkozó közterületi rendezési
tervet is. Koncz Imre, a Kerületfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke arra is kitért, hogy a beruházás megkezdését meg kell
elôznie a Retek, a Fény, a Dékán és a Fillér
utcai csomópont átépítésének. A tervek szerint itt az eddigiekkel ellentétben a Retek utcából nemcsak jobbra a Moszkva tér felé, de
balra a Fény utca irányába is lehet majd kanyarodni.
A képviselô-testület határozott a 2009–
2010-es nevelési évre vonatkozó óvodai csoportok, illetve az iskolákban indítható osztályok számáról is. A legjelentôsebb változás,
hogy a Kolozsvár Utcai Óvodában három
plusz csoportot indíthatnak, hiszen a tavaly a
Budakeszi Úti Óvoda felújítása miatt kialakított mobil óvoda megüresedett. A jelentkezések nagy száma pedig indokolttá teszi további mûködtetését. A Klebelsberg iskolában a
tervezett három helyett négy, a Budenzben
pedig három elsô osztály indul szeptembertôl.
Hét önkormányzati intézmény — öt óvoda
és két iskola — vezetôi megbízásáról döntött
a képviselô-testület. A Bolyai Utcai Óvodát
Csoma Éva, a Hûvösvölgyi Gesztenyéskert
Óvodát Ignéczi Tiborné, a Kolozsvár Utcai Óvodát Bartusné Tóth Györgyi, a Törökvész Úti Kézmûves Óvodát Janecskó Mária, a Virág árok
Óvodát Derzsényi Imréné, a Fillér Utcai Általános Iskolát Kerekes Zsolt irányítja a következô
öt évben. A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola—Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vezetésével Urné Ôri Csillát bízta meg a képviselô-testület egyéves idôtartamra.
Tóth I.

NAPIREND ELÔTT. Hutiray Gyula (Fidesz—KDNP), aki tanácsnokként az önkormányzatot a fôvárosban képviselô kerületi küldött, beszámolt arról, hogy kezdeményezésére a
fôvárosi közgyûlés korrigálta új parkolási rendeletét, amely ez idáig lehetôvé tette a kettôs szankcionálást, vagyis az adott övezetben ugyanazon a helyen parkolási pótdíjat is
követelhettek, illetve a rendôrség és a közterület-felügyelet is bírságolhatott.
Ôrsi Gergely (MSZP) köszönetét és elismerését fejezte ki azért, mert az egészségre különösen veszélyes parlagfû sokkal kevésbé szennyezi a kerület, mint korábban. Szavaiból kiderült, hogy a gyom elleni küzdelemre szervezôdött civil szervezetekkel közösen ellenôrizték a közterületeket.
Soltész Attila (Fidesz—KDNP) bejelentette, hogy a kerületi Fidelitas új elnököt választott Tibai Tibor személyében.
Varga Elôd Bendegúz kérte, hogy a korábban kötött megállapodás értelmében az önkormányzat részesítse elônyben a Lajos utcai szociális bérház lakáspályázatán a kerületi
rendôrkapitányság dolgozóit. Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy a kérdésben a
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság illetékes döntést hozni.
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Figyelemfelkeltô gyalogosátkelôk
Aki gyalogosan közlekedik, jól tudja, nap
mint nap tapasztalhatja, van kerületünkben
is jó néhány olyan közlekedési lámpával fel
nem szerelt zebra, ahol bizonyos idôszakokban szinte reménytelen átjutni az egyik oldalról a másikra. A budapesti autósok többsége
sajnálatos módon még mindig a közlekedés

alacsonyabb rendû képviselôjének tartja a
gyalogost. Kevesen hiszik el, hogy ha elôzékenyen és ªgyelmesen vezetnek, akkor sem érnek késôbb tervezett úti céljukhoz. Az önkormányzat két évvel ezelôtt — annak ellenére,
hogy ez fôvárosi feladat — saját költségén újrafestette és prizmával látta el az iskolák, szo-
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Megújuló társasházak

ciális intézmények környezetében lévô gyalogosátkelôket.
Most újabb ªgyelemfelkeltô eljárással próbálja a kerület vezetése az autósok figyelmét
a biztonságos közlekedés felé terelni. Az elmúlt hónapokban a kerület két, a gyalogosok
számára veszélyes pontján — a Gábor Áron és

Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság június 24-én döntött a 2009-es önálló társasház-felújítási pályázatokról. Idén
megemelt összeggel, 150 millió forinttal támogatta a minden eddiginél nagyobb számban pályázó, összesen 231 társasház felújítását az önkormányzat. A Lakásügyi albizottság
elnöke, Szieberth Istvánné adott tájékoztatást
a pályázati eredményekrôl.
— A 2009-es kerületi költségvetésünk megemelt összeget, 150 milliót rendelt a társasház-felújítási pályázatok címsorhoz, a haváriakeretet — amely a pályázatokon kívüli idôszakbani élet- és balesetveszély elhárítását
célzó munkákra ad támogatást — 10-rôl 15
millióra növelte abban a reményben, hogy ezzel az összeggel minden jogos igényt 100%ban ki tud elégíteni. Miután a fôváros kiírását — a költségvetés késedelmes elfogadása
miatt — hiába vártuk, márciusban elindítottuk 100 millióval az önálló pályázatunkat. A
pályázók száma minden eddigit felülmúlt.
231 társasház nyújtott be érvényes pályázatot, aminek a pénzügyi vonzata jelentôsen
meghaladta a kiírt összeget. Ekkor a bizottság úgy döntött, hogy tizenegy, élet- és balesetveszély elhárítását szolgáló munkákra pályázó társasházat a haváriakeretbôl támogat,
és a kiírt összeget 100 millióról 140-re emeaz Endrôdi Sándor utca keresztezôdésénél, il- li. A 220 társasházat a megemelt keretbôl az
letve a Budenz úton — az eredetileg fehér csí- adható összeg 79,75%-ával támogatta.
kos átkelôk köré egy fényvisszaverô, termoplasztik anyagból készülô piros színû anyagot hordtak fel. Nyugat-Európában már régóta bevált a ªgyelemfelkeltésre szolgáló technológia alkalmazása.
th

Felújított kerékpárutak
Átadták a forgalomnak a pályázati és önkormányzati forrásból átépített kerékpárutat a
Varsányi Irén utcában. A forgalmas szakasz
átépítésére azért volt szükség, mert a kétirányú kerékpáros forgalom a gyalogosközlekedéssel együtt a járdán zajlott. Az új rend sze-

rint a Duna felôl a Széna tér irányába kerekezôk továbbra is a gyalogjárdát használhatják,
ám kényelmesebb és biztonságosabb körülmények között, visszafelé az úttesten jelöltek
ki útvonalat a biciklistáknak. Keszei Zsolt, a
Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetôje lapunknak elmondta, idôközben a járdát
egy szakaszon újra kellett építeni, mert a
megfelelô vízelvezetést biztosítani kellett. A
Regionális Fejlesztési Tanácsnál 47 millió forintos pályázati és kerületi költségvetésbôl
biztosított 12 millió forintos összegbôl speciális, több rétegû festéssel jelölték meg a kerékpáros utat, a keresztezôdéseknél pedig
szintbeli kiemelést alkalmaztak a gépkocsik
lassítására.
A kerékpárút-fejlesztés keretében Pesthidegkúton szintén elkészült az Ördögárok utca— Zsíroshegyi út—Géza fejedelem utca— Zerind vezér utca vonalon haladó kerékpárút. A
biciklisták a gépjármûvekkel együtt haladnak majd, de a kerékpárutat burkolati jelekkel kijelölik.

*
Aktuális még az önkormányzatnak a fôváros
pályázatához kapcsolódó pályázata, amelynek beadási határideje július 24. A nemrég
megjelent fôvárosi kiíráshoz a pályázati felhívás a Budai Polgár elôzô számában is olvasható, honlapunkon is elérhetô. A kerületi elbírálás augusztus közepén, a fôvárosi döntés
október 30-án várható.

www.masodikkerulet.hu
Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság június 24-én
döntött az önálló társasházi pályázatokról. Az eredmények letölthetôk a www.masodikkerulet.hu/
hirdetotabla/palyazatok oldalról.

@
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Csapadékvíz-elvezetô épül Budaligeten
Pesthidegkút budaligeti részén a vízkárokkal veszélyeztetett területen csapadékvíz-elvezetô infrastruktúra épül, összesen 9,6 km
hosszúságban, ezzel a II. kerület mintegy 5200 lakost érintô területén oldódnak meg a csapadékvíz okozta gondok. A fejlesztést az Önkormányzat 90 százalékban támogatásból valósítja meg:
584 737 000 Ft-t nyert el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KözépMagyarországi Operatív Programjának keretében, amelyre 2008ban pályázott. A beruházás a Jegenye-völgyi árok, Hidegkúti út, Máriaremetei út, Hímes utca, Géza fejedelem utca, Mátra utca,
Gyöngyvér utca, Elôd vezér utca, Koppány vezér utca által határolt
területen valósul meg. A tervezési terület két természetes vízfolyás,
az Ördög árok, illetve Hidegkúti árok vízgyûjtôterületére esik. Az
érintett területen már évek óta komoly gondot okoz a hirtelen lezúduló csapadék elvezetésének hiánya. 1996 óta gyûjtött és dokumentált
bejelentések, valamint lakossági fórumokon elhangzott felszólalások
jelezték a problémát. A kivitelezési munkálatok egy évet vesznek
igénybe. A munkálatok július 1-jén kezdôdtek, és a tervek szerint
2010. június 30-án érnek véget.
A fejlesztés tételesen a következô utcákat érinti: Álmos vezér utca,
Botond vezér utca, Bulcsú vezér utca, Díszfû utca, Duna utca, Ellák utca, Elôd vezér utca, Emese utca, Géza fejedelem utca, Gyíkfû utca,
Gyöngyvér utca, Hidegkúti út, Hímes utca, Honfoglalás utca, Huba vezér utca, József Attila utca, Kecskerágó utca, Koppány vezér utca, Kôfejtô utca, Köztársaság utca, Máriaremetei út, Mátra utca, Ösvény utca, Pallér utca, Remetevölgyi utca, Sólyomvölgy utca, Szent Gellért utca, Szívvirág utca, Tas vezér utca, Tisza utca, Töhötöm vezér utca, Zerind vezér utca, Zsolt fejedelem utca.

A II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

lakossági fórumot
hirdet
Pesthidegkút—Budaliget csapadékvíz-elvezetô rendszerének
kiépítésérôl, a munkálatok idején várható
közlekedéstechnikai változásokról, valamint
a Családsegítô és Gyermekjóléti Központ
új helyiségeinek kialakításáról

2009. július 24-én 17 órától
a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési Központban
(1028 Templom utca 2–10., földszinti nagyterem)
Mindkét önkormányzati fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Új Magyarország programjának támogatásával valósul meg.
(Budapest II. kerület belterületi csapadékvíz-elvezetése, a projekt azonosító száma: KMOP3.3.1/B–2008–0022. Budapest II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti Központ új telephelyre költözése, infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése az egyenlô esélyû hozzáférés jegyében, a projekt azonosító száma: KMOP-4.5.1–2008–0002.)

Vihar és felhôszakadás okozott fennakadásokat Budán
lanatok alatt térdig ért a víz, a csatornák nem
tudták elnyelni a csapadékot.
— A II. kerületben hamar befutottak az elsô riasztások, amelyeket közel húsz további
követett rövid idôn belül — mondta el Belovics György, a Közép-budai Tûzôrség parancsnoka. — A kollégák kora estétôl hajnalig a leg-

FOTÓ: MTI

Óriási vihar csapott le Budapestre június 25én este, a II. kerület a felhôszakadás középpontjába került. A Moszkva téren, a Margit
hídnál, a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Hûvösvölgyi úton egyaránt állt a forgalom a hirtelen lezúduló csapadék miatt. Az alacsonyabban fekvô utcákban, mint a Lövôház utca, pil-

A június 25-én lecsapó vihar alatt lezúdult esôvíz a kerület több pontján is ellehetetlenítette a jármûvek és a gyalogosok közlekedését. A Lövôház, a Fény utca és környékén perceken belül közel térdig ért a víz. Keszei Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Irodájának vezetôje elmondta: a legutóbbi esôzéskor a legfôbb problémát az jelentette, hogy a régen épült elvezetô rendszer megtelt, így a környék vize nem
tudott hová folyni, és ebben valószínûleg a Duna magasabb vízállása is közrejátszott. A
csövekben lezúduló víz erejének nyomására jellemzô volt, hogy a kerületben több helyen
egyszerûen arrébb lökte a súlyos csatornafedôket.

sürgôsebb eseteknél végeztek kármentesítést, de az utómunkálatok másnap is tartottak. Tapasztalataink szerint leginkább Pasarét és környékét érintette az égszakadás, de
Bel-Budát is hamar elárasztotta a lezúduló
víz. Leggyakrabban vízszivattyúzást kérve,
vagy kidôlt fákhoz riasztották a tûzoltókat, de
egy esetben életet veszélyeztetô helyzetet kellett megoldaniuk a kollégáknak. Egy személy
a Gábor Áron utcában, a mélyen fekvô, alagsori lakásába szorult, mert nem tudta kinyitni az ajtót a feltorlódott több mint egy méter
magas víztôl. A férªt az ablakon keresztül
mentették ki — tette hozzá a parancsnok.
A nagy mennyiségû esôvíz a villamossínt elöntötte a Szilágyi Erzsébet fasornál, a Városmajor megállóhelynél, a Szent János kórháznál, a Budagyöngyénél, az Alkotás utca és
Nagyenyed utca keresztezôdésénél, valamint
a Krisztina körút és Maros utca keresztezôdésénél. Az 59-es és a 61-es villamosokat autóbusz pótolta. A Városmajorban a vízszintet
hajnalra sikerült annyira lecsökkenteni, hogy
a villamosok beállhassanak a kocsiszínbe.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat lapunknak elmondta, hogy az elôrejelzések szerint júliusban a sokéves átlagnál valamivel
több csapadékra számíthatunk, és a levegô is
hûvösebb lesz. Augusztusra már melegebbet
jósol a számítógépes elôrejelzés, de az országos átlagnál nem lesz forróbb a levegô és nagyobb esôzések sem várhatók. A szolgálat
úgy tájékoztatott, hogy szeptemberre a korábbi évek átlagához képest több csapadékra és
hûvösebb idôre kell számítanunk.
szeg
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Közérdekû kérdések a közmeghallgatáson
kérdésére kiderült, hogy az IVS keretében a
Kis Rókus utcában új burkolat lesz, és közlekedése javulhat. Márkus László a Lövôház utcaiak parkolási gondjait, a zajos éjszakai szórakozóhelyeket és a környéken hangoskodókat említette meg felszólalásában. Láng Zsolt
elmondta: a Városrendészet gyakran, akár éjjel is járja a környéket, hogy megelôzze a hangoskodást, az utcai italozást és a szabálytalan
parkolást. Segíthet a térªgyelô kamerák alkalmazása is.
Rajki Katalin a Turbán utca és a Türbe tér
Gellért Péter szintén pesthidegkúti kérdéskör- ügyében kért szót. Sok a szemét, az autó, a laben szólalt fel. Jelezte, hogy a Nagyrét utcai
szelektív hulladékgyûjtô környéke állandóan
szemetes. A hûvösvölgyi Városrészközpontról is érdeklôdött, és jelezte, hogy sok lakó
nem gondozza a kerítés és az utca közötti területet. Elmondta, hogy a Kôfejtô utcában
több házat is elöntött a víz a nagy esôzések során. Láng Zsolt válaszában elmondta, hogy az
önkormányzat városrendészete újabb, vezeték nélküli kamerákat szerez be, egyikük
akár a Nagyrét utcai hulladékgyûjtôt is ªgyelheti. A városrészközpontról elmondta, hogy
a fejleményekrôl folyamatosan tájékoztatják
a lakosságot. A jogi kérdések tisztázása után
elkezdôdhet a munka. Keszei Zsolt, a beruházási iroda vezetôje jó hírrel szolgálhatott: folyamatban van a budaligeti csapadékvíz-elvezetô rendszer kiépítése. Szalai Tibor jegyzô megerôsítette, hogy a házak elôtti közterület karbantartása a tulajdonosok kötelessége.
Domokos Eszter elmondta: a magánterületen az építkezések miatt kivágott fák pótlását kók számára pedig élhetetlen lett az utca.
szigorúbban kellene ellenôrizni. Úgy látja, Megemlítette, hogy több fát is át kellene vizshogy az utcakép sok esetben a felújítások, át- gálni az elöregedés veszélye miatt. A polgáralakítások miatt romlik. Gyakran nem az ut- mester a tervezett fakataszterrel kapcsolatcaképnek megfelelô színre festik a házakat, ban elmondta, a regisztrált fák méretét és
és az ablakcserék során sem a homlokzathoz életkorát is nyomon lehet majd követni az
illô nyílászárót építenek be a lakók. Láng összes közterületi fát nyilvántartó rendszer
Zsolt elmondta, hogy az építési engedélyek- segítségével, de a hivatal szakértôi szokták elben szigorúan megszabják, milyen mennyisé- lenôrizni a fák állapotát. Szalai Tibor elmondgû fával kell pótolni az esetleg kivágottakat, ta, hogy a parkolási helyzeten enyhíthet, ha
és ezt ellenôrzik is. Nagy Péter, az Építésügyi ªzetôs lesz az övezet a környéken. HozzátetIroda vezetôje elmondta, hogy nyílászárók te: a kerület több pontján forgalomcsillapító
cseréjéhez nem kell külön engedély, de ha eszközként a rendszer bevált; a szemetes köznem megfelelô paraméterû, nem lehet átépí- terület miatt pedig az FKF Zrt. Erôd utcai közteni. Szalai Tibor jegyzô a felszólalónak a pontját érdemes tájékoztatni. A lakossági fóLotz Károly utca egyirányúsításának meg- rum helyszínén bejelentkezett felszólalók köszüntetését felvetô kérdésére elmondta: az zül Perlaki Dóra nehezményezte, hogy a gyerutca olyan keskeny, hogy a kétirányú közleke- mekét nem vették fel a lakásukhoz közeli óvodést nem teszi lehetôvé, fôként, hogy az ott dába, és egy távolibb intézményben kaptak
lakók autói is az utcán parkolnak.
csak helyet. Elmondta: ugyanakkor látszik,
— A megismert tervek alapján szép lesz a hogy a kerület sokat tesz az oktatási ágazaLövôház utca, ha sétálóövezetté alakítják, de tért. Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetôa lakók szeretnének többet megtudni a terü- je beszámolt arról, hogy a gyermekelhelyezés
let megújulásáról — mondta Kovasits Máté. A kérdése mindenhol égetô gond, mert véges a
polgármester kiemelte, hogy az Integrált Vá- kapacitás, az elhelyezésnél pedig számos
rosfejlesztési Stratégiáról (IVS) — amely töb- szempontot vesznek ªgyelembe. Láng Zsolt
bek között az utca és a környék megújítását is elmondta, hogy a kerület épületet vásárolt,
magába foglalja — újabb lakossági fórumot intézményt bôvített és mobil óvodát szerelt
tartanak, ahol ismertetik a részletes elképze- fel, hogy biztosítsák a gyermekek elhelyezéléseket. A lakókat értesítik, ha az uniós pályá- sét, és a fejlesztések tovább zajlanak. Krizsán
zatot elfogadják, és tényleg kap forrásokat a Kálmán szerint a Pusztaszeri út elválasztó sökerület a terv megvalósítására. Cserzô Miklós vényét helyenként rövidebbre kellene vágni,
Közmeghallgatást tartott a képviselôtestület június 11-én. A kerületi
polgárok kérdéseire Láng Zsolt
polgármester, Dankó Virág
alpolgármester, Szalai Tibor jegyzô, a
képviselôk és a Polgármesteri Hivatal
munkatársai válaszoltak. A
közmeghallgatásról szóló beszámoló
elsô részét az elôzô, június 26-án
megjelent lapszámunkban olvashatták.

mert kanyarodáskor nem látni a szembejövôket, sok a baleset, és a szabálytalanul parkolók több helyen akadályozzák a kilátást. Az Alsó Törökvész út és az Eszter utca csomópontjának veszélyeire emlékeztetett Kleisl Alajos.
Sûrû a forgalom, a kanyarodási szándék nehezen észlelhetô, gyalogosan nehéz átkelni.
A megoldást Láng Zsolt polgármester mondta el: az önkormányzat saját pénzen körforgalmat épít a keresztezôdésbe, ahol autós és gyalogos egyaránt biztonságosan közlekedhet
majd. A munkálatok a csatornafelújítással
már megkezdôdtek.

A fórum végén elhangzott, hogy akik elôre
megküldték kérdéseiket, de valamely okból
nem tudtak megjelenni a közmeghallgatáson, írásban kapnak választ.
szeg
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Legközelebb augusztus 11-tôl keddenként 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi képviselôknek a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
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.).

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

BUDAI POLGÁR

Elismerések az egészségügyben dolgozóknak
A kerület Semmelweis-napi ünnepségén, június 29-én az egészségügyi ellátásban dolgozók közül kiemelkedô munkát végzô munkatársaknak adott át elismeréseket Láng Zsolt polgármester és Zámbó László, a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat fôigazgatója. Semmelweis Ignác, „az anyák megmentôje” születésének 191. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen az év elején kinevezett fôigazgató beszédében hangsúlyozta: a Kapás utcai rendelôintézet és a kerületi egészségügyi ágazat minden segítséget megkap az önkormányzattól, hogy a
mai gazdasági helyzetben is a lehetô legjobb színvonalú ellátást nyújthassák a betegeknek. Ugyanakkor az egészségügy általános, országos
állapotára felhívva a ªgyelmet jelezte, hogy a munkatársak hite és lelkesedése nélkülözhetetlen a mûködôképesség szinten tartásához.
— A kerületben mindig kiemelten kezelték az egészségügyet, és a
jövôben sem lesz másképp — emelte ki felszólalásában Láng Zsolt polgármester. Semmelweis életútját felelevenítve elmondta: olyan korDR. MIHALIK PÉTER. Sok idôt töltöttem országos intézményekben dolgozva, többek között vezetô fôorvosként a tüdôgondozó intézetben, tizenöt éve pedig a II. kerületben gyógyítok, és itt is lakom. Jelenleg nyugdíjasként végzem a hivatásomat tüdôgyógyáészként és háziorvosként, illetve szakmai vezetôje vagyok a
Rét utcai felnôtt háziorvosi ügyeleti szolgálatnak. Minôségügyi biztosként részt vettem a Kapás utcai rendelôintézet ISO minôségbiztosítási rendszerének kidolgozásában.
Munkámban az a nagyszerû, hogy az országos intézetek után is
olyan feladatot láthatok el, ami szakmailag kihívás, ugyanakkor
örömmel lehet végezni. A betegek részérôl érkezô visszajelzés
megerôsít ebben. Jó érzés, ha felfigyelnek munkámra, de fontos
kiemelni, hogy az elismerés nagymértékben a munkatársaktól
függ, nekik is köszönhetô.

ban született és dolgozott, amikor az egészségügy talán még a mostaninál is mostohább helyzetben volt. A polgármester elmondta, hogy
a magyar egészségügy ma sem mûködne a hivatásukat szeretô munkatársak nélkül, akik azonban kevés megbecsülést kapnak.
A polgármesteri dicséretet idén dr. Mihalik Péter fôorvos vehette
át. A tüdô- és belgyógyász szakorvos 41 éve dolgozik az egészségügyben, a kerületben pedig 15 éve gyógyítja a betegeket. Intézményi emlékplakettet kapott dr. Herner Zsuzsa gyermekfogorvos, aki 1973 óta
dolgozik a Marczibányi téri rendelôben, valamint Szégnerné Ragó Piroska területi védônô, aki közel 25 éve áll a kerületi kismamák rendelkezésére.
Intézeti dicséret I. fokozatában részesült dr. Várai Éva reumatológus szakorvos, II. fokozatot kapott Leºer Jánosné laboratóriumi
asszisztens, III. fokozatú elismerésben részesült Gál Tiborné.
szeg

Csönge is ôrzi a költôházaspár emlékét
(Folytatás az elsô oldalról)
A Törökvész úti lakás híres alkotómûhely is
volt, ahol a korabeli szellemi élet olyan
szereplôi fordultak meg, mint Kodály, Bárdos Lajos, Barcsay Jenô, Borsos Miklós,
Hamvas Béla, Illyés Gyula vagy Pilinszky
János.
— A költôházaspár és szellemi mûhelyük emlékezete mellett hirdesse az emléktábla azt is, hogy mennyire szép és gazdag a magyar költészet. A költôk mûveikben élnek tovább addig, amíg olvassák
ôket. Remélem, hogy Weöres Sándornak
és Károlyi Amynak sosem fogynak el olvasói, amíg csak a magyar nyelv létezik — zárta ünnepi beszédét Steinert Ágota.
Az emléktábla avatására Baranyai Ernô,
Csönge község polgármestere is ellátogatott. Újságunknak elmondta, hogy a község nagyon büszke híres szülöttjére. Hogy
emlékét méltóképpen ôrizhessék, az egykori szülôházban ma múzeum mûködik.
Az emlékházban helyezték el a költô házaspár teljes irodalmi hagyatékát, valamint
bútoraikat, berendezési tárgyaikat is. A
polgármester elmesélte — ahogy az idô-

sebb falubeliektôl hallotta —, hogy a kis Sán- A ªatal Weörest a sokat olvasó, nyelveket bedor igen eleven ªúcska volt, csak kamasz- szélô édesanyja támogatta irodalmi tevékenyként kezdett visszahúzódó, álmodozó lenni. ségében, a katonatiszt, majd gazdálkodó apa
viszont nem nézte jó szemmel verselô
ªát, akinek kétkezi munkát szánt inkább.
Az anya 1945-ben meghalt, s nem sokkal
késôbb az apától elvették házát és gazdaságát. Szegénységben, egykori cselédeinek
támogatására szorulva élt haláláig.
A Weöres család háza 1987-ben került a
község gondozásába. Három évvel késôbb
kezdtek hozzá a romos épület felújításához, végül 1995-ben készült el az emlékház.
Weöres Sándor születésnapjáról minden évben megemlékeznek a csöngeiek —
tudtuk meg Mesterházyné Jánosa Magdolnától, aki fôszervezôként szokott részt venni
az eseményeken. Versmondással, illetve a
Weöres Sándor nevét viselô iskolák találkozójával tisztelegnek a mai ªatalok a halhatatlan költô elôtt. A polgármester és
Magdolna asszony egybehangzóan hangsúlyozták, hogy nagy örömükre szolgálna, ha
II. kerületi általános és középiskolai diákokat is köszönthetnének a hagyományos
P. ZS.
nyár eleji szavalónapon, Csöngén.
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Diákgyôzteseket jutalmaztak
Kerületünk legkiválóbb tanulói minden évben polgármesteri dicséretben részesülnek.
A Móricz Zsigmond Gimnáziumban megtartott ünnepségre azok kaptak meghívást, akik
nemzetközi, országos vagy fôvárosi versenyeken kiváló eredményt értek el. Az elismeréseket Láng Zsolt polgármester nyújtotta át tizenhét iskola közel négyszázötven gyôztesének. A Budai Polgár 13. számában megjelent névsor folytatása.
Klebelsberg Kuno Általános Iskola
és Gimnázium
Jedlik Ányos Fizikaverseny, országos, 1. Kovács Gergely; 3. Kovács Bence. Nemzetközi
Úszóverseny — Bécs, 5. Haris Márton Móric.
Országos Kosárlabda Bajnokság, 1. Tarnai Kata. Országos Úszó Gyermekbajnokság, 1. Haris Máté Zsolt.
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános
Iskola, Gimnázium, Zeneiskola AMI
V. Országos Társaséneklési Verseny, 2. Réª
Anikó; 3. Hascu Bratosin, Takács Bálint. VI. Budapesti Furulyás Kamarazene Találkozó, 1.
Szilveszter Klára, Kovács Dominika, Maróth Boglárka, Nagy Krisztina, Schuller Jolán, Dobos Viktória, Zempléni Ábel. II. Rados Dezsô Hegedûverseny, országos, 2. Kincses Krisztina, Balázs
Dorottya, Kricska Nóra; 3. Barcs Kinga, Balogh Sára, Bencsik Eszter, Budai Dorottya.
VI. Nemzetközi Kórusverseny — Velence,
1. Veklyuk Vivien, Lévai Luca, Trefán Antónia, Véber Anna, Reizinger Rita, Várnai Szilvia, Csányi Dorottya, Szakács Noémi, Galyó
Evelin, Tallósi Zsuzsanna, Hortobágyi Dóra,
Paksai Dóra, Kerek Barbara, Józan Andrea,
Csekei-Tóth Sarolta, Erôs Dorottya, Csatószegi Bea, Molnár Noémi, Veres Janka, Lénárd
Virág, Molnár Melinda, Molnár Zsóka, Molnár Anna, Némedi-Varga Regina, Pálª Blanka, Szepesi Anna, Bach Zsóªa, Kiss Alexandra, Kozma Hilda, Szabó Lilla, Hajda Nóra,
Schumann Janka, Reichenbach Renáta,
Oláh Réka, Németh Nikolett, Serf Dorottya;
2. Bokor Edit, Dávid Zsóªa, Jávor Diana, Varajti
Viktória, Szegedi Tamara, Szabó Enikô. VI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny, 1. Ács Zsanett. VIII. Országos Zongora Négykezes Verseny, 3. Jádi Laura, Skultéti Zita. XI. Országos
Gitárverseny, 3. Skola Benedek, Skola Balázs.
Móricz Zsigmond Gimnázium
2009. évi Karate Magyar Bajnokság, országos, 1. Koch Szabolcs. Alpesi Sí Diákolimpia,
országos, 1. Hegyi Balázs. Iskolai Floorball Világbajnokság, nemzetközi, 6. Bozsó Tamás,
Bara Dávid, Magyar Dániel, Gyurgyák András,
Pap Zoltán, Gera Ákos, Zelei Kristóf, Ressely Norbert, Fabó Ákos, Zsoldos Gergely, Havas Krisztián, Szamosi Levente, Király Máté, Horváth Benedek. Sport Aerobik Diákolimpia, országos, 1.
Cserdi Zsóªa, Borlai Sára.
Ökumenikus Általános Iskola
Gyôri Gáspár Könyvtárismereti Verseny, fôvárosi, 1. Lengyel Ádám. Mesemondó verseny, fôvárosi, 1. Fürjes Anna.
Pitypang Utcai Általános Iskola
Aerobic Kupa Dinamik V., országos, 1. Kárpáti Enikô, Rókusfalvy Anna, Diószegi Lili, Stumpf
Sára, Horváth Flóra, Forgács Laura, Böröndi Lilla, Böröndi Anna; 2. Deák Kamilla. Aerobik,
nemzetközi, 1. Nagy Benedetta. Fit-Kid, nem-

zetközi, 4. Rozgonyi Vanda. Fogalmazás verseny, országos, 1. Szentiványi Fanni. Fôvárosi
rajzverseny, 1. Romhányi Márton. Jégkorong,
nemzetközi, 3. Jászai Dávid, Jászai Barna.
Kempo Bajnokság, országos, 1. Krepsz Fanni,
Krepsz András, Szabó András; 2. Szabó Vince.
Kézilabda bajnokság, fôvárosi, 1. Markó Krisztián. Kézilabda XXIV. NMB Kupa, nemzetközi, 2. Bálint Bertalan, Lôrincz Máté, Fóti Kristóf, Szûcs Csaba, Csányi Olivér, Boday Barnabás; 3. Szmodics Dominik, Liska Bálint, Szlabony Botond, Fóti Máté, Karvalits Tamás, Wéber
Domonkos, Benke András. Kosárlabda, fôvárosi, 1. Fekete Viktor. Mûkorcsolya, országos, 1.
Teszári Vivien; nemzetközi, 1. Rozgonyi Kloé.
Nemzetközi Táncverseny, 1. Cservenkai Luca,
Prósz Hella. Szinkronúszás, országos, 3. Te-

szári Tifani. Úszás, 4x100 vegyes, országos, 2.
Dávid Gyula. Zen Bu Kan Kempo, országos, 1.
Keswani Mohamed; nemzetközi, 1. Kraiyim
Yousef.
Remetekertvárosi Általános Iskola
Akrobatikus rock and roll, fôvárosi, 1. Wachtl
Fanni, Balogh Dóra, Kiss Fanni, Jelencsik Boglárka, Egyed Sarolta, Jelencsik Anna, Tild Veronika, Gál Andrea, Cseh Claudia, Egyed Zsóªa,
Tamás Erika, Stámusz Lilla, Torma Beatrix. Alpesi Sí Diákolimpia, országos, 1. Szôllôs Benjámin. Budapesti Floorball Diákolimpia, fôvárosi, 1. Baltay Márton, Kelemen Kálmán, Varga Richard, Wachtl Bendegúz. Fôvárosi Versés Prózamondó Verseny, 1. Altbacker Helga.
Gumiasztal akrobatika, országos, 2. Nagy Richárd. Mûugró Magyar Kupa, országos, 1.
Poór Péter, Poór Boldizsár. Mûvészi Látványtánc, országos, 1. Simon Barbara, Szelestey Kinga, Túri Lili, Csobánci Zsóªa, Gómez Lárá, Takáts Lívia. Országos Floorball Diákolimpia,
1. Mile Olivér, Németh Ákos, Havas Bence, Szalai Kristóf, Hoffmann Tamás, Szabó Viktor, Lukácsi Boldizsár, Horváth Gergely, Horváth Benedek, Németh Attila, Váry Levente, Hegedüs Dániel, Simon Adorján; 3. Mile Benedek, Orbán Máté, Kovács László, Rózsa Vince, Kovács Bende-

gúz, Varga Zalán. Országos Mûlovas Verseny,
2. Tasnádi Sarolta. Viking kisp. floorball kupa, országos, 1. Rózsa Soma; 3. Józsa Tamás.
Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános
Iskola és Gimnázium
European Show Dance Union Hungarian
Open, nemzetközi, 2. Hoffmann Eszter. Tenisz
I., fôvárosi, 1. Budinszky Móric. IDF Táncverseny (duó), országos, 2. Gelencsér Orsolya, Gelencsér Tímea. IX. Nyílt Kushido OB, 1. Keresztes Dalma. Junior Show duo B, országos, 1. Paulina Laura. Köztársaság Napja (úszás), országos, 3. Albert Orsolya. LYOF, Sydney, vízilabda, nemzetközi, 1. Vereczkey Zoltán. Magyar
Közt. Országos Újonc Csapatbajnokság, 3. Katona Eszter. Magyar Országos Bajnokság, Junior, vívás, 1. Soproni Szabó Ágoston. Nemzetközi Focibajnokság, 2. Kölcze Balázs, Hegedûs Tamás. Nike Tour, országos, 3. Kovács Márk. Országos Focibajnokság, 1. Vetési Bence. Országos Kempo Bajnokság, 1. Bauer Balázs. Remény a fennmaradásra — fôvárosi verseny, 1.
Hamrák Dóra, Majer Orsolya, Sarrang Jennifer.
Úszás, FTC országos úszóverseny, 1. Fodor
Petra. Válogatottak Nemzetközi Jégkorong
Versenye (Prága), 3. Lakatos Hunor.
Szent Angela Általános Iskola
és Gimnázium
Országos Népdaléneklési Verseny, 1. Szikora Szabolcs, Bolberitz Péter, Dobai András.
VI. Országos Jeney Zoltán Ifjúsági Fuvolaverseny, 3. Maróty Mariann. Zrínyi Ilona/
Gordiusz Matematikaverseny, fôvárosi, 1.
Csapodi Márton.
Törökvész Úti Általános Iskola
Arena Trophy Úszóbajnokság 2008., nemzetközi, 1. Lévai Júlia. Buda Maraton, fôvárosi, 1. Kaszás Flóra. Diákolimpia, Alpesi
Sí döntô, II. kcs., országos, 3. Pintér Bence.
First Saturday Nemzetközi Felnôtt Sakkverseny Fide Mester csoport, 1. Juhász Ármin. Fôvárosi Népdaléneklési Találkozó Nagyegyüttes kategória, 1. Laczik Dorottya, Kis Emma,
Szabó Teréz, Szigeti Ágnes, Vén Evelin, Zala
Zsóªa, Di Franco Sára, Ilyés Kinga, Gergely Jázmin, Szalai Luca; szóló kategória 1. Béres Merse. Karate Bajnokság, gyerek, 2. csoport, országos, 2. Csepeli Bence. Korosztályos Úszóverseny 4x100 gyorsváltó, országos, 1. Szalai Borbála. Pannon Kupa, országos, 2. Istvánª Bence. Ritmikus Gimnasztika Labda Csapat OB,
2. Zwickl Adél. Ritmikus Gimnasztika Szabad- és Karikagyakorlat Csapat OB, 1. Zwickl
Szoªa. Volvo K2 Kupa, szlalom, gyermek 2.
kategória, országos, 1. Nagy Bence.
Újlaki Általános Iskola
V. Cikluszáró Felmérô Úszóverseny, 50
hát+100 hát+200 hát, országos, 1. Lukács
Evelyn Tünde. Jövô SC Utánpótlás, 50 m pillangóúszás, országos, 1. Federics Nikolett. Garantigua Kupa Nemzetközi Verseny, kéziszer,
1. Darázs Eszter. Holiday Club Golf Tour, nemzetközi, 1. Rupaszov Ádám. Nemzetközi Teniszbajnokság, 1. Szlavikovics Szabina. Országos Diákolimpia, kenu 2000 m és 4x300 m
váltó, országos, 1. Szabó Nikolett.

10. OLDAL
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

AZ ÉJSZAKA SZÍNEI A MILLENÁRISON. A
Millenáris népszerû Night Colours sorozatában július 16-án este 20 órától Chico Freeman (USA) és a Tzumo Trio (H) ad közös koncertet. Chico Freeman zenei tevékenysége leginkább egy alkimistáéhoz hasonlítható, aki
nemcsak saját projektjeit tette megkerülhetetlenekké, hanem sikerült arannyá varázsolnia
megannyi más zenészét is a jazz, a rhythm &
blues, a pop és a világzene mûfajában. Freeman-nek, mint a világ egyik legkiválóbb szaxofonistájának a sokoldalúsága túlmutat minden stíluson, így ô maga, aki az élô dzsessz
egyik legendája, még ezt a jelzôt sem tûzi szívesen a neve mellé. (Fogadó)
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 2014370)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚLIUS 22-ig: A II. Kerület Napja — Mûvészcsaládok a II. kerületben. Breznay József, Breznay Pál, Gánóczy Mária — festmények.
n SZÍNHÁZ VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 25., 20.00: Best uff L’art pour l’art. A L’art pour l’art társulat mûsora. Esônap: július 27.
GYEREKEKNEK VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 12., 10.30: Pocahontas. Mesemusical. JÚLIUS 19., 10.30: Bálint Ágnes—Bor Viktor—Lénárt László: Frakk, a macskák réme. Zenés mesejáték
a Fogi Színháza elôadásában. Rendezô: Kiss Gábor. JÚLIUS 26., 10.30: Lázár Ervin: A hétfejû tündér. Mesejáték 2 részben. A Budaörsi Játékszín elôadása. Az erdei játszóteret birtokba veszi a legendás Mikkamakka,
Vacskamati, Dömdödöm, Bruckner Szigfrid és a többiek. Vagy gyerekek játszanak legendás állatfigurákat?
Esetleg szerencsésen gyermeknek megmaradt felnôttek keltik életre Szörnyeteg Lajos, Ló Szerafin és Aromo,
a fékezhetetlen agyvelejû nyúl alakját? Vagy kedves, fiatal és örök fiatal színészek mesélik el a legkedvesebb
közönségnek az ismerôs és megunhatatlan történeteket a Hétfejû Tündérrôl és a csodafurulyáról? Aki eljön,
újra nevethet, kacaghat, heherészhet és el is gondolkodhat a halhatatlan Lázár Ervin örök igaz meséin. És Kisfejû Nagyfejû Zordonbordonról is kiderül, hogy a nagy feje inkább kicsi. (Kertész Péter) Rendezô: Konrád Antal.
ZENE MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 17., 20.30: Verdi: Aida. Opera négy felvonásban. Közremûködik a Debreceni Filharmonikus Zenekar és a Csokonai Színház Énekkara. Címszerepben: Annalisa Carbonara Vezényel: Kocsár Balázs. Rendezô: Viktor Rizsakov. JÚLIUS 22., 20.00: Rhoda Scott-koncert.
n MILLENÁRIS: JÚLIUS 15., 20.00: Világsztárok a Millenárison. David Byrne (USA). A skót-amerikai zenész
és mûvész megkérdôjelezhetetlenül a világ aktuális zenei irányzatainak egyik meghatározó alkotója immár bô
harminc éve. (Teátrum)

MOZGÁS BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal
kortól függetlenül mindenkinek. Részletes információ a bérletekrôl, órarendrôl és az aktuális akciókról:
www.budai-callanetics.hu, telefon: 201-1620, (06 70) 286-3837, (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt. 48., I.
em.)
n FELDENKRAIS MÓDSZER: Nyári intenzív 6 órás tanfolyamok indulnak AUGUSZTUS 3-án, 10-én és 24-én
Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésével. Órák: hétfô, kedd, szerda 9–11 óráig. „Nagyon tudom
ajánlani a Feldenkrais-módszert idôsnek, fiatalnak egyaránt; mindössze két hónapos rendszeres gyakorlás
után elmondhatom, hogy az egész szervezetem szinte megújult, derékfájásom alig érezhetô, olyan mozdulatokra leszek figyelmes, melyeket egyszerûen évek óta nem tudtam megtenni, mintha megolajozódott volna
az 55 éves szerkezet!” (Hubai Anna) Részvételi díj: 7200 Ft/6 óra. Helyszín: Pasaréti Ferences Alapítvány, 1025
Bp., Szilfa u. 4. Érdeklôdés: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu www.feldenkrais-budapest.hu
n SIVANANDA JÓGA: Intenzív nyári jógatanfolyam kezdôdik JÚLIUS 28-án, négy héten át minden héten
kedd-csütörtök 18.30–20.30. Helyszín: Sivananda Jógaközpont, Volkman u. 10., kapucsengô: JÓGA I- I. em.
Nyári jógatáborok a Pilisben. Aktív pihenés csendes
erdei környezetben, egyhetes turnusokban. Kezdési
KÖZELLENSÉGEK. A popkultúrában megmerítkezett esszéírók tollára kívánkozó felidôpontok: JÚLIUS 13., 20., 27., AUGUSZTUS 3., 10.
adat a filmsztár definiálása, de Amerika, ez a praktikus kontinens itt is beelôzött: sztár
Gyakorlóórák. Továbbra is szeretettel várunk minaz, tartják az ottani iparági megfigyelôk, aki függetlenül az adott film milyenségétôl,
denkit felfrissítô óráinkon az alábbi idôpontokban:

pusztán a neve erejével tömegeket vonz a moziba. Jó filmet (viszonylag)
könnyû sikerre vinni, na de egy rosszat — és itt mutatkozik meg a sztár igazi
ereje, például Will Smith-é, aki a tavalyi, minden tekintetben csapnivaló Hancockot is képes volt sikerre vinni. Bevételi kimutatások seregei bizonyítják,
hogy ma Will Smith a legközönségbarátabb sztár e naprendszerben, utána
pedig közvetlenül Johnny Depp tanyázik, akire — bár voltak azért különb teljesítményei is a vásznon — A Karib-tenger kalózai-sorozat sikere sütötte rá a
világsztárbélyeget. A Közellenségek címû, költségeket nem kímélô gengsztereposz, mely a hírhedt, harmincas évekbeli bankszakember, a széfekre veszélyes John Dillinger munkásságának állít emléket, nyilván nem azért valósulhatott meg, mert a producerek mindenáron el akartak mesélni egy meglehetôsen drága, mi több, elsôsorban kérdezô, és csak másodsorban tüzelô történetet, hanem azon megfontolás okán, hogy Johnny-val ma minden eladható.
Ennek az eladhatóságnak lesz az elsô komoly próbatétele Michael Mann puhakalapos, ám semmi esetre sem puhány gengszterfilmje, mely a mûfajtól
szokatlan vizuális megoldásaival és a legendakeltés inkább romantikus eszközeivel száll ringbe a nyarat uraló óriásrobotokkal és varázslótanoncokkal.

E. K.
Rendezte: Michael Mann, szereplôk: Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard.

2009/14 — július 10.
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Bonnie és Clyde
Július 23-án és 24-én 20 órától a Bonnie és Clyde címû zenés gengszterrománc mutatkozik be a Városmajori Szabadtéri Színpadon.
Két hétpróbás bûnözô a nagyvilágban. Egy férfi, aki sármmal, eleganciával és gátlástalansággal tör magának utat a törvény és a jog hálójában, és egy nô, akirôl nem is tudjuk pontosan, kicsoda. Lokálénekesnô? Nyomozó? Vagy bûnözô lenne ô is? Kettejüket a bûn sodorja
össze, s a macska-egér harcból életre-halálra szóló szövetség, s talán
szerelem is születik. Együtt rabolnak-fosztogatnak, és közben, mint
egy társasutazáson, körbejárják a földet. Eljutnak nem csupán különbözô földrészek egzotikus helyszíneire, de korokon is átsuhannak, és mindenütt új alakban — persze, mindig klasszikus vagy modern gengszterek, útonállók alakjában — folytatják áldásos tevékenységüket.
Kapócs Zsóka és Kamarás Iván gengszterrománca ez az este. Esônap: július 26.

kedd 10–12 óráig, szerda 18.30–20.30 óráig, csütörtök 10–12 óráig, péntek 10–12 óráig (felfrissítô idôsebbek
részére), péntek 18.30–20.30 óráig és vasárnap 18.30–20.30 óráig. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284,
joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub nyáron szünetet tart, szeptemberben nyit újra. Az elmúlt idôszakban is sok kellemes órát töltöttünk együtt. Örömmel emlékezünk a székesfehérvári autóbuszos kirándulásra, a névnapozásokra, a verses délutánjainkra és a szeptemberi „egészségmegôrzési” elôadásra. Hagyományainkhoz híven minden hónap elsô klubnapján a hónap jeles napjairól hallgattunk ismertetést, és megemlékeztünk ünnepeinkrôl, fontos évfordulóinkról, így áprilisban a Föld napjáról is.
Idén, 2009-ben klubunk 16. évfordulóját ünnepelhettük, és felidéztük a régi emlékeket. Az utolsó összejövetelünkön vidám zárórendezvényt tartottunk a hagyományos fagylaltozással. 2008 végén és 2009 elején örömünkre több új klubtagot is köszönthettünk sorainkban. Kellemes pihenést kívánok a szeptemberi találkozás
reményében minden klubtagnak és leendô klubtagnak: Gilyén Magdolna klubvezetô. (1022 Bimbó út 63.
Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: Értesítjük tisztelt tagtársainkat, hogy július-augusztus hónapban nyári szünetet tartunk. Az ôszi idényre tervezett program iránt a tothbuda@chello.hu internetcímen lehet érdeklôdni. (1024 Keleti Károly u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden páros héten csütörtökön 16 órától tartja összejöveteleit. Júliusban szünetelnek a klubnapok, AUGUSZTUS 6-án találkoznak ismét a klubtagok. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Legközelebbi találkozásunk AUGUSZTUS 19-én lesz, amikor a szeptember elsejei kirándulás részleteit megbeszéljük és a költségeket, fejenként 10 ezer forintot befizetjük. Aki nem jön el és nem fizeti be a költségeket, az utazásból kimarad. További jó pihenést kívánunk mindenkinek. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Összejövetelek minden csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. (1027 Margit
krt. 48., I. em., 10. sz. kaputelefon)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tartjuk. A nyári szünet utáni elsô összejövetelünket SZEPTEMBER 9-én tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)
KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JÚLIUS 18.: Szlovákia természeti értékei. Találkozó 6.45 órakor, Széna tér, Volán pu. JÚLIUS 19.: Vértesalja: Alcsútdoboz, Horgásztó — Vértestarcsa.
Találkozó 8 órakor, Déli pu., pénztárak. JÚLIUS 25.: Pilis-hegység. Találkozó 8.20 órakor, Batthyány tér, HÉV
pénztár. JÚLIUS 26.: Mátra. Találkozó 7.15 órakor, Stadionok, Volán pu., pénztárak. Bôvebb információ: 3163053, (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 BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Nyári ajánlatunk, nem csak klubtagoknak. JÚLIUS 14.: Látogatás
a Vízivárosi Galériában. Gánóczy Mária, Breznay József, Breznay Pál festményei. JÚLIUS 18.: Martonvásári Beethoven-estek. JÚLIUS 21.: Dobsinai jégbarlang és a Hernád áttörése. Autóbuszos kirándulás Felföldre. JÚLIUS 28.: Látogatás a budavári Sziklakórházban. AUGUSZTUS 4.: A Szentföld öröksége c. kiállítás megtekintése a Szépmûvészeti Múzeumban. AUGUSZTUS 11.: Vácrátót, Galgahévíz, Tura. Arborétum,
Árpád-kori templom, kastélylátogatás. AUGUSZTUS 18.: Hajóval Visegrádra, rendkívüli kedvezményekkel.
AUGUSZTUS 25.: Különlegesség: Maffia Múzeum Budapesten. Horvátország, Vrsari paradicsom. Isztria
egyik legszebb helyére tervezünk nyaralást, melyre már lehet jelentkezni. Egyágyas elhelyezést is igényelhetô.
Idôpont: SZEPTEMBER 4–14-ig. Csütörtökönként klubdélutánok. 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.

Színházi és
zenei estek
a Kultúrkúriában
A Klebelsberg Kultúrkúria színház- és komolyzenei bérleteket kínál az év második felére. A bérletek a mûvelôdési központ információs pultjánál kaphatók,
de az elôadásokra, amelyeknek pontos
dátumát késôbb közöljük, külön is lehet
jegyet venni.

Színházi elôadások
Szeptember 12., 20.30: Revans — ExperiDance Társulat (önálló jegyár: 4900
Ft). Október: Camoletti: Anna csak egy
van. Szereplôk: Voith Ági, Tahi Tóth
László, Csepregi Éva, Sztankay Orsolya
és Csôre Gábor (jegyár: 2500 Ft). November: Csehov—Kiss Csaba: A szerelmes hal — A Centrál Színház elôadása.
Szereplôk: Györgyi Anna, Bán János, Mihályfi Balázs (önálló jegyár: 2300 Ft). December: Kálmán Imre: Csárdáskirálynô
— a Turay Ida színház elôadása (jegyár:
2800 Ft). A bérlet ára: 11 000 Ft.

Mesterkoncertek
Október 8.: Szilfai Márta ária- és dalestje. Közremûködik: Csák József. Verdi-, Puccini-, Mascagni-operarészletek,
olasz dalok (jegyár: 1400 Ft). November
30.: Csévi Flóra (hegedû) és Brüsszelben végzett muzsikus társainak hangversenye. Közremûködik Szûcs Máté
(brácsa) és Tumpek Melinda (zongora)
(jegyár: 1200 Ft). December 18.: Karácsonyi koncert. J. S. Bach: Magnificat,
Mozart: Ave Verum Corpus, Exultate Jubilate, Laudate Dominum. Közremûködik: Budapesti Stúdió Kórus, Pannónia
Zenekar, Fodor Bea és Mukk József, a
Magyar Állami Operaház szólistái (jegyár: 1500 Ft). 2010. január: Mozart-hangverseny. Érdi Tamás és a Grazioso Kamarazenekar koncertje (jegyár: 1500 Ft). A
bérlet ára: 4900 Ft.
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Rózsi dalát énekli Törôcsik és Garas
Megszokhattuk már, hogy a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
mindig érdekes programoknak,
izgalmas eseményeknek ad otthont.
Ezúttal nem mindennapi ªlmfelvétel
készült a nemrég felújított épület
színháztermében: a nemzet két
színésze, Törôcsik Mari és Garas Dezsô
fellépését rögzítette a kamera.

számait hallhatjuk — egy kicsit másként. Az
elôadók kiválasztásánál arra törekedtünk,
hogy minél sokszínûbb legyen a koncert, így
néha talán meghökkentô párosítások is születtek. Váczi Eszter például Eddát fog énekelni, akárcsak Harcsa Veronika a Honvéd
Férªkarral. Szalóki Ágit a Talamba ütôs együttessel hoztuk össze egy Demjén-dal erejéig,
a Hungária együttest pedig többek között Pokorny Lia színésznô idézi meg egy vonószene-

— Amikor felkértek minket erre a feladatra, megijedtem — vallja Garas Dezsô —, de
egy pillanatig sem éreztem, hogy ne lenne
elég rangos feladat, hiszen egy nagyszerû mûvész és elôadó nagyszerû szerzeményérôl van
szó. Demjén a maga mûfajának egyik legjobb
képviselôje, és igazi próbatételnek érzem a
felkérést.
— Demjénnek csodálatos hangja és hihetetlen hangterjedelme van — fûzi hozzá Törô-

Mi ebben a szokatlan? — kérdezhetnénk, hiszen a két színészóriástól az a legtermészetesebb, hogy színpadra állnak. A választ Lévai
Balázs televíziós szerkesztôtôl kaptuk meg.
— Tavaly nyáron indult az MTV Icon címû
produkció, amelynek helyszíne a siófoki
nagystrandon található Coke Club. A rendezvény azért jött létre, hogy megünnepeljük a
magyar könnyûzenei élet nagyjait. A mûsorral be szeretnénk bizonyítani, hogy az évek
múlása ellenére „a dalok ugyanazok maradnak” — ahogy azt a Led Zeppelin is megénekelte. Ezeket az örökérvényû nótákat bújtatjuk új köntösbe, hogy ismét rácsodálkozhassunk, mennyi energia van még mindig bennük. A tavalyi koncerteken az LGT, a Neoton
Família és a Tankcsapda együtteseket idéztük
meg, az idei évben pedig a Hungária és az Edda Mûvek mellett Demjén Ferenc legendás

kar segédletével. A mostani forgatáson Törôcsik Mari és Garas Dezsô a Várj, míg felkel majd
a nap címû gyönyörû Demjén-nótát énekli
el, amit majd videóüzenetként Siófokon, július 11-én fogunk levetíteni. Minden koncerten (amelyek ingyen látogathatók) tizenkéttizenkét mai elôadó énekeli az Ikonok dalait.
Ez minden fellépônek komoly mûvészi kihívás, hogyan értelmezi, hogyan dolgozza fel a
híres slágereket — s ezáltal hogyan lesznek
maiak a jól ismert dallamok.
Közben elkészülnek a mûvészek, s amíg a
felvétel elôtti utolsó kávét kortyolgatják, megkérdezem tôlük, nem érezték-e egy kicsit
méltóságon alulinak a magyar színház- és
ªlmtörténet kimagasló alakításai után egy
könnyûzenei számmal színpadra lépni. Felvetésemet ôszinte felháborodás és hangos tiltakozás fogadja.

csik Mari. — Mi inkább attól féltünk, hogy
nem lesz egy olyan dal, amit el tudnánk énekelni! Elôször ugyanis egy másik dalt kaptunk — nem árulom el, melyiket —, de az
annyira nehéznek bizonyult, hogy azt mondtuk, ehhez a Rózsi kell, mi csak valami
könnyebbre vállalkozunk. Az az igazság, hogy
az élô fellépést már egyikünk sem merte vállalni. Ôszintén irigylem ezeket az elôadókat,
ahogy több ezer ember elé kiállnak, akik rajonganak, sôt ôrjöngenek értük. Énekeltünk
persze mi is ªlmvásznon vagy színdarabban,
de az egészen más. Én egyszer a televízióban
is énekeltem hétszer félórát, és mámorosan
boldog voltam tôle, de ez egy színésznek bocsánatos bûn, nem igaz? — nevet a mûvésznô, aki tavaszi súlyos betegsége után most ismét a régi erôvel és kedvvel lát új feladatának.
P. Zs.

ZENÉS ESTÉK AZ ÁLLATKERTBEN. Az idei nyári hónapokban is
zeneszótól hangosak a szerda esték az Állatkertben. Júliusban a Kaláka, a Bolyki Brothers és a Hot Jazz Band, augusztusban pedig
Orosz Zoltán és barátai, valamint a Budapest Klezmer Band lép fel a
városligeti intézmény színpadán. A kezdés idôpontja 20.30, de a
hangversenyre érkezô vendégek számára már 19 órakor megnyitják
az Állatkert kapuit, így az elôadás kezdetéig akár egy kellemes sétát
is tehetnek a Pálmaház környékén. A Barlang Étterem kerthelyiségében 23 óráig különleges hideg és meleg ételekkel, a Pálmaházi Kávézóban pedig fagylaltkelyhekkel, koktélokkal és kávékülönlegességekkel várják a vendégeket.

A koncertekre 2900 Ft-os egységáron a helyszínen, azaz a Fôvárosi Állat- és Növénykertben, valamint az ismert jegyirodákban válthatók jegyek.

Program
Július 15.: Kaláka együttes (esônap: július 16.); július 22.: Bolyki
Brothers a cappella zenekar (esônap: július 23.); július 29.: Hot
Jazz Band (esônap: július 30.); augusztus 5.: Orosz Zoltán és barátai (esônap: augusztus 6.); augusztus 12.: Budapest Klezmer
Band (esônap: augusztus 13.). Bôvebb információ: Fôvárosi Állatés Növénykert Kommunikációs Osztálya, tel.: 273-4900/177; 2734910).
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Napközis táborok
Még lehet jelentkezni a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ nyári táboraira. Részletes
információk a www.marczi.hu honlapon találhatók, ahonnan a jelentkezési lap is letölthetô. Bôvebb felvilágosítás a 212-4885-ös telefonszámon kérhetô.
Július 13–17-ig: Színsárkány tábor 6–10
éveseknek. Csodás kastélyok, fura építmények. Gyere, és legyél felfedezôje varázslatos
helyeknek, építményeknek! Kalandozzunk
képzômûvészeti alkotásokkal, kreatív zenéléssel, mozgással és drámajátékkal. A foglalkozásokat Drinóczky Viktória múzeumpedagógus, pszichodráma-vezetô és Madocsai Dániel, a Rogers Iskola pedagógusa tartják. A
foglalkozások mindennap reggel 9–16 óráig
tartanak. Információ: Drinóczky Viktória,
(06 30) 559-7624, dvikk@t-online.hu. Részvételi díj: 18 000 Ft.
Rébusz tábor 8–12 éveseknek. Aki eljön,
kap egy hét gondolkodási idôt. Logikai feladatok, rejtvények, logisztorik, memória- és
ªgyelemjátékok, összerakós, szétszedôs, tekerôs stratégiás játékok, versenyek, bajnokságok, játékkészítés. A foglalkozás minden-

nap 9–13 óráig tart. Táborvezetô Kósa Tamás, a Lauder iskola matematikatanára, (06
30) 547-9103. Részvételi díj: 18 000 Ft.
Július 13–17-ig: Agyagos tábor 7–12 éveseknek. Ismerkedés és mesterkedés az agyaggal,

TÓTÉK A VÁROSMAJORBAN. Július 30-án 20 órától mutatja be a Gyulai Várszínház és a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház közösen Örkény István Tóték címû tragikomédiáját a Városmajori Szabadtéri Színpadon.
A Mátraszentannán idilli nyugalomban élô Tót családhoz egy szép nap beállít a fronton harcoló fiuk parancsnoka, hogy náluk töltse kéthetes szabadságát. Ettôl kezdve mindenestül felfordul a család élete, nem lesz szabad többé reggel reggelizniük, délben ebédelniük, este vacsorázniuk és éjszaka aludniuk, nem lesz szabad többé ásítaniuk, sem nagyokat nyögve nyújtózkodniuk, de még gondolkodniuk sem. Éjt nappallá téve dobozolnak, hogy így járjanak az ôrnagy kedvében, akinek idegzetét már súlyosan megrongálta a fronton töltött kilenc hónap. Tóték abban reménykednek, hogy a fiuk az ôrnagy jóindulatának köszönhetôen megmenekülhet
a szenvedéstôl, és a falu postásának jóvoltából még csak nem is sejthetik, hogy áldozatuk teljesen hiábavaló.
Az elôadást Vidnyánszky Attila rendezte. Esônap: augusztus 11.
A SZERELMES NAGYKÖVET. Július 18-án és 19-én este 20 órától a Budaörsi Játékszín elôadásában M. Parker—Szeredás András A szerelmes nagykövet címû kétrészes bohózatát mutatja be a Városmajori Szabadtéri Színpad.
Harry Douglas, az USA londoni nagykövete a fôváros környékén, remek és kényelmes villában éldegél. Egy nyugodtnak ígérkezô hétvégén megkísérli eltávolítani családját azzal az
ürüggyel, hogy tárgyalásra is alkalmas golfpartira kell utaznia Skóciába. Perkins nevû komornyikját minden esetre beavatja: „ha a tervekben változások állnak be, és ha megjelenne itt valaki, számíthatok-e a diszkréciójára?” A változások bekövetkeznek, de nemcsak a szerelmes nagykövet, hanem kiterjedt családja és azok partnerei is úgy tudják, hogy üres lesz a ház, és hogy
ki, kivel és mikor érkezik ugyanazon célból, ezt az elôadáson tapasztalhatjuk meg. Fôbb szerepekben: Straub Dezsô, Gregor Bernadett, Nyertes Zsuzsa, Böröndi Tamás és Beleznay Endre. Az
elôadást Straub Dezsô rendezte. Esônap: július 20.
LILIOM. Molnár Ferenc Liliom címû színmûvét a Budaörsi Játékszín elôadásában láthatja a Városmajori Szabadtéri Színpad közönsége július 16-án 20 órai kezdettel.
Molnár Ferenc a Liliomban teremtette meg a maga különös, vurstli áhítatú klasszikus darabját. A csekély hôfokú, langyosan lirizáló érzelmesség mindvégig rí és ríkatni akar ebben a darabban, és teszi ezt méghozzá az alapjában tiszta szívû vagányok és a szerelmes kis cselédek veszedelmesen olcsó sablonromantikájával. És a Liliom mégiscsak klasszikus. Miért? Mitôl? Talán
azért, mert a darab túlszínezettsége mégiscsak (vagy éppenséggel) kiveti a kor jellemzô érzelmi sémáját: a jóra tehetetlen jóságot, a durvasággal torzuló szeretetet. És talán azért is klasszikus a Liliom, mert ami átüt az olcsón színes képeken, az mégiscsak a való égi mása. Valódi benne a szerelem és a halál, mint rossz limonádéban a jó rum.
A fôbb szerepekben: Szakács Tibor, Ubrankovics Júlia, Pikali Gerda, Tordai Teri, Scherer Péter,
Magyar Attila és Tóth Auguszta. Rendezô: Salamon Suba László.

a formázással. Edények, dobozkák, bögrék,
faliképek, szobrok készítése különbözô technikákkal. A foglalkozás mindennap 9–13 óráig tart. Táborvezetô: Urbán Krisztina. Információ: Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689.
Részvételi díj: 15 000 Ft.
Pliccs-placcs tábor 4–9 éveseknek. „Hagyjunk nyomot a papíron!” — tenyérrel, ujjal,
lábbal, ecsettel, dugóval, szivaccsal, fogkefével... A táborban sokféle festôeszközt és technikát próbálunk ki, nyomdázunk, mázolunk,
fröcskölünk, pöttyözünk, de elôkerül a gyurma, a színes papír, az olló és a ragasztó is.
Közben együtt játszunk, mesélünk, énekelünk. A foglalkozás mindennap 9–13 óráig
tart. Táborvezetô: Bene Júlia, (06 70) 3175199. Részvételi díj: 15 000 Ft.
Július 20–24-ig: Ékszerkészítô tábor 10–
16 éveseknek. Egyénre szabott, kreatív ékszertervezés különbözô, eddig már megszokott és újszerû anyagokból (bôrbôl, gyöngybôl, rézbôl, nemezbôl), változatos technikákkal. A foglalkozás mindennap 9–13 óráig
tart. Táborvezetô: Vadászy Eszter, (06 70)
977-5689. Részvételi díj: 15 000 Ft.
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HITÉLET

BUDAI POLGÁR

Ünnep
LELLISZI SZENT KAMILL (július 14.) 1550–1614 között élt, zûrös

körülmények között nevelkedett, majd katona lett. Sebesülésével
kórházba került, ahol betegtársait nagy önfeláldozással ápolni kezdte. Késôbb pappá szentelték, és néhány társával boldog kimúlás atyái
és betegápolói néven új szerzetes közösséget alapított. Fekete reverendájukon keresztet viseltek vörös posztóból. 1859-ben Jean Henri Dunant, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója a solferinói csatánál
látta a kamilliánusokat, ahogyan a sérült katonákat ellátják, intézményét róluk nevezte el Vöröskeresztnek.
A Kamilliánus Csoportok az ország 28 településén mûködnek. Hivatásuk a betegek, szenvedôk, fogyatékosok, mozgássérültek pasztorációja. Munkájukat szociális otthonokban és kórházakban végzik, a
beteg és idôs emberek testi és lelki megsegítésére.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

Hírek, események
A FERENCES REND 800 ÉVES ÉVFORDULÓJA alkalmából július 11-én az Alsó-vízivárosi Árpád-házi Szent Erzsébet (kapucinus) templom (Fô u. 32.) vendége lesz Böjte Csaba, a Dévai
Szent Ferenc alapítvány életre hívója. Csaba testvér mondja a 19
órai szentmisét, azt követôen pedig elmélkedést tart.
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOMBAN július 1-jétôl változik a vasárnapi istentisztelet rendje. Az utrenye idôpontja változatlan, de Szent Liturgia 9 és 11 órakor kezdôdik.
A TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN július 19én 18 órakor evangelizációs istentisztelet lesz.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN július 15-én 20
órakor lesz a Biblia-kör szokásos havi összejövetele, július 25én 18 órakor gitáros szentmise lesz. Július 26-án kezdôdik az
alsó tagozatosok részére a hittantábor Zsámbékon.
A SZOCIÁLIS TESTVÉREK TÁRSASÁGA 2009 nyarán Budapesten tartja általános káptalanját. A nyitó szentmisét dr. Székely János püspök mutatja be az Assisi Szent Ferenc plébániatemplomban (1092 Bakáts tér 13.).
SZENZÁCIÓS RÉGÉSZETI LELET. XVI. Benedek pápa szenzációs kutatási eredményt jelentett be a Szent Pál-évet lezáró ünnepi vesperás alkalmával június 28-án.
Régészeti vizsgálatok szerint valóban a Népek
Apostolának földi maradványait tartalmazza a falakon kívüli Szent Pál-bazilika alatt található római szarkofág, melyet a keresztény hagyomány az apostol sírjának tartott. A kormeghatározáshoz
szükséges (C-14) radiokarbonos vizsgálat kimutatta, hogy az itt
eltemetett ember a Krisztus utáni I. vagy II. században élt.
PAPOK ÉVE. XVI. Benedek pápa június 19-én Jézus Szíve ünnepén ünnepélyesen megnyitotta a Papok Évét, amely 2010. június 11-ig tart.
A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR SIKERE. A nagy hagyományú Auvers sur Oise-i Nemzetközi Mûvészeti Fesztiválon idén Kocsis Zoltán és a Szent Efrém Férfikar képviselte Magyarországot. Kocsis
mesterkurzust tartott és Schubert-koncertet adott a fesztiválon,
a Szent Efrém Férfikar pedig Bizánci lendület — magyar hangok
címû mûsorával aratott óriási sikert a zsúfolásig megtelt templom falai között. Pascal Escande mûvészeti igazgató a hangverseny utáni fogadáson „mély, egyedi és különleges lelki élményt
adó” esteként jellemezte a férfikar fellépését, és kifejezte reményét, hogy a késôbbiekben is számíthat a kórus újbóli megjelenésére. A France Musique Rádió rögzítette a hangvesenyt, melyet
ôszi programjában sugároz majd.

Illés szekere
„Hordókat gurigáz, csatáz a haragos Illés” — jegyezték meg dédapáink,
amikor megdördült az ég Illés napján (július 20.). Némelyek úgy tudták, Illés szekere zörög a sötét fellegek fölött. A földbôl élôk féltek az
ószövetségi próféta ünnepétôl, mert akármilyen nagy volt a szárazság, Illéskor rendszerint förtelmes égzengés kíséretében zúdult nyakukba az égi áldás. A tapasztalt gazdák azt tanácsolták a ªataloknak:
„Illés napján esôt ne kérj, / Ha jön, ne szidd, tôle félj!” Az „egek kormányzójának, a mennybéli rendcsinálónak” ténykedését némelyek elintézték annyival: „Illés rossz, mert áldást nem hoz.” A legtöbben nem dolgoztak a mezôn, mert attól tartottak, hogy „a mennykô belecsap az
emberbe”. Az idôsebbek közül sokan napjainkban is Illés szekerének
nevezik a Göncölszekeret.
„Mária Magdolna siratja a bûneit” — mondták dédanyáink, amikor
Bûnbánó Magdolna ünnepén (július 22.) megcsordultak az ég csatornái. Mivel július vége gyakran csapadékos, az esôs szentek közé sorolták az evangéliumi történet szerint könnyelmû életébôl megtért
asszonyt. Úgy hitték, emléknapja nem múlhat el zápor, zivatar nélkül. Hatalmas égzengésre, felhôszakadásra azonban nem számítottak. Megªgyelték, hogy „Mária Magdolna ritkán sír sokáig”, könnyei
hamar fölszáradnak, nem teszi tönkre a zöldséget, a gyümölcsöt. Dédanyáink többsége nem mosott, nem sütött kenyeret az ünnepen. A
nehéz munkák közül sokan a meszelést is elhalasztották, hogy ne jelenjen meg a falon Mária Magdolna képmása. Dédapáink minden bizonnyal a Buda környéki falvakban is úgy gondolták, amelyik kukorica nem hányta ki a csövet az ünnepig, az már nem is fogja.
Sok háznál ôrizték a vezeklô asszony szentképét, amint térdel a Golgotán, a kereszt tövében. Mária Magdolna evangéliumi története szerint könnyeivel öntözte, dús hajával törölgette, szent olajjal kenegette a Megváltó lábát. Jézus megígérte neki, fönnmarad az ô szeretetének emlékezete, amíg hirdetik az evangéliumot a világon. A bûneit
bánó Mária Magdolnát védôszentül választották a fodrászok, a fésûsök, a parókakészítôk, oltalmáért könyörögtek a megtért bûnösök, a
foglyok.
Pintér Csilla
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Közlekedés a Margit hídon a felújítás alatt
A Margit hídon felújítása alatt az
elôzetes tervek alapján néhány hét
kivételével átjárnak a tömegközlekedési
eszközök: a villamosok és a buszok. Az
autók és egyéb jármûvek azonban
teljesen ki lesznek onnan tiltva.

A felújítás technológiája szerint a hidat
hosszában kettéosztva újítják fel, elôbb az
északi részét, ezért ekkor a déli oldalon építik ki az ideiglenes villamosvágányokat,
majd fordítva. A híd közúti forgalom elôtti lezárását követôen még egy darabig a mostani,
tehát a középen elhelyezkedô vágányokon járnak át a 4-es és 6-os villamosok, és szintén
itt közlekednek majd a 91-es, 109-es, 191es, 206-os és 291-es, valamint az éjszakai
906-os, 923-as és 931-es autóbuszok. A 26os autóbusz forgalma azonban korlátozva
lesz, csak az Árpád híd felôl lehet megközelíteni a szigetet, mert az oda vezetô hídágat a

felújítás folyamán teljesen elbontják. A késôbbiekben is mindig a villamosok vágánymezejében haladnak majd át a buszok, de
amikor már az ideiglenes nyomvonalakra terelôdik a forgalom, 10 kilométer/órás sebességkorlátozással haladhatnak csak a BKV jármûvei. Természetesen a megkülönböztetett
jelzéssel ellátott autóknak is lehetôségük
lesz az átkelésre. A déli, majd az északi vágánymezônek a Szent István körúti, illetve a
Margit körúti vágányokhoz való bekapcsolása
idején, várhatóan egy-egy hétvége tartamára
a villamosok csak az Oktogonig, illetve a Jászai Mari térig közlekednek a dél-budai végállomásaiktól, tehát ekkor a Margit hídon a
villamosforgalom teljesen szünetel, de a már
említett buszjáratok és a villamospótló buszok közlekednek. A legnagyobb korlátozást
a munkálatok vége felé kell majd elrendelni,
amikor a két felújított hídszerkezetet összehegesztik. Ekkor legalább három hétig teljesen szüneteltetni kell a forgalmat a hídon.
Ezen idôszakban a villamospótló járatok a
Lánchídon kelnek majd át, míg a Margit körúton egyáltalán nem lesz villamosközlekedés. A Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között azonban ekkor is járnak majd a
4-es és a 6-os villamosok.
Mivel a hídon jelentôs sebességkorlátozás
lesz érvényben, ezért az itt közlekedô járatokra többletjármûveket kell majd beosztani.
így a 4-es és a 6-os villamosok között újból
megjelenhetnek a csatolt Ganz-csuklósok,
körülbelül négy szerelvény.
Kertész István

MESÉLÔ KÉPEK

Halászélet

A Fôvinform jelenti
n Az Árpád fejedelem útján a Margit hídnál
komoly sávelhúzásokra kell számítani az alsó
és felsô rakpart közötti csomópont építése miatt. Egy sávra szûkül le az útpálya a Margit
híd felhajtójánál a Lipthay utcában, valamint
az Üstökös utcában.

n A Fekete Sas utcában is tart még a munka, az utcát egyirányúsították a Henger utca
felôl a Bem József tér felé, és a téren is számítani kell még kisebb korlátozásokra.
n A Budai Alsó rakpart Halász utcától északra esô részén továbbra sem lehet közlekedni.
n A Hûvösvölgyi úton a Nagykovácsi útnál
csatornaépítés okoz útszûkületet, és a munkák miatt a Nyéki útra a Hûvösvölgyi útról
nem lehet behajtani. Tovább haladva lefelé a
Lipótmezei út elôtt egy hosszabb szakaszon
csak a külsô sáv járható, itt az útpálya közepét bontották fel.
n A Budakeszi úton a vízvezetéket újítják fel
a Hûvösvölgyi út közelében korlátozások mellett, a buszmegállókat áthelyezték.
n A Törökvész úton az Eszter utcai csomópontban csatornát építenek a felfelé vezetô oldalon, ahol sávelhúzásokra kell számítani, és
itt is áthelyezték a buszmegállót.
n A Bimbó úti becsatlakozásnál megkezdôdött a csatornafelújítás a Keleti Károly utca
4. és 18. szám között. A beruházás tervek szerint augusztus közepéig a teljes szakaszon elRosta Marian
készül.

VAARASDY IVÁN GRAFIKÁJA

Piac Máriaremetén

Az újlaki Duna-parttól nem messze nyíló Harcsa utcai ház falán látható egy hálóját megfeszítô ifjú
dombormûve. Az alkotást szemlélve gondoljunk nosztalgiával a városi halászokra, hiszen a budai
halászcéhek egykor pezsgô életet éltek kerületünkben. A legnagyobb forgalom a mai Víziváros területén
zajlott, amely városrész — nevébôl is adódóan — a hajósok, halászok, vízi kereskedôk központja volt.
Országos vásárokat az úgynevezett Felsô vásártéren — ma Batthyány tér — rendeztek. A XIX. század végén a
megfogyatkozott halállomány miatt a halászmesterek áttértek a kereskedésre.

Sokan várják már Pesthidegkúton a friss
gyümölcsöket, zöldségeket, amelyeket
az ôstermelôktôl vásárolhatnak meg.
— Segítségünk és együttmûködésünk eredményeként és a pesthidegkúti
kezdeményezés modellje alapján már Pilisszentivánon is elindult a helyi piac,
most azonban július 18-án ismét Máriaremetén tartunk vásárt — mondta Szilágyi Zsolt ötletgazda. — A megszokott finomságokon kívül kapható lesz tenyésztett csiperkegomba, házi sajt és száraztészta, valamint sárgabarack is. A bevétel ezúttal is teljes egészében az árusoknál marad.
Minden kedves érdeklôdôt várnak július 18-án szombaton reggel 8–13 óra
között a 1029 Hímes utca 3.-ban, a Cserkészház kertjében.

16. OLDAL

KÖRNEYEZETÜNK

BUDAI POLGÁR

Teknôsparadicsom a Hársakalján
Amikor Kazinczy Lászlóék egy délkeleti tájolású telken kezdték el a
Hársakalján házuk építését, már akkor gondoltak arra, hogy nemcsak maguknak kényelmes otthont, hanem teknôseiknek is paradicsomi állapotokat teremtsenek. A terület benapozottsága és a széljárás már-már szubmediterrán mikroklímát eredményez, így nem
meglepô, hogy kétszer is szüretelhetik a fügét, s a szárazföldi teknôsök, e melegkedvelô állatok is szívesen raknak tojást. László fokrólfokra haladt: eleinte a viszonylag könnyen szaporodásra bírható görög teknôs tartására, majd késôbb tenyésztésére vállalkozott, ezt követték többek között a mór és a zsanérteknôsök. Eddig tizenhárom
faj tojásaiból sikerült teknôsbébiket nyernie, melyek közül hét faj
Magyarországon elôször nála szaporodott. Különösen ªgyelemre méltó az egyik legnehezebben tartható páncélos, az egyiptomi teknôs tenyésztése, mely hazájában hajdani elterjedési területének legnagyobb részén kipusztultnak tekinthetô, s félô, hogy a maradék elszigetelt állományra is ez a sors várhat. László bejárta a világ azon területeit, ahonnan az általa gondozott hüllôk származnak, s ahol nemcsak
az állatok viselkedését ªgyelte meg, hanem különös ªgyelemmel kísérte táplálkozásukat is. Tapasztalatait az állatok takarmányozásánál
is nap mint nap hasznosítja a kertjében.
Ahogy a világot járta, és a vadonban tanulmányozta a különbözô fajokat, alfajokat és helyi változatokat, rádöbbent arra,
hogy például a mór
teknôs esetében milyen hihetetlen különbségek alakulnak
ki, melyek megôrzése az utókor számára
nincs mindig biztosítva. Ezért génbankot alakított ki kertjében, ahol
tenyészcsoportokban ôrzi meg a lehetô legtisztábban távoli vidékek
teknôspopulációinak jellegzetes képviselôit. Bízik abban, hogy ha
TÖLTS EGY NAPOT A VÁROSRENDÉSZETNÉL! Továbbra is várja a kerületben lakó vagy
az itt tanuló 11.,12.,13. évfolyamos középiskolás diákokat a Városrendészet. A közbiztonság, a rendvédelem vagy a rendôri, honvédelmi pálya iránt érdeklôdôk júliusban és augusztusban vehetnek részt egy-egy napra a szervezet munkájában. Akik kíváncsiak a II. kerületi
Városrendészet munkájára, jelentkezhetnek
augusztus 30-ig: 1024 Buday László utca 5/c,
ügyfélszolgálat: 346-5678. e-mail: vajtho.gabor@masodikkerulet.hu.
RAJTAKAPTÁK A PLAKÁTOZÓT. Illegális
hirdetéseket ragasztott a közterületen az a
férª, akit június utolsó napjaiban vettek észre
a Városrendészet járôrei a Pusztaszeri úton. A
rajtakapott férfit a közterület-felügyelôk feltartóztatták a rendôrök kiérkezéséig. A Városrendészeten elmondták, hogy a sokakat zavaró környezetcsúfításnak ezt a módját nehéz bizonyítani, leginkább tettenéréssel lehet. A felügyelôknek azonban már több esetben sikerült jó idôben jó helyen lenniük, és fellépni a
ragaszokat, plakátokat és különbözô hirdetéseket kihelyezôkkel szemben. A most lefülelt
személyt elôállították a rendôrségen, ahol kiderült, hogy megbízásból ragasztott ki reklámokat a kerületben.

majd az adott területeken a természettudatos gondolkodásmód lesz
az uralkodó, ezek az állatok, illetve utódaik felhasználhatók lesznek
visszatelepítési programokban. De addig igyekszik hazánkban is felvilágosító munkával elérni, hogy a hüllôk szaporítói egyre népesedô
táborának ne csak az legyen a célja, hogy egy-egy faj példányait minél nagyobb számban, hanem a lehetô legtisztábban is tenyésszék,
hogy így komoly természetvédelmi munkát is végezzenek. Nyugat-Európában ez a környezettudatos tenyésztési mód már teljesen tért hódított, nálunk még csak csírái lelhetôk fel, melynek egyik meghatározó helye László pesthidegkúti díszállat-kereskedése, ahol a teknôstartók kérdéseiket is bátran feltehetik.
Kerületünk teknôskertje nemcsak ritka páncélosoknak, hanem különleges rovaroknak is otthont ad, így többek között mintegy negyven centiméteresre megnövô botsáskáknak. Ez utóbbiak is szépen
szaporodnak, igaz, kifejlett korukban csak néhány hónapig élnek,
nem úgy, mint a Kazinczy László által tartott teknôsök, melyek közül
néhány megélheti a következô évszázadot is, bizonyítva a gondos és
felelôsségteljes állatbarát munkáját.
dr. Tóth Zsigmond

Sikeres harc a parlagfû ellen
A II. kerületi tapasztalatok azt mutatják, hogy
nem volt felesleges az éveken át tartó ªgyelemfelkeltés és a küzdelem a parlagfû terjedése ellen. A gyomos területeken ettôl függetlenül ajánlott a rendszeres védekezés. A csökkenô számú bejelentések, a járôrszolgálat tapasztalata és a kerületben is tevékenykedô
parlagfûellenes szervezetek meglátása alapján már kevésbé szennyezett a kerület.
A gyomnövénnyel szembeni védekezés
ugyanakkor továbbra is szükséges. A Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda felhívja a
ªgyelmet, hogy júliustól azokon az ingatlanokon, amelyeken parlagfû található, az iroda
köteles kényszerkaszálást (a tulajdonos értesítése és beleegyezése nélküli kaszálás) elrendelni. A végzésrôl közhírré tétel útján tájékoztatnak, majd a tulajdonos címére elküldik a védekezés felmerülô költségeinek
megªzetésére kötelezô végzést. Emellett a
bírság kiszabása is kötelezô.
A hivatal kéri az ingatlantulajdonosokat és
földhasználókat, hogy továbbra is tegyenek
meg mindent az elôírt kötelezettségnek megfelelôen, és legfôképpen a parlagfû virágzásának megakadályozása érdekében végezzék el
ingatlanjukon a gyommentesítést.

A Városrendészetnél idén csökkent a parlagfûvel szennyezett területekrôl szóló közérdekû bejelentések száma. A szervezet járôrei
a kiemelt idôszakban a szokottnál is jobban
ªgyelik az üres vagy gondozatlan telkeket és
az ingatlanok elôtt közterületet, ugyanis a
gyom nem egyedül a beépítetlen, városszéli
telkek velejárója.
A Városrendészet felhívja a ªgyelmet, hogy
a Fôvárosi Közgyûlés 48/1994. (VIII. 1.) sz.
rendelete alapján az ingatlan tulajdonosa az
ingatlan elôtti járda, a járda és az úttest közötti közterület gondozásáról, tisztán tartásáról és gyommentesítésérôl is köteles gondoskodni. Aki ezt nem teszi meg, szabálysértést
követ el, és 30 ezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.
A Városrendészet továbbra is jegyzi a parlagfûvel érintett területeket, az érintetteknek elsôre levelet küldenek ki, szükség esetén pedig megbírságolják a tulajdonost.
Azonban az utcákban, ahol a tulajdonosok
gondoskodtak a parlagfû-mentesítésrôl, ennek bizonyítékaként a Városrendészet munkatársai kis „parlagfûmentes” matricákat helyeznek el a házaknál.
szeg
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Mammut nyár!
A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ az idén nyáron
számtalan kedves meglepetéssel, programmal kényezteti vendégeit. Miközben zajlik az M’art, és különleges programok szórakoztatják az üzletházba látogató kicsiket és nagyokat, az üzemeltetôk
praktikus apróságokat eszelnek ki, hogy még kényelmesebb legyen az idôtöltés a Mammutban.
Az új meglepetés, hogy júliustól minden vasárnap reggel 07 és 24 óra
között teljesen ingyenesen lehet megállni a parkolóházban. Reméljük, az ingyenesen leparkolható órák csak még kellemesebbé teszik a
Mammutban eltöltött idôt!
Sôt! A Mammut nem emel parkolási árat, nem érvényesíti az áfa változását áraiban.
És nézzük, milyen programokkal vár minket a ház a nyár legmelegebb hónapjában:
Alma Együttes: Játsszunk együtt!
(interaktív gyerekkoncert kicsiknek és nagyobbaknak)
2009. július 15., 11 óra és 14 óra
A családi koncert során az egyedi stílusú etno zenét játszó együttes
improvizatív módon kezeli a táncos-zenés együttlétet: a gyerekek, sôt

a szülôk is aktív részesei és formálói a sok vidámsággal fûszerezett mûsornak.
Márai Sándor:
Válás Budán (prózai színmû egy részben)
2009. július 22., 20 óra
Márai szerelmi története, amolyan „Márai-as”
témájában és konfliktusmegoldásában is. A furcsa szerelmi négyszögben természetesen soha
nem az történik, amit várnánk. És mégis tipikus, mégis hozzánk szól, bölcsen és szokatlanul, izgalmasan és ironikusan kalauzol az emberi lélek legmélyebb bugyraiba.
Brass Cirkusz: Mese a Tubatigrisrôl és a Trombitaparipákról
(gyerekszínház szavak és (kor)határok nélkül)
2009. július 29., 11 óra
Ez egy olyan cirkuszi elôadás, ahol a zenekar és a közönség tudta nélkül szabadságolták a társulatot. Így a mit sem sejtô 5 dilinyós zenész,
a Brass in the Five rézfúvós kvintett és Méhes Csaba mozgásmûvész a
zenekar tagjaként elkezdik az elôadást, majd egy óra önfeledt nevetés
következik gyereknek, felnôttnek egyaránt.
A részletekrôl a www.mammut.hu oldalon olvashat.
Mammut. Híd az élményekhez.
A Mammut Színház elôadásainak kizárólagos jegyterjesztôje a Concert & Media
Jegyiroda. Az elôadásokra jegyek válthatók:
— a Mammut II. épületében a Libri Könyváruházban található Concert & Media
Jegyirodában (tel.: 345-8583, nyitva tartás: hétfô-péntek: 12–19.30, szombat:
13–19.30, vasárnap: 13–18)
— interneten: www.jegyelado.hu
— az elôadás elôtt egy órával a Kaméleon Klub bejáratánál

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 ismeretlen szerzô szavait rejtettük el. A
2009/12. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Ahol igaz
a szerelem, ott csodák is törté.nnek” A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap: Keszthelyi Zsuzsa, Berta Ágnes és Takács Ottó.
Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2009. július 24-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
II. kerületi óvodába gyermekszeretô, kreatív,
önmagára és munkájára igényes óvodapedagógust és dajkát keresünk. Érdeklôdni 9tôl 18 óráig a (06 70) 230-2824-es telefonszámon lehet.
Teljes körû háztartási munkát vállalok, gyermekfelügyeletet is lehet. Tel.: (30) 527-5091
Vállalok takarítást, vasalást gyermekfelügyelettel is, heti egy vagy két napra, nyugdíjas.
Tel.: (70) 250-8135
Gyakorlott, megbízható, munkaszeretô
hölgy bejárónôi állást keres. Igényes családok jelentkezését várom. Állattartók és dohányosok kíméljenek. Tel.: (30) 254-0862
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435
ÓVÓNÔI, GYÓGYPEDAGÓGIAI ÉS VAGYONÔRI KÉPESÍTÉSSEL BEJELENTETT
ÁLLÁST KERESEK. TEL.: 201-9475, (70)
237-9030

OKTATÁS
RING AUTÓS-MOTOROS ISKOLA. Örülünk, hogy ránk találtál. www.budairing.hu.
Tel.: 2020-521, 14—18 óra között.
BEIRATKOZÁS A HABAKUKKBA szeptemberben induló német vagy angol kétnyelvû
ovis, valamint bölcsis csoportokba! Bölcsinkben félnapos, háromnapos ellátás is van!
Tel.: (30) 958-8629, www.habakukk.hu
Pótvizsgára felkészítés, tanulási nehézségek megoldása minden tárgyból
nagy gyakorlattal! Házhoz megyek!
Tel.: (70) 595-1948
Németnyelv-tanárnônél magánórák, nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás dinamikusan, tapasztalattal a Zsigmond térnél. Tel.:
(70) 701-2429
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/3000
Ft. Tel.: (30) 302-7760
Pótvizsgára, nyelvvizsgára felkészítés ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL, fizikából, németbôl. Házhoz megyek. Tel.: (20) 973-6467
ANGOLTANÍTÁS, KORREPETÁLÁS, VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS MINDEN SZINTEN.
TEL.: (20) 594-5278
ANGOL—OLASZ nyelvtanítás, nyelvvizsgafelkészítés Pasaréten. Tel.: (20) 445-5193
GYEREKEK IDEGENNYELV-TANÍTÁSÁBAN NAGY GYAKORLATTAL RENDELKEZÔ ANGOLTANÁR TANÍTÁST VÁLLAL.
TEL.: (20) 222-5325
ANGOLOKTATÁS DIPLOMÁS MAGÁNTANÁRTÓL MINDEN SZINTEN, RENDKÍVÜL
HATÉKONYAN. TEL.: (20) 541-4813
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA FELKÉSZÍT. TEL.:
(30) 343-8351
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
SZAKTANÁRTÓL! HÁZHOZ MEGYEK!
TEL.: (20) 959-0134
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. PÓTVIZSGÁRA, OSZTÁLYVIZSGÁRA, ISMÉTLÔVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS. TÖBB MINT
HÚSZ ÉVES GYAKORLAT. TEL.: 213-7747,
(20) 518-2808
MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, (pótvizsga) felkészítés minden szinten, referenciákkal. Tel.: 250-2003, (20) 934-4456
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai tanártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype: ok-tato

INGATLAN
ELTARTÁSI szerzôdést kötne mérnök házaspár gyermekük részére ingatlanért. Tel.: (20)
586-8116
Millenáris park mellett a Kis Rókus utcában
teremgarázsban gépkocsibeállók eladók. Érdeklôdni: (20) 943-5953.
A Szabadság-hegyre nézô IX. emeleti bútorozatlan 56 m²-es csepeli panellakás szerény családnak 45 000 Ft + rezsiért, 2 havi
kaucióval kiadó. Hívjanak, visszahívjuk: (70)
365-0373
A Bimbó úton a Pajzs utcánál négyszobás
erkélyes lakás kiadó. Tel.: (30) 418-6663
A PASARÉTI ÚTON 61 m²-ES KÉTSZOBÁS LAKÁS I. EMELETEN, CSENDES
KERTRE NÉZÔ ERKÉLLYEL TULAJDONOSTÓL ELADÓ. IRÁNYÁR 26,5 M FT. ÉRD.:
(20) 511-6411
II., CIMBALOM utcai ház fele eladó, 1000
m²-es telken, tulajdonostól. 75 M Ft. Tel.
10–13 óráig: (70) 221-0911
Bel-budai 1 + 2 félszobás felújított erkélyes,
klímás lakás tulajdonostól eladó. Irányár:
24,9 M Ft. Tel.: (20) 321-0665
A MAMMUT KÖZELÉBEN 71 m²-ES EGYEDI FÛTÉSÛ (CIRKÓS) EGY + KÉT FÉLSZOBA, ÉTKEZÔS, KLÍMÁS, RIASZTÓS, AMERIKAI ABLAKOS TETÔTÉRI LAKÁS IV. NEGYEDÉVI BEKÖLTÖZÉSSEL 30 M FT-ÉRT
TULAJDONOSTÓL ELADÓ. ÉRDEKLÔDNI:
(30) 736-4521.
Tulajdonostól eladó a Napraforgó közben II.
emeleti, belsô kétszintes, 106 m²-es körpanorámás lakás. Garázs, pince, saját kertrész.
Irányár: 44,9 M Ft + garázs. Tel.: (30) 8262848, 10–18 óráig.
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com
A XII., ÖRDÖG-SZIKLÁNÁL AZ EDVI ILLÉS UTCÁBAN 900 m²-ES ÖSSZKÖZMÛVES ÉPÍTÉSI TELEK ENGEDÉLYEKKEL ELADÓ. IRÁNYÁR: 67 M FT. TEL.: (70) 4082628
A XII., ALKOTÁS UTCÁBAN A VÉRMEZÔVEL SZEMBEN 58 m²-ES CIRKÓS KÉTSZOBÁS ELSÔ EMELETI POLGÁRI LAKÁS
SZÉP LIFTES HÁZBAN 15,9 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: (30) 299-0160
ELADÓ A XII., BÜRÖK U. CSENDES MELLÉKUTCÁJÁBAN I. EMELETI 77 m²-ES
KÉT ÉS FÉL SZOBÁS ÉTKEZÔS LAKÁS GARÁZZSAL. ALATTA 53 m²-ES FELSZERELT
FOGORVOSI RENDELÔ. TEL.: 201-9475,
(70) 237-9030
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkertben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorámás telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: (30)
250-4557
A BALATON ÉSZAKI PARTJÁN, ÁBRAHÁMHEGYEN KÖZVETLEN VÍZPARTI KÉTGENERÁCIÓS 170 m²-ES, LAKÓHÁZZÁ ÁTMINÔSÍTETT
ÖSSZKÖZMÛVES KÖRPANORÁMÁS NYARALÓ ELADÓ. DUPLA GARÁZS. TELEK: 604 m².
VITORLÁSKIKÖTÉSI LEHETÔSÉG. TEL.: (20)
938-2579
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 BÉRBEADÓ CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT.
FIZETÔKÉPES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE FOLYAMATOSAN KERESÜNK II. KERÜLETI
ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.: 274-0174,

(30) 396-5579, info@bestbuda.hu,
www.bestbuda.hu
Amerikai és francia iskola vonzáskörzetében keresünk nívós ingatlanokat hosszú távú bérbeadásra. Crespol Ingatlaniroda. Tel.:
(30) 921-8438
PIRAMIS INGATLAN a budai családi házak specialistája. 20 éve az élvonalban.
1025 Verecke út 8. www.piramisingatlan.hu, tel.: 33-55-965, önkiszolgáló
adatbank: www.ingatlanönki.hu
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat pontos szolgáltatással,
korrekt jutalékkal. Tel.: 215-7336, (30)
530-5338, www.budainewyork.hu
KERESÜNK-kínálunk ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, irodákat, villákat, telkeket kedvezô feltételekkel, 15 éves tapasztalattal. Tel.: 315-0031, (70) 9440088, amadex@amadex.hu

Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu
Leszoktatjuk a dohányzásról biorezonanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiával, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTKban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
Nyírô Gyula kórházban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
LEGÚJABB ORVOS-KOZMETOLÓGIAI KEZELÉSEK: ROSACEA, SEPRÛVÉNA, VÉGLEGES SZÔRTELENÍTÉS, ACNE, HYALURONSAVAS BÔRFELTÖLTÉS. NYÁRI BÉRLETEK
–20%. II., CSATÁRKA ÚT 65. www.naturklinika.hu, tel.: (30) 960-0933.
GYÓGYMASSZÁZS, stresszoldó masszázs,
talpmasszázs gyakorlott, szakképzett gyógymasszôrtôl. Helyszínek: Batthyány u. 31. és
IBS Fitness, Tárogató út 2–4. Idôpont-egyeztetés: Kôber Bettina, tel.: (20) 384-7876.

VÍZ—GÁZ—VILLANY

EGÉSZSÉGÜGY

CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! LeII., Máriaremetén rendelési részidô kiadó, folyók, csatornák gépi tisztítása azonugyanitt terhestorna-, intimtorna-, baba- nal, falbontás nélkül. Lefolyórendszemasszázs-tanfolyam. Tel.: (20) 311-0736, rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
II., Torda u. 6.
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
SZALONOMBAN (II., PENGÔ U.) HELY KI- DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁADÓ VENDÉGKÖRREL RENDELKEZÔ TER- LAT! II. kerületieknek azonnal. Több évMÉSZETGYÓGYÁSZ VAGY CSONTKO- tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
VÁCS VAGY AKUPUNKTÔR HÖLGY RÉ- Csatornák cseréje, bontása, vízvezetékSZÉRE. www.anni.hu, tel.: (30) 921- szerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748
1809.
S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍDR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA- TÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN- VAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MINDELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT. DEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GATELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ- RANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLEGYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORO- TEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800,
NÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES (30) 269-0001
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFOGÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJE- DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselháríLENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A tó Nagy duguláselhárítást is vállal a hét
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV. minden napján. Tel.: 212-7035, (20) 9392872
EM.
Fogsorok, hidak, készítése, javítása so- DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
ron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô. GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csaMozgáskorlátozottakhoz házhoz me- tornák, fürdôszobai lefolyók, mosogagyünk! Hétvégi ügyelet. Fogászati hát- tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
tér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 921fogtechnikus mester, 1013 Krisztina krt. 0948
51., fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30) 222- VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
3016.
felújítás, ázások megszüntetése. KészüDr. Tapodi Attila fogszakorvos szájse- lékek javítása, cseréje garanciával. Babész a Budai Irgalmasrendi Kórházban lázs János épületgépész technikus. Tel./
(II., Frankel Leó út 31.) folytatja magánren- fax: 362-4050, (20) 917-0697
delését kedd, csütörtök 15–18 óráig. Tel.:
Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás A—Z(30) 740-0022
ig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô- VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
pont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603
321-6819-es telefonszámon kérek.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZAT. Esztétikus tömések, porcelánkoronák, hidak, FOGSZABÁLYOZÁS FELNÔTTEKNEK is. Dr. Gombos Lívia, 1021 Széher út 11. Tel.: 275-0756, (20)
366-6607
BÔRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS. Jó- és rosszindulatú bôrdaganatok kezelése, anyajegyek vizsgálata.
Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi Teodóra, XI., Bartók Béla út 57.
SZÉNANÁTHA, PARLAGFÛALLERGIA,
ASZTMA KEZELÉSE száraz sóterápiával Budapest legkorszerûbb sóbarlangjában, a
Margit hídtól 5 percre. XIII., Tátra u. 31.
www.tatrasobarlang.hu, tel.: 788-3884,
10%-os kedvezménykód: BP090701
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA a
Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb Center
üzletközpontba költözött. Bejelentkezés:
326-1788 vagy (20) 922-5058, dr. Kertész

GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtésszerelés, azonnali hibaelhárítás, kazánok
és cirkók cseréje hétvégén is! Tel.: (20) 3415522
A—Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOSÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLER vízkôtelenítése, csapok javítása
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉSZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZSZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VILLANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG
A HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 3218082, (20) 334-3437

2009/14
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, (20) 915-2678
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. ELMÛ által minôsített vállalkozás.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 961-8618, www.mosogepszerelo.hu

ELEKTRONIKA
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Westel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871
TV, LCD, PLAZMA, KAMERA, HIFI, MONITOR, MIKROSÜTÔ GYORSSZERVIZ. TEL.: (70)
246-5049, MINDENNAP.
TV ANTENNA: mûholdvevôk (analóg és
digitális), földi antennák javítása, telepítése garanciával. Kábeltévé leosztása. TV-videó-DVD összehangolása. NOKO SAT BT., II., Fillér u. 2/b, tel.: 3266935, (30) 542-5540, (20) 541-5483.
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE, TVF, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI
E. FSR. 29. TEL.: (20) 546-6304
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Paál.

LAKÁS—SZERVIZ
BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET, LAKÁSSZERVIZ ÉS EGYÉB, HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK. TEL.: (30) 410-0007
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PILLÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
Tetô-, víz- és hôszigetelés, 10–15 év garanciával épületfelújítás hôszigeteléssel. 19 éves
vállalkozás. VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 Törökvész út 16/b, tel.: 326-5312.
Lakásfelújítás! Minôségi kivitelezéssel vállalunk teljes körû lakásfelújítást, festést, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást, -lakkozást. Megbízható emberekkel. Tel.: (30)
447-3603

HIRDETÉS
TAVALYI ÁRON FESTÉS, mázolás, tapétázás,
nyílászárók passzítása, légszigetelése, szônyegpadló-, parkettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb javításokat is vállalunk, garanciával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805.
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 2723909
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.hu, Urbanek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978-7429
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurálását, készítését. Tel.: (30) 944-2206
ASZTALOS: (20) 548-8829, www.butorosok.hu. Precíz, gyors munka! Konyhabútorok, beépített szekrények, polcozások, kiegészítések, javítások.
ASZTALOSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK, AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA.
ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E. FASOR
29. TEL.: (20) 546-6304
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyártva. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894
KEDVEZMÉNYES ÁRAMMAL ÜZEMELÔ
SAMOTTÉPÍTÉSÛ CSERÉPKÁLYHÁK, BÚBOSKEMENCÉK ÉPÍTÉSÉT VÁLLALOM.
TEL.: (20) 530-0344, http: //cserepkalyha-kandallo.webs.com
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 garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.:
368-3604, (70) 550-0269
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423
BURKOLÁS, KISEBB KÔMÛVESMUNKÁK,
FESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS REÁLIS
ÁRON. TEL.: (70) 222-0888, 315-6178
Vállalom FÜRDÔSZOBÁK felújítását. Kô- és
kômûvesmunkát. Minôségi munka megfizethetô áron. Bontás utáni HELYREÁLLÍTÁSOK. Varga András, tel.: (30) 458-5001.

GÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
TEL.: 356-4840, (30) 954-4894
REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG
JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖVID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-8325
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL redônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 9851273
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szúnyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítása korrekt áron. Tel.: (70) 268-9591
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE,
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. II., SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: (20) 546-6304
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728

KERT
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547
ELHANYAGOLT KERTEK RENDBETÉTELE,
SÖVÉNYVÁGÁS, FAKIVÁGÁS, GALLYAZÁS SZÁLLÍTÁSSAL. MOTOROS KASZÁLÁS-PERMETEZÉS, RENDSZERES FÛNYÍRÁS, FÜVESÍTÉS. TEL: (30) 274-1368
KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK, ASZFALTBURKOLATOK, DÍSZTAVAK ÉS SZIKLAKERTEK ÉPÍTÉSE, KERTFENNTARTÁS, ÖNTÖZÔBERENDEZÉSEK, GÉPI FÖLDMUNKA,
KIEMELÉSE KERTÉSZMÉRNÖKTÔL. TEL.:
(20) 330-2082
KERTÉPÍTÉS, ALPIN FAVÁGÁS, ÖNTÖZÔRENDSZER TELEPÍTÉSE, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. TEL.:
(20) 561-7063
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymászótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond
Ferenc. Tel.: (30) 977-1745
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Számítógépeit otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmentés. Internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver-,
hardverhibák javítása. Hívjon bizalommal.
Tel.: (20) 998-0798, http://www.fmrkft.hu
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installálás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
mentése. Vírusvédelem. Felnôttek, diákok korrepetálása informatikából. NOKO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 3266935, (20) 541-5483, (30) 595-2921

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMREDÔNY
PÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505, Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
(30) 251-3800
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenKÖNYVELÉS
FESTÔBRIGÁD KEDVEZMÉNYES TISZTA- zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
SÁGI FESTÉST VÁLLAL 500 FT/m² ÁRON. REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜG- vállaja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
TEL.: (30) 867-7790
teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716

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, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. július 14-én 11 óráig.

FUVAR
KÖLTÖZTETÉS, CSOMAGOLÁS, ZONGORASZÁLLÍTÁS, BÚTORSZERELÉS ingyen
dobozokkal, lomtalanítás, express-teher. Tel./fax: 349-0365, www.express-teher.hu
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.
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0091, (30) 352-9931, e-mail: kozoskepviselo@invitel.hu
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vállalunk tizenöt éves szakmai gyakorlattal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi háttér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, email: wamag@mail.datanet.hu
Takarítást, kertgondozást vállalunk társasházak részére. Budai referenciákkal.
Tel.: (30) 919-1013, www.haztakaritas.hu
Társasházkezelés — korrekt, megbízható
módon. FLOTT-HOME BT., Tel: 274-6135,
06-70-940-3865, czakoszilvia@gmail.com
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

VÉTEL, ELADÁS
TEXTILBÔR ÜLÔGARNITÚRA (3–2–1) kedvezô áron eladó. Tel.: 316-8973, (30) 3564873
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
Antikváriumunk könyveket, teljes
könyvtárakat, régi képeslapokat, vitrintárgyakat, metszeteket, térképeket,
festményeket, hanglemezeket vásárol
készpénzért. Díjtalan kiszállás. Tel.:
332-0243, (20) 922-0001

MÛGYÛJTÉS
Kastély berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket, órákat,
bronzszobrokat, porcelánokat, ezüstöt
stb.; teljes hagyatékot. Üzlet: I., Batthyány u. 10. Tel.: 201-6188, (20) 323-4104
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel
Leó út 12. Tel.: 316-6461, (20) 391-5543,
Gyulai Tamás.
Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásárol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, porcelánokat, álló fali díszórákat,
csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket,
ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 281-3926, (30) 462-8883

TÁRSKERESÉS
19 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail.hu

EGYÉB
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
Figyelem! Idôskorúak! Szülôszeretôk! Elfáradt? Nem tudja magát ellátni? Leinformálható ötvenes hölgy várja hívását. Tel.: (30)
372-5308
Életjáradéki eltartási szerzôdést kötnék
egyedülálló hölggyel, úrral. Természetgyógyász-jogász család. Tel.: (20) 525-4019

Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ruhadarabok méretre, rendelésre nagy fonalSzakvizsgával, II. ker. irodával teljes kö- választékkal, hozott fonalból is. A János-kórrû ügyintézéssel közös képviseletet vál- házhoz közel, idôpont-egyeztetéssel. Tel.:
lalunk társasházak részére. Tel.: 326- 356-6009, www.kotode.hu

TÁRSASHÁZAK

HIRDETÉS

Újra itt a nyár, és sok szülônek kell megoldania azt a problémát, mivel töltse óvodás vagy iskolás korú gyermeke a nyarat. Ha rászánunk
egy kis idôt, biztosan találunk gyermekeinknek való elfoglaltságot. A
kerületben nyíló Under the Rainbow (www.undertherainbow.hu)
nemzetközi magánóvoda egyike ezen lehetôségeknek. Az intézmény
egész nyáron változatos, angol nyelven folyó táborokkal várja mind
az óvodás, mind az iskolás korú gyermekeket, melyek rendkívül jó lehetôséget teremtenek a nyelv játékos gyakorlására, megismerésére.
Azok a szülôk pedig, akik nemcsak a nyári idôszak alatt szeretnék, ha
gyermekük angolul tanulna, akár egész évre igénybe vehetik az óvoda szolgáltatásait, hiszen az óvodai csoportokba a felvétel folyamatos. Ráadásként az óvoda azon gyerekekre is gondolt, akik már kinôttek az óvodáskorból. Szeptembertôl külön csoportban angol nyelvû
délutáni napközit indít kisiskolások számára, hogy ebben az igen fogékony életszakaszban egy „valódi” idegen nyelvû
környezetben szinte észrevétlenül sajátítsák el a
nyelvet.
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Tollasoznál
szélben és
sötétben is?
Újdonság!
Itt az évszázad
ütôs sportja!

www.speedminton.hu
ABLAKCSERE!

ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT

Energiatanúsítvánnyal is!

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

Mûanyag ablakok
német profilból,

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

pályázatírással is

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

7 év garanciával,
kômûvesmunkával,
kibontott anyagok
elszállításával.
Nagyszénás-Építô Kft.
(06 26) 355-481
(06 30) 655-655-2

Nyári úszótábor
a Darnyi Tamás
Úszóiskolában a
Komjádiban és a
Sportuszodában

SZOMBATONKÉNT

–10%!

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.

16 500 Ft/fô/hét
és
18 500 Ft/fô/hét

– Épületrészeket (70–300 m²-ig ) tárolási és raktározási célra.

Tel.: 335-2097
359-7895

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

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

• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

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

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

SZOLGÁLTATÁSAINK

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

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

CAUTION

OXO ART
KFT

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

HATÁROZOTT IDEJÛ BETÉT
2009. 05. 18-tól
Fix kamatunk 3 havi lekötött betét esetében

A betételhelyezéssel és megszüntetéssel
kapcsolatban nem számítunk fel költséget.

évi 13,00%

EBKM 13,65%

10 millió forintot meghaladó betét esetén egyedi kamat megállapítása lehetséges.
Az akció visszavonásig érvényes.
A betéteket 13 millió forintig önrész nélkül az OBA garantálja.
A részletekért keresse fel fiókjainkat.

Tel.: (06 1) 814-4825
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Szolgáltatás
Kézi autómosó, -kozmetika
Gumijavító és -szerelômûhely
Kodak Expressz
OTP-ªók
Thai masszázs
Mister Minit
Ametiszt ruhatisztító szalon
Sine Qua Non lézer- és szépségstúdió
And-Now valutaváltó
Natura virág
Orvosi Akupunktúra — Homeopátia
Ingatlaniroda
Hannibál–Travel utazási iroda
Neckermann utazási iroda
Papír—Írószer—Ajándék
Rózsadomb Medical Center
Yes Autókölcsönzô

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

Szaküzletek
Csodavár játékbolt és gyermekruha
M-Line Design bútorstúdió
Bio-Delikát
Posta
i-Robot (USA porszívó)

RYN gyógycipôk
a gyógyszertárban!

HIRDETÉS

23. OLDAL

Könyvesbolt
Lukács Ékszer
Drogerie Markt
Finomságok boltja (Delicatesse)
Gyógyszertár
Game Way konzolbolt
2 Szem optika

Élelmiszer
Kaiser’s szupermarket
Vitaminkert zöldség- és gyümölcsüzlet
Francia sajtok háza

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

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

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

A Rózsadomb Center a hét minden napján visszavárja Önt.
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Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, évforduló, keresztelô, ballagás…..)

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

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

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