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Megszépült környezetben, kibôvült épületben
Átadásra került a Fillér utcai Általános Iskola új épületrésze, amelyben két
tanterem és egy új tornaterem kapott helyet. Az intézmény teljes rekonstrukciója három évig tart, a lezárult első ütemben a bővítés mellett az elektromos hálózat felújítása és a földszint akadálymentesítése történt meg. A
kerület egyik legnépszerűbb oktatási intézménye a nyári szünetben szépül
tovább.
A Fillér utcai Általános Iskola átfogó felújítása három ütemben történik. Az
első – most átadott – rész teljes egészében önkormányzati finanszírozású
volt, a második és harmadik ütem elvégzéséhez pályázati forrás is társul. A
teljes rekonstrukció mintegy 700 millió forintos költségéből 600 milliót a
kerület áll, 100 millió forint az uniós támogatás.
A beruházás már évek óta esedékes volt, hiszen az 1985-ben épült könnyűszerkezetes épület mára sok tekintetben elavulttá vált. Az egyre növekvő
gyermeklétszám pedig a bővítést is megkívánta: míg huszonöt évvel ezelőtt
négyszáz tanulója volt az iskolának, addig ma már ötszáz nebuló ül a padokban.
Kerekes Zsolt igazgató a március 9-én rendezett avatóünnepségen elmondta,
a helyhiány miatt a testnevelésórákat gyakran már a folyosókon tartották,
és a tantermek megfelelő beosztása is szinte lehetetlenné vált.
(Folytatás az 4. oldalon)

Változásokat ígér az
új kapitányságvezetô

Kerületszerte

Az A1848-49-es
forradalom és szabadságII. kerületi rendôrkapitányságot
február
15-tôl
Bucsek Gábor
rendôr alezharc
162.
évfordulójára
emlékezett
az önredes vezeti.
A kapitány
ígéri:
új Gábor
alakormányzat
a Szilágyi
Erzsébet
fasori
pokra helyezi a körzeti megbízotti
rendszert, és többet járôröznek majd
gyalogosan a rendôrök. Az új kapitányságvezetô idén negyven éves,
húsz éve szolgál rendôrként, a krimiket nemigen kedveli, mert, mint
mondja, a valóság egészen más. A híradásokból is ismert gyilkossági, pénzhamisítási és kábítószerügyek után
most az szeretné, ha a II. kerületi kapitányság élén is bizonyíthatna.

(Folytatás a 6. oldalon)
VOKS 2010. A köztársasági elnök az idei országgyûlési választások elsô fordulóját április
11-ére, míg a másodikat április 25-ére tûzte
ki. Választási rovatunkban rendszeresen megtalálják a helyi választási iroda és bizottság híreit, tájékoztatóját. Ezen kívül a választáson
indulni kívánó pártok felhívásait és közlemé8. OLDAL
nyeit is közreadjuk.

Negyedik alkalommal is ellenszavazat nélkül
fogadták el a költségvetést
a forradalomra
emlékeztek

A rendkívül nehéz gazdasági helyzetben is tartotta magát az önkormányzat vezetése ahhoz,
Áron-emlékműnél.
eseményen
fellépett február
Ünnepi
beszédet
mondott
Láng
polgára kerületet.
A képviselôk
18-i
ülésükön
szavaztak
azZsolt
idei költséghogy nem adósítja el Az
avetésrôl.
Budapesti Huszárzenekar, a honvéd hagyo- mester és Balsai István országgyűlési képviegyetértettek
hogy mindenképpen
meg kell ôrizni az ellátórendA testület frakciói
mányőrzők
pedig korhű
viseletetabban,
öltöttek.
selő.
szer és az azt kiszolgáló intézményhálózat színvonalát.
Ennek
azonban
az ára, hogy
idén léLáng Zsolt beszédébenazfelhívta
a figyelmet
nyegesen kevesebb jut fejlesztésekre. Míg tavalyarra,
a teljes
büdzsé
több
mint
negyedét
költhethogy március 15-én az egész világon,
ték beruházásokra, addig az idén csupán a költségvetés
16 százaléka
fordítható
felújításokra,
ahol magyarok
élnek,
sokan összegyűlnek,
bôvítésekre. A 2010-re tervezett költségvetés fôösszege közel 2 milliárd forinttal kevesebb,
hogy erőt merítsenek elődeink történetémint a tavalyi volt: 17,8 milliárd forint.
ből.aHangsúlyozta:
számunkra
az összefogás
A kerület helyzetét nehezíti, hogy míg 2009-ben
teljes költségvetés
43 százalékát
tette ki
és azötven
áldozatvállalás
1848
két legfontosabb
az intézményeinek fenntartása, addig idén a büdzsé
százalékát kell
többek
között béreküzenete, hiszen a szabadság és a nemzeti
re, járulékokra, fûtésre, villanyszámlára kiªzetni.
függetlenség elérése
összefogott
Lapunk hagyományai szerint közreadjuk az önkormányzat
vezetéseérdekében
és a képviselôcsoportok állásfoglalását a költségvetésrôl. Dankó Virága alpolgármester
irányításáért
nemzet. Őseinka kerület
bizonyították,
hogy felenelôs Fidesz—KDNP-frakció nevében, míg az ellenzék
részérôl
Takács
Beáta
az
MSZP
és Póta
mes ügyért érdemes áldozatot vállalni.
Ma
Gyula az SZDSZ részérôl fejti ki véleményét.
minden jóérzésű magyar tisztelettel gondol
azokra, akik életüket, szabadságukat adták
Részletek
3–5. oldalon.
a hazáért és a szabadságért.
– aPéldaképekre
nagy szükségünk van – mondta Láng Zsolt,
BÚCSÚ ÁGAI KAROLÁTÓL. Február 22-én NEW ORLEANS A KULTÚRKÚRIÁBA KÖLaki emlékeztetett
is, hogy
ma nem márkell
Különlegesarra
koncertet
hallhatnak
hétfôn hajnalban, életének 83. évében el- TÖZIK.
életünket
a hazáért,
meg kell hoz20-án adni
19 órától
azok adedzsesszrajongók,
hunyt Ágai Karola operaénekes, kerületünk és cius
nunkellátogatnak
a hétköznapok
nemzetünkért
a áldozatát
Klebelsberg
KultúrkúriáEsztergom városának díszpolgára, Kossuth- akik
és jövőnkért.
polgármester
hangsúlyozta:
A koncert Aelôtt
Leroy Jones-szal,
az elisés Liszt-díjas, Kiváló és Érdemes Mûvész, a Ma- ba.
amerikai
az autentikus
gyar Állami Operaház örökös tagja. Nem fe- mert
sorsfordító
évektrombitással,
előtt állunk, olyan
idők jönegyiknagy
legjelentôsebb
kéledjük hangját, mûvészi alázatát és igaz em- dzsessz
nek, amikor
szükségünkképviselôjével
lesz a ’48-asok
interjút.
10. OLDAL szítettünk
18.
OLDAL
berségét.
példájára, az összefogásra.
Folytatás a 3. oldalon
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HIVATALI NYITVA TARTÁS
Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.
Anyakönyvi Csoport

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

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

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

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

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái
II–III. Kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás
Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5730
Keleti Károly utca 15.
(bejárat a Kitaibel Pál utca felôl)
Tel.: 346-5724, fax.: 346-5791

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal

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

Városrendészet

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

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

Mûvelôdési Iroda

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

ÜGYELETEK:
Gyermekorvosi ügyelet
Felnôttorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 301-6969, 104, 212-5979
1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370

BUDAI POLGÁR
Felelôs kiadó:

Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet
mindennap: 24 órás ügyelet

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ISSN 1419-0923
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban
Budai Polgár Nonprofit Kft.,
ügyvezetô igazgató: Balaton Balázs
(balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)
Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)
Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu)

Fotók:

Eisenmann József (eisenmann.jozsef@masodikkerulet.hu)

Szerkesztôség:

1022 Bimbó út 1–5., (telefon/fax: 316-3410),
e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tramontána
Tramontana (356-6009)
(356-6009), Kacsoh Pongrác
Ringier Kiadó Kft. Nyomda, felelôs vez.: Bertalan László ig.
Göncruszka Kft.

Tördelés:
Nyomda:
Terjesztés:

A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következô megjelenés: 2010.
2.,19.,
lapzárta:
2010.
március
24. 9.
2010.április
március
lapzárta:
2010.
március
2010. március
március 24-én
10-én 11
11 óráig
óráig (lásd
(lásd aa 28.
43. oldalon)
oldalon)
Hirdetésfelvétel: 2010.

Budai
BUDAI Polgár
POLGÁR

Katasztrófavédelmi
Munkatársakat
keresgyakorlat
a hivatal
A hosszantartó
esőzés, valaA II. kerületi önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet a Mûvelôdési
Irodába gazdasági ügyintézô munkakör betöltésére. mint a Duna magas vízállása
Pályázati feltételek: egyetemi vagy fôiskolai szintû
közgazdasági
szermiatt
több felsôoktatásban
rakpart-közeli
zett szakképzettség, vagy egyetemi, illetve fôiskolai szintû
végzettség
és
pénzügyi,
számviház pincéjét elöntötte a víz.
teli felsôfokú szakképesítés, vagy katonai felsôoktatási
intézményben
Március
5-én(jogelôd
reggelintézményjelzés
ben) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképesítés,
felsô
szintû
versenyvizsga,
érkezett a második
kerületi
vagy az alóli mentesség a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján, vagyonnyilatkozat-téPolgári Védelemhez, mert
teli eljárás lefolytatása.
az egyik házban végzett foElônyt jelent: közigazgatási szakvizsga.
lyamatosmelyszivattyúzás
miatt
A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai önéletrajzát,
részletezi eddigi
tevévíz alámosta
az épületet,
kenységét, végzettségét, a szakképesítését igazoló a
okiratok
másolatát, erkölcsi
bizonyítami megrogyott, és életveványt vagy annak másolatát.
szélyessé
illetve
Ellátandó feladatok: részt vesz a Mûvelôdési Iroda
irányításavált,
alá tartozó
30eltörött
gazdálkodó intézmény (ebbôl 5 önálló gazdálkodású) költségvetésének
elôkészítésében,
annakTovégés berobbant
egy gázcső.
rehajtásában; kezeli a költségvetéssel, intézményi gazdálkodással
kapcsolatos
adatbázisovábbi veszélyeket okozott egy
kat. Költségvetés tervezésével, az intézmények finanszírozásával,
kapcsoillegálisangazdálkodásával
tárolt klórpalack
latban elemzéseket végez, fejlesztésre javaslatot tesz:sérülése
ellenôrzi ésmiatt
összesítilevegőbe
az intézmények
keköltségvetését és beszámolóját, elkészíti az irodai költségvetést és beszámolót, elôkészíti,
rült veszélyes anyag és a töösszesíti és ellenôrzi az intézmények normatív igénylését és elszámolását, gondoskodik az
rött gázvezeték feltárásakor
oktatási célfeladatok költségvetési elôirányzatának pénzügyi lebonyolításáról.
talált
világháborús
bomba.
A betölthetô
lakókat akimenekítették
a környékről.
A kinevezés
határozatlan
idôre szól,
pályázat elnyerésének
idôpontjától.
Szerencsére
II. kerületben
csak juttatások
gyakorlatként
szimulálták
a súlyos
A besorolás ésailletmény,
valamint egyéb
a Köztisztviselôk
jogállásáról
szóló
helyzetet.
1992.
évi XXIII. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat elôírásai szerint kerül meghatá– Hasonlóan összetett veszélyhelyzet nem valószínűsíthető, de a pélrozásra.
A pályázat
benyújtásának
határideje: 2010.
március
15.
dákat
a valós
életből, választottuk,
ilyenek
elhárítására
kerületünkA
pályázat
elbírálásának
határideje:
a
benyújtási
határidôt
30. nap.
A pályázatot
ben is fel kell felkészülni – mondta el lapunknakkövetô
Kácsorné
Török
Ildikó
apolgári
II. kerületi
Polgármesteri
Hivatal
címére
(1024
Budapest,
Mechwart
liget
1.)
küldjék,
a bovédelmi alezredes, a II. Kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség
rítékra
írják
rá
az
azonosítószámot:
P-57/2010,
valamint
a
munkakör
megnevezését.
Továbvezetője. – Modelleztük a veszélyhelyzetek elhárítását és a lakosság
bi információ: Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetôje, tel.: 346-5770.
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A magyar szabadság ünnepe

(Folytatás az elsô oldalról)
Március és április jelentőségét hangoztatta
Balsai István országgyűlési képviselő is, aki
párhuzamot vont a 162 éve történt tavaszi
események és a mai politikai helyzet között.
Kiemelte, hogy nekünk most nem kell idegen
nemzetet szolgálnunk, de a szabadság kiteljesedéséért ma is tenni kell. Mert a szabadság
lényege mélyen a lelkünkbe ivódott, és fontosságát csak akkor érezzük, amikor annak

hiányát is, vagy éppen válságos időket élünk
meg.
A szabadság azt a jogot jelenti, hogy a demokratikus jogállamiság keretein belül saját sorsunkról döntést hozhassunk. Hangsúlyozta:
húsz évvel a rendszerváltás után még mindig
a nemzet megmaradása a tét, még mindig a
demokratikus jogállamiságot építjük, amihez hazafiakra van szükség.

Hidegkúton is az 1848-49-es szabadságharc a példakép. Pesthidegkúton
március 15-én reggel az ófalui Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom elé várták
az érdeklődőket, akik a csípős, szeles idő
ellenére megtöltötték a templom előtti
teret. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat (VÖK) ünnepi műsorában felléptek a pesthidegkúti iskolák növendékei, a
Kiss Zenede budapesti és telki tagozatának
néptáncosai és a Budapesti Huszárzenekar.
A megemlékezésen beszédet tartott Csabai Péter, a VÖK elöljárója, valamint Balsai
István országgyűlési képviselő.

Emlékezés a honvédtüzér sírjánál
Schittenhelm Ede honvédtüzér sírjánál tartottak megemlékezést a
helyi civilek és az önkormányzat március 12-én délután. Az 1848-as hős
Bimbó úti emlékhelynél elsőként a síremlék felújítását kezdeményező
Némedi László szólt az ünneplőkhöz: a II. kerületben Schittenhelm,
Klebelsberg Kuno, Mansfeld Péter vagy Bem tábornok egy-egy emléke
áll, ami annak bizonyítéka, hogy a Kárpát-medencében az emberek
egymás mellett, békében élhetnek, ha származásuk nem is azonos.
Az egybegyűltek előtt Nagy Gábor Tamás országgyűlési képviselő
idézte fel a forradalom jelentőségét. – Az idő felgyorsult 1848-ban, és
megszülettek olyan vívmányok, amelyekre hosszú évtizedeket kellett
várni. Március 15-ére akkor április 11-e felelt. Ezen a napon szentesítette
az uralkodó azokat a polgári törvényeket, amelyeket az országgyűlés
jóváhagyott. Hozzátette: a hazaszeretet, a nemzetért való tenni akarás
ma is erőt ad. Az ünnepségen az önkormányzat képviseletében koszorút
helyezett el Láng Zsolt polgármester. A megemlékezésen Molnár Katalin
énekelt ’48-as népdalokat, majd a jelenlévôk elhelyezték az emlékezés
virágait az egykori honvédtüzér síremlékénél.

Az ágyúszóval kezdődő ünnepségen hagyományőrzők magyar és lengyel katonai ruházatban, valamint korhű betyár viseletben
álltak díszőrséget. Az eseményen közreműködött a Budapesti Huszárzenekar. Az önkormányzati ünnepség zárásaként a kerület
lakói, az önkormányzat, a pártok és a civil
szervezetek helyezték el az emlékezés virágait
a Gábor Áron-emlékműnél.
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A fidesz kerületi irodája hétfõtõl péntekig 10-18 óráig, szombaton 9-14 óráig
tart nyitva. (1024 Keleti Károly u. 13/b. tel.:
212-5030)
INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez a
Fidesz második kerületi szervezete szerdánként 16–18-ig (1024 Keleti Károly u. 13/b).
Idôpont-egyeztetés az aktuális hét keddjéig
a 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Budapest, Keleti Károly u. 29.) hétköznap
14–18 óráig tart nyitva. Napközben hívható
telefon: 441-5373, e-mail: 2ker@kdnp.hu.

két hét

Budai Polgár

Lezárult a Fillér utcai iskola
(Folytatás az első oldalról)
A most átadott új szárnyban – a háromszintes épület meghosszabbításával – két
tanteremet és egy tornateremet alakítottak
ki, így a hasznos alapterület négyszáz négyzetméterrel gyarapodott. Az új tornaterem
elsősorban az alsó tagozatosok testnevelés
óráinak ad majd helyet.
A nemzetiszínű szalag átvágását megelőző-

en Láng Zsolt polgármester beszédében elmondta, hogy a II. kerület az egyre nehezedő
anyagi körülmények között is kiemelt feladatnak tartja az oktatási ágazat folyamatos
fejlesztését.
– Amíg máshol iskolákat, óvodákat vonnak
össze, vagy zárnak be, addig a II. kerületi önkormányzat erőfeszítéseinek köszönhetően
itt évről-évre bővülnek mind a bölcsődei,

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273, 06 30 962-5904)
kedden és szerdán 15–19-ig, csütörtökön
16–19-ig tart nyitva.
INGYENES TANÁCSADÁST szervez az MDF
(1022 Bimbó út 63.) csütörtökönként 16–
18-ig. Idôpont-egyeztetés munkanapokon
11–14 óra között: 06 20 941-5116.
AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA (1027 Budapest, Fazekas utca 19–23.) héfôtôl csütörtökig 10–18-ig, pénteken 10–16-ig tart nyitva. Tel.: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.
AZ SZDSZ II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Margit körút 48., I. em.) hétfôtôl csütörtökig 17–19-ig tart nyitva, 201-0453; www.
szdszbp02.hu.
A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Budapest, Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap
10–18-ig tart nyitva. Tel.: 785-7808, 06 70
379-9705; www.jobbik02.hu,
info@jobbik02.hu.
JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCSADÁS:
minden hónap elsô hétfôjén 18–20-ig.
Idôpont-egyeztetés: 785-7808, 06 70 3799705.
A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024 Budapest, Keleti K. u. 8.) szerdánként 17–18-igtart nyitva.
Fogadóóra Balsai István képviselő az or-

szággyűlési választásokra tekintettel, áprilisban külön fogadóórát már nem tart.
Ő maga és munkatársai rendelkezésükre
állnak az alábbi módon: Választási Iroda
(Keleti Károly utca 13/b, tel: 212-5030) és
a Képviselői Irodaház: 441-5143.

Márkázott települések
A városok, települések és kerületek jövőképalkotását és marketingtevékenységét
érintő kérdésekről tartott konferenciát a
kommunikációval és ingatlanfejlesztési
koncepciók kidolgozásával foglalkozó AERA
Property & Destination. A meghívott hazai
és nemzetközi kommunikációs szakértők,
valamint városvezetők arra kerestek választ
a március 9-én a kongresszusi központban
rendezett eseményen, hogy a településeknek
vajon milyen arculatépítésre, márkázásra
van szüksége? Külön fórumon beszélgetett
a budai kerületek lehetőségeiről Láng Zsolt,
a II. kerület, és Nagy Gábor Tamás, Budavár
polgármestere, valamin Puskás Péter, Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere. A vezetők
elsősorban az adott kerület
egyediségének hangsúlyozását tartották a legfontosabb célnak, amely egyben
alapja lehet a településmárkázásnak. Így például
a világszerte ismert budai
Vár, a híres római kori emlékek, vagy a jó levegő és a
zöld jelleg eleve egy-egy
kerület szimbóluma, ami
önmagában véve védjegynek számít. A politikusok
emellett minden olyan

fejlesztést márkázandó tevékenységnek tartanak, amelyek nagyobb lakossági érdeklődésre tartanak számot, vagy a kerület fejlődését szolgálják. Láng Zsolt polgármester
a kerekasztal-beszélgetésen hangsúlyozta,
hogy a kerületeket nem lehet külön kezelni,
hiszen egységesen alkotják a fővárost. Ezzel
szemben a kerületeket a legritkább esetben
tartja partnernek a fővárosi önkormányzat,
ami sokszor hátráltatja a napi munkát. Hozzátette: hasznos a marketing tevékenység,
de sok település és kerület napi gondokkal
küzd. A hivatali reklámtevékenység helyett
inkább az utakra, a szociális-, az oktatási és
az egészségügyi hálózatra költenek az önkormányzatok.
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felújításának első szakasza
mind az óvodai, mind az iskolai férőhelyek – emelte ki a polgármester.
A kerület vezetője fontosnak tartja,
hogy a képviselő-testület egységes
véleményét tükrözi a kerület idei
büdzséje, amelyet a nehéz időkben
is úgy alakítottak ki, hogy az oktatási
ágazat semmiképp ne sérüljön, hiszen a jövő nemzedékeinek tudása és
műveltsége a tét.
Láng Zsolt arra is felhívta a figyelmet,
hogy a Fillér iskola felújítása a 2010.
év második legnagyobb beruházása, őt csak a bel-budai városközpont
rehabilitációja előzi meg. Az önkormányzat által biztosított önrész tekintetében
pedig egyértelműen az első helyen áll, hiszen

Meghívó
Budapest Főváros
II. Kerületi Önkormányzata
és
az Országos Mentőszolgálat
tisztelettel hívja
a kerület polgárait

2010. március 26-án
pénteken 10 órára

a városközpont építés döntő részben pályázati támogatásból valósul meg, míg az iskola
felújítását szinte teljes egészében a kerület
finanszírozza.
A beruházás következő szakaszában a régi
épületrész fűtéskorszerűsítése, a tetőszerkezet és a homlokzatok utólagos hőszigetelése
valósul majd meg. A nyílászárók cseréjének
és a belső részek felújításának következtében
az épület nemcsak gazdaságosabban lesz működtethető, hanem mind külső, mind belső
megjelenésében szépülni is fog.
Szabó G.

Kedvezményes élelmiszer-vásárlást
biztosít a szociális kártya
A képviselőtestület tavaly elfogadott rendelete alapján kedvezményes élelmiszer-vásárlási
lehetőséget biztosíthat rászorulóknak. Április
1-jétől igényelhető az a kártya, amellyel a
kedvezményezettek az önkormányzattal szerződésben álló élelmiszerboltokban olcsóbban
vásárolhatják meg az alapélelmiszerek meghatározott körét és mennyiségét.
 Kik jogosultak a kedvezményes élelmiszer-vásárlási igazolványra? Azok a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű
ellátásban részesülők,
akiknek háztartásában
az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét (ez jelenleg
42 750 Ft), továbbá
akik az önkormányzattól rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
továbbá azok a szülők, akik négy vagy ennél
több gyermeket nevelnek a háztartásukban.
 Milyen mennyiséget lehet kedvezményesen vásárolni az alapélelmiszerekbôl?
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A szociális boltban jogosultanként, illetve
gyermekenként, és naptári hónaponként
kedvezményesen vásárolható mennyiségek:
6 liter tej, 6 kg kenyér, 1 kg cukor, 1 kg liszt,
1 kg rizs, 1 liter étolaj.
 Mikortól és hol lehet igényelni a kedvezményes élelmiszervásárlásra jogosító
kártyát? Április 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Irodán (1024 Káplár u. 2/c-d).
A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban
részesülők jövedelemigazolást, a négy vagy több
gyereket nevelők a lakcímkártyákat hozzák magukkal
.
Fontos még azt is tudni,
hogy a nagycsaládosok
esetében a kártyát a szülők kapják, de a gyermekek jogán, tehát például
négy gyermek esetében négyszeres menynyiség megvásárlására jogosultak. Az adott
hónapban fel nem használt kedvezmény
nem vihető át a következő hónapra. Az élelmiszerboltok pontos listáját április 2-i számunkban közöljük.

az új hidegkúti
mentőállomás
ünnepélyes átadására.
(Máriaremetei út
és Hunyadi János utca sarka)

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden
kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös képviselőknek
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, 06 30 560-3928 minden
hónap első hétfőjén 15–17-ig fogadóórát tart (1024 Mechwart liget 1.).
ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Iroda, telefonszám: 346-5724, e-mail:
jover.gyorgy@masodikkerulet.hu.
FOGYASZTÓVÉDELEM. Díjmentes tanácsadás minden csütörtökön 14–16
óráig az Ügyfélszolgálati Központban
(1024 Margit körút 47–49.).
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS a
238-3838-as vagy kizárólag munkaidőben a 289-4070-es telefonszámon,
illetve a bdk@bdk.hu e-mail címen.

Könyvbemutató: Előző
lapszámunkban bemutatott Kitiltott családok
című könyv ismertetőjét március 25-én
18 órától tartják a Hegyvidék Galériában (1122 Városmajor u. 16.). A könyvet a szerző Hantó Zsuzsa mutatja be,
a beszélgetést Balázs Attila vezeti.
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Szabad Európa Esték
Dr. Balsai István országgyűlési képviselő március 26-án 17 órától
minden kedves érdeklődőt szeretettel vár egészségügyi fórumán a II.
kerületi Fidesz irodában (1024 Keleti Károly u. 13/b). Téma: A magyar
egészségügy jelenlegi állapota. Meghívott előadó: Dr. Jávor András,
a SOTE intézetvezetője, volt egészségügyi államtitkár.
Budapest jelene és jövôje
Március 30-án 18 órától Tarlós István, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője tart előadást, a Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ színháztermében (1028 Budapest, Templom
u. 2-10.). Az előadás témája: Budapest jelene és jövője.

Vendég: Gyarmati Dezsô olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója.
Házigazdák: Dr. Balsai István országgyűlési képviselő és Dr. Láng
Zsolt, a II. kerület polgármestere.

Tisztelt Választópolgár!
Köszönjük, hogy ajánlószelvényeikkel támogatták Balczó Zoltánt és
Pörzse Sándort, a Jobbik jelöltjeit, valamint a Radikális változás programját!
Találkozzon velünk személyesen!
Minden kedden és csütörtökön: 15–18.30-ig a Moszkva téri metrókijárattal szemben, valamint minden szombaton: 9–12.30-ig a Fény utcai
piac felső bejáratánál várjuk személyes találkozóra Önt is!

Kerületi kampányzáró Balczó Zoltánnal és Pörzse Sándorral
A Jobbik I. és II. kerületi szervezetei szeretettel meghívják Önt Pörzse
Sándor és Balczó Zoltán, a Jobbik Budapest 1-es és 2-es választókerületi országgyűlési képviselő-jelöltjeinek előadására!
Időpont: 2010. március 30. kedd 18 óra
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ

Kedves budai választópolgárok!
A Lehet Más a Politika (LMP) budai területi szervezete az I., II. és XII.
kerületben összegyűjtötte a szükséges mennyiségű ajánlószelvényt
mindhárom jelölt számára. Köszönet érte mindazoknak, akik támogattak vele minket és a kitartó, lelkes önkénteseknek.
A három együttműködő képviselőjelölt, Ertsey Katalin (1. evk.),
Szombati Kristóf (2. evk.) és Sipos Péter (18. vk) most beszélgetésre
hívja Önöket 2010. március 26-án pénteken 17.30 órára a Marczibányi Téri Művelődési Központba.

Április 2-án 18 órától Mitôl lesz más – politika emberközelben címmel fórumot tart Szombati Kristóf, az LMP 2. evk. jelöltje a Nyitott
Mûhelyben (1121 Ráth György utca 4.). Beszélgetô partnerek Karácsony Gergely kampányfônök és Bozóki András politológus. Bôvebben: szombati.kristof.lmp@gmail.com
További információt a www.lehetmas.hu/
bp1212 oldalon találnak. Szombati Kristóf blogja: www.szombatikristof.blog.hu. Ertsey Katalin
blogja: www.ertseykatalin.blog.hu.

Tisztelt budai polgárok!
Az MDF II. kerületi szervezete ezúton köszöni a párt jelöltjei, Katona Tamás és Pusztai Erzsébet részére eljuttatott ajánlószelvényeket,
amelyekkel a megújuló szervezetet támogatták.

Választási iroda
A Magyar Demokrata Fórum II. kerületi választási irodája:
1022 Budapest, Bimbó út 63., tel.: 326-7273, 06 30 9625904) kedden és szerdán 15–19-ig, csütörtökön 16–19-ig
tart nyitva.

A Magyar Igazság és Élet Pártja szeretettel meghívja
Önöket kampányrendezvényére
a Marczibányi téri Művelődési Házba március 21-én. 17.30-tól
19.30-ig. Beszédet mond: Csurka István, a MIÉP elnöke, díszvendég:
Dr. Bogár László és Dr. Tóth Zoltán József, valamint Wéber Tünde.
Bemutatkozik a II. kerület 2. választókerületének képviselőjelöltje: dr. Tóth Gábor sebész-főorvos. A program előtt fellép a Dr. Jazz
együttes. (Együttesvezető: dr. Tóth Gábor). A belépés díjtalan.
Szeretettel meghívjuk Önöket március 28-án este 6 órára a hidegkúti Cserkészházba (1029 Hímes u. 3.), ahol bemutatkozik a 2. válasz-

tókerület képviselőjelöltje, Dr. Tóth Gábor sebész-főorvos, és előadást
tart díszvendégünk, Dr. Bogár László. Az est végén születésnapja alkalmából felköszöntjük Csurka Istvánt, a MIÉP elnökét. A belépés díjtalan. Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A II. kerületi MIÉP-iroda (1024 Keleti K. u. 8.) nyitvatartási rendje:
Hétfőtől péntekig fél 4 és fél 6 között.
Telefon: 06 20 421-5436; 06 70 376-1354;
T-home üzenetrögzítő: 326-0995.
www.miep.hu; www.magyarforum.hu;
www.magyarifjusag.atw.hu

Hidegkúti kampánytalálkozó
Tisztelt Választó Polgár!
Engedje meg, hogy ezúton meghívjuk az MSZP II. kerületi szervezetének Hidegkúti kampánytalálkozójára!
A rendezvény vendége lesz Donáth László országgyűlési képviselő,
a 2. sz. választókerület MSZP egyéni jelöltje és Horváth Csaba főpolgármester-jelölt.

Az est házigazdája: Dr. Molnár Zsolt elnök, az MSZP II. kerületi szervezete
A rendezvény időpontja: 2010. március 25. csütörtök 17 óra
A rendezvény helyszíne: Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom u. 2–10.)
A helyszín megközelíthető a 64-es számú busz
Templom utcai megállójától.

Tisztelt II. kerületi Választópolgárok!
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket, hogy ajánlószelvényeik leadásával a Fidesz–KDNP kerületben induló országgyűlési képviselőjelöltjeit, Dr. Nagy Gábor Tamást és Dr. Balsai Istvánt támogatták. Választási irodánk (Keleti Károly u. 13/b.;
Tel: 212-5030) munkatársai továbbra is szeretettel
várják az érdeklődőket. a Fidesz II. kerületi Szervezete

(1022 Marczibányi tér 5/a)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Jogorvoslati lehetőségek az országgyűlési választásokkal kapcsolatban
A választási jogszabályok megsértésére való hivatkozással bárki nyújthat be kifogást a 2. sz. OEVK Választási Bizottságához. A kifogásnak
tartalmaznia kell a jogszabálysértés tényszerű megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét vagy
egyéb postai értesítési címét, valamint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 3 napon belül
megérkezzen a 2. sz. OEVK Választási Bizottságához, amely a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt. Nagyon fontos ezeknek a tartalmi

és időrendi előírásoknak a megtartása, mert ennek hiányában a 2. sz.
OEVK Választási Bizottsága érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítsa a
kifogást.
Amennyiben a kifogás benyújtója nem ért egyet a 2. sz. OEVK Választási Bizottságának döntésével, fellebbezést nyújthat be a Fővárosi
Választási Bizottsághoz oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott
határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen.
A jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályok megtalálhatók a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben.

2010/6 – március 19.
Tilos a vadplakátozás! A helyi választási iroda
vezetője, Szalai Tibor jegyző kéri a pártokat, hogy a
választási kampánnyal összefüggő plakátjaikat, felhívásaikat kizárólag az erre a célra szolgáló mobil
hirdetőtáblákra helyezzék ki, amelyeket a Polgármesteri Hivatal munkatársai telepítenek a közterületekre. A százötven, háromoldalú hirdetőtáblát
március 22-én sorsolják ki azok között a pártok
között, amelyek jelöltet állítottak kerületünkben.
Mivel március 19-ig gyűjthették a jelölő szervezetek
az ajánlószelvényeket, ezért a helyi választási iroda
csak ezután az időpont után oszthatja ki a díjmentesen biztosított reklámfelületeket.
Nyilvántartásba vett jelöltek. A 2. OEVK
Választási Bizottsága február 22-i ülésén Donáth
László (MSZP), feburár 25-i ülésén dr. Balsai István
(Fidesz–KDNP), március 1-jén Balczó Zoltán (Jobbik),
március 11-én Szombati Kristóf (LMP) egyéni képviselőjelöltek leadott ajánlószelvényeit ellenőrizte, és
őket nyilvántartásba vette.
Az 1. számú OEVK választási bizottsága dr. Molnár
Zsoltot, a Magyar Szocialista Párt, dr. Nagy Gábor
Tamás, a Fidesz--KDNP, valamint Pörzse Sándor, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjét nyilvántartásba vette.
Igazolás más településen való szavazáshoz. Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de Magyarország területén
tartózkodik,igazolást a választás első és második
fordulójára egyaránt személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől, hogy az legkésőbb 2010. április 6-án megérkezzen a helyi választási irodához.
Igazolást a választás első és második fordulójára
is legkésőbb 2010. április 9-én 16 óráig lehet kiadni. A HVI vezetője 2010. április 8-án 16 óráig a
kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg kérelmére
egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit
igazolás kiadása miatt onnan törölt. Felhívjuk a választópolgárok a figyelmét, hogyha a két választási
forduló között lakóhelyetváltoztatnak, csak a korábbi lakóhely szerinti szavazókörben gyakorolhatják
választójogukat.
Választási információs szolgálat. Általános
tájékoztatás: 1024 Mechwart liget 1., telefon: 3465561, 346-5473, 346-5604, 346-5606, 3465-5610.
Névjegyzékkel, külképviseleti névjegyzékbevétellel,
értesítővel, utcajegyzékkel, igazolások kiadásával,
szavazóhelyiségek címével kapcsolatos tájékoztatás:
1024 Margit krt. 47–49., Ügyfélszolgálati Központ.
Telefon: 346-5616, 346-5620. Ügyfélfogadás: hétfő: 8–12.15, 13–18, kedd: 8–12.15, 13–16, szerda:
8–12.15, 13–16.30, csütörtök: 8–12.15, 13–16,
péntek: 8–15. Ebédidő pénteken nincs.
Első kerületi választási iroda: 1014 Kapisztrán tér 1.,
telefon: 458-3015. Vezetője: Deák Ferenc jegyző.
Választási bizottságok. A 2. sz. OEVK bizottság tagjai: Földváryné dr. Orosz Julianna elnök, Raduj Klára elnökhelyettes és dr. Mészáros Erzsébet. A
bizottság tagjai közé választotta dr. Pethő Annamáriát (Fidesz–KDNP), Rideg Sándort (Jobbik) valamint
Marosi Ilonát (MSZP).
Üléseit hétfőn és csütörtökön 13–14 óra között
tartja. E-mail: szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu,
tel.: 06 30 560-3928.
Az 1. sz. OEVK bizottság elnöke Buday Miklós, elnökhelyettese: Eszter Elemér, tagja dr. Lábody Imre
Béla. (1014 Kapisztrán tér 1. Tel.: 458-3015)
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Leendő elsősöknek
 A Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumban (1021Budenz út 20–22.,
394-3177, e-mail: bederna@budenz.sulinet.hu) nyílt napok április 7–9-ig. Játszóház
április 10-én 9–12-ig. Előkészítő foglalkozások leendő elsősöknek minden csütörtökön 17 órától, 10 alkalommal.
 A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban (1027 Medve utca 5–7., 2011137) a két leendő elsős tanító néni, Jaczkovits Miklósné és Tóth Ágnes várja az
óvodásokat játékos foglalkozásokra, legközelebb április 7-én 16 órakor Brummogó
barangoló címmel. Ovisoknak játékos németfoglalkozás minden szerdán 16 órától.
Hétfőnként 16.30-tól játékos torna.
 A Fillér Utcai Általános Iskolában (1022 Fillér u. 70–76., 326-6616) délutáni óvodásfoglalkozások 16 órától: az emelt szintű angolos osztályba jelentkezőknek március 24-én és április 14-én; a német tagozatosoknak március 31-én és április 14-én.
Palacsintaparti mindkét tagozatra jelentkezőknek április 14-én.
 A Pitypang Utcai Általános Iskolában (1025 Pitypang u. 17., 325-8827) nyílt
órák március 23-án 8.20-tól és 9.15-től, melyeket a két leendő elsős tanító néni,
Vadász Jánosné és Sándor Lászlóné tart.
 A Remetekertvárosi Általános Iskolában (1028 Máriaremetei út 71., 275-8675)
húsvéti játszóház: március 30. kedd 14–16. Április 20-án, kedden délelőtt nyílt
órák.
 A Törökvész Úti Általános Iskolában (1025 Törökvész út 67–69., 325-6580) nyílt
órák április 14-én 8–10 óráig 1. óra vizuális kultúra (Soborné Siegl Csilla), 2. óra
matematika (Makkos Eszter).
 Az Újlaki Általános Iskolában (1023 Ürömi u. 64., tel.: 335- 0720) nyílt órák március 24-én szerdán 9–12 óráig.

Nagy Rákóczis találkozó
Idén is megrendezik a hagyományos találkozót, ahová a volt Rákóczis tanárokat és
diákokat várják. Az idei találkozó március 26-án 16 órakor lesz. A programban szerepel
többek között a Rákóczi Kincsestár is, ahol jelenlegi diákok lépnek fel és adnak műsort
a volt Rákóczisoknak.

Húsvétkor is rajzolj!
A Magyar Rajzfilm Kft idén is megrendezi húsvéti táborát gyerekek részére
április 2–6. között. A foglalkozások
mindennap 9–16 óráig tartanak filmvetítéssel és sok rajzolással. A gyerekek rajzfilmet készítenek kedvenc figurájukkal. A kész jeleneteket cédén
hazavihetik. Bővebb információ: tel.:
250-1355, 250-0432. Szombatonként az egész tanév alatt rajzfilmes szakkört tartanak
iskolásoknak. Információ: www.magyarrajzfilm.hu

Tavaszváró Kölyöknapok
Március utolsó hétvégéjén (27-28.) 9-18 óráig a
gyerekeké lesz a Margitsziget. A Bringóhintó Kkt.
és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szervezésében színes programok és kedvezmények várják
a családokat, amelynek tagjai annyiszor tíz százalék
kedvezményt kapnak a bringóhintónál kölcsönözhető járművek kölcsönzési díjából, ahány gyermekkel
érkeznek. Bringóhintózás után minden család meglepetésben részesül, és mindenki sorsoláson vehet
részt értékes nyeremények reményében. A gyerekeket kézműves foglalkozás, rajzverseny, ugrálóvár és
címlapfotózás várja, az óriásperecet és üdítőt pedig
féláron kaphatják a rendezvény alatt.

Kék hírek
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Budai Polgár

A rendôrkapitányság jelenti
Idős embereket csapott be

Átköltözött a panaszfelvétel

Ingyen hozzájutni valamihez manapság? Ugye hihetetlen? Pedig sokan bedőltek a trükkös elkövetők újabb fondorlatának. Egy luxusterepjáróból kiszálló férfi például azzal az indokkal szólított meg kerületi idős embereket, hogy egy termékbemutatón megmaradt edénykészletet ingyen odaadna nekik.
A számos megkárosítottat eredményező esetekről a bűncselekmény
szálait felgöngyölítő Kerékgyártó Csaba rendőrnyomozó tájékoztatta
lapunkat:
– A megnyerő modorú, meggyőző beszédű férfi további, kedvező árú
termékeket (edények, késkészlet, masszírozógép) kínált, majd olcsó
televíziót és laptopot is ajánlott a gyanútlan embereknek, akiket hazakísért. Ha nem volt otthon elég készpénze az áldozatnak, a gyakran
több százezer forint reményében az idős, befolyásolható személyeket
a bankba is elkísérte. Miután a csaló átvette a pénzt, felajánlotta, hogy
az autóból a lakásba cipeli a megvásárolt, nehéz berendezéseket. De
sosem tért vissza.
A károsultak elmondása alapján a trükkös elkövető autójában még
egy személy ült, akivel németül beszéltek. A nyomozó végül a Vízivárosban bukkant az elkövető nyomára.
A később letartóztatott, román állampolgárságú G. Mihairól (képünkön) több bank
biztonsági kamerája felvételt készített.
A becsapott áldozatok pontos száma még
nem ismert. A rendőrség kéri, hogy akit a
képen látható személy megkörnyékezett,
vagy megkárosított, jelezze a II. kerületi rendőrkapitányságon (tel.: 346-1831,
346-1800). Az olcsó ígéreteknek pedig
tényleg nem szabad bedőlni.

Az autóklub épülete mellett lévő A-szárnyba költözött a II. kerületi rendőrkapitányság panaszfelvételi irodája, amely eddig a Buday László utca
felőli épületrészben működött. Ezzel egyidejűleg a belépés is csak az
„alsó” kapun át lehetséges (Rómer Flóris u. 10., telefon: 346-1800).

Rémálom az erdőben
Két kutyával indult sétára egy hölgy a Széher úton február 18-án kora
este. Az erdei úton azonban nem várt fordulatot vett a kikapcsolódás,
egy férfi kezdte követni, majd nem sokkal később a földre teperte áldozatát, aki paprika-sprayvel védekezett, mire a támadó elmenekült.
Bukovics Péter rendőrnyomozó lapunknak elmondta: a bejelentést
követően a bűncselekmény környékén számos személyt igazoltattak,
ennek segítségével az áldozat egyértelműen beazonosította bántalmazóját. A férfi ruházatán másnap sikerült kimutatni az önvédelmi
sprayből származó nyomokat.

Rendőrkézen a rablóbanda
Több olyan esetről is tudtak már a nyomozók, amikor egy néhány fős társaság fiatalokat rabolt ki Buda forgalmasabb csomópontjai valamelyikén. Ilyen terepnek számított a Flórián tér,
a MOM park, a Millenáris, vagy éppen a Margit híd környéke.
Az utóbbi helyszínt már szemmel tartották a II. kerületi rendőrök. Február 5-én ketten követtek egy fiatal fiút, akitől megpróbálták fenyegetéssel elvenni értékeit a HÉV-megálló közelében.
A nyomozók ekkor csaptak le az elkövetőkre, megakadályozva őket
újabb bűncselekmény elkövetésében. Letartóztatásukat követően kiderült, hogy a tettesek számlájára több, hasonló rablás is írható.

Szolgálatban a településőrök
A Városrendészet soraiban tíz településőr kezdi meg hamarosan a szolgálatot. Munkájukkal a közterületfelügyelők, a rendőrök és polgárőrök
járőrtevékenységét kiegészítve járulnak hozzá a közterületek rendjének
megőrzéséhez.
Az önkormányzat saját forrást és pályázati úton nyert állami támogatást
felhasználva tíz településőri státuszt létesített márciusban. – Ilyen jellegű feladatkörben még nem foglalkoztatott
az önkormányzat munkatársakat, de a
közbiztonság erősítése és a közterület
rendjének megőrzése érdekében minden lehetőséget kihasznál a II. kerület
– mondta Varga Előd Bendegúz közbiztonsági tanácsnok, aki köszönetet mondott az önkormányzat vezetésének és
képviselő-testületének, hogy támogatták
a pályázatra tett javaslatát.
Az új státuszokkal a Városrendészet
sorait erősíti az önkormányzat, hiszen a

leghatékonyabban a közös járőrszolgálattal vehetik ki részüket a napi munkából.
A településőröknek ugyan nincs a közterület-felügyelőkkel azonos jogkörük,
de számos olyan területen segíthetik a
felügyelők és a rendőrök munkáját, ahol
nincs szükség speciális képesítésre, az így
felszabaduló kapacitással pedig a közterületi járőrszolgálat erősödhet.
Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetője hangsúlyozta, hogy a tíz új munkatársat már kiválasztották a számos jelentkező közül, és a kerület lakói hamarosan
találkozhatnak velük az utcákon, tereken.
A napi szolgálatellátást megelőzően még
a kerület sajátosságaival ismerkednek az
új kollégák. A kéthetes továbbképzést
követően 12, vagy 24 órás szolgálatot
ellátva feladatuk lesz például a parkok
és játszóterek ellenőrzése, a köztisztasági előírások betartásának felügyelete,
vagy az illegális közterület-foglalás kiszűrése.
Szabó Gergely

Nem egyeznek
a rendszámok
Közterületi ellenőrzés közben talált egy régóta a
Kupeczky utcában álló autóra a Városrendészet
március 2-án. Fülöp Zoltán közterület-felügyelő elmondta, hogy a jármű ellenőrzésekor feltűnt a hiányos hatósági jelzés, ezért az Audi elszállításának
megkezdéséhez a hivatal lekérte az autó adatait.
Mint kiderült, a kocsi még csak köszönő viszonyban
sem volt a rajta lévő rendszámmal, amely eredetileg egy Opelhez tartozott
és régen körözést adott
ki rá a rendőrség.
A Városrendészet értesítette a rendőrséget. Az
autót a hatóság telephelyére szállították, és
megkezdték a tulajdonjog tisztázását.
Megújult a honlap. Frissült és küllemében a kerületi portálhoz igazodott a Városrendészet honlapja. Az internetes oldalon keresztül az eddig megszokott ügytípusokat továbbra is lehet elektronikus úton
intézni: www.masodikkerulet.hu/varosrendeszet
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ

1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

BUDAI TÁNCKLUB

1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992

MILLENÁRIS

1024 Fény u. 20–22., tel.: 438-5312

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

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA

1028 Templom u. 2–10., tel.: 392-0860

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

VÍZIVÁROSI GALÉRIA

1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925

Nyerjen múzeumi belépőt! Játszani hívja
„MULATTATTAM, DE MAGAM IS JÓL MUolvasóinkat a Magyar Nemzeti Galéria. A FölLATTAM”. Ez lett volna Bilicsi Tivadar másodi paradicsom – Modern mesterművek a Kasdik könyvének címe, amit azonban már nem
ser-Mochary gyűjteményből című kiállításra
volt ideje befejezni. A Marczibányi Téri Mûve(ajánlónk lapunk előző számában jelent meg.)
lôdési Központ színházi délutánján, március
szóló belépőket sorsolnak ki azok között akik,
5-én 15.30-tól Bilicsi Tivadar két lánya, Kati és
a feltett kérdésre helyesen válaszolnak:
Böbe mesél halhatatlan édesapjukról. Kiderül,
Milyen lett
származásúak
a Nemzeti
Galéria
miként
Grawatsch Tivadar
kartotékrakosúj időszaki
kiállításán bemutatott
magángató
postahivatalnokból
az ország ünnepelt
gyűjtemény
tulajdonosai?
színésze?
Hogy
lett Bilicsi születésnapi ajándék?
— A beszélgetôtárs:
Sándor
Erzsi. A31-ig
színA válaszokat,
kérjük, küldjék
március
házi
délutánra
a
belépés
díjtalan.
az info@mng.hu email címre, vagy jelezzék a
Nemzeti Galéria 201-9082-es telefonszámán.
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AJÁNLÓ

. OLDAL
oldal
9.

KIÁLLÍTÁSOK
ÖNTÖDEI
MÚZEUM:
Állandó
kiállítások:
Ganz
Ábrahám
élete
és munkássága.
MÚZEUM:
Állandó
kiállítások:
Ganz
Ábrahám
élete
és munkássága.
Az Az
itt
Kiállítások ÖNTÖDEI
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiafelejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség.
történeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépTechnológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigacsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, erelépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvédeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
nyek,
eredeti
gázlámpák,
és a magyar
kiválóságainak
mellszobraiból
kialakított
panteon akadálylátható.
és
öntési
gyakorlati
foglalkozás
6–8 fôs öntészet
gyerekcsoportnak
elôzetes
bejelentés alapján.
A múzeum
Formázási és
öntési
gyakorlatihétfô
foglalkozás
6–89–17
fôs gyerekcsoportnak
elôzetes 1027
bejelentés
alapján.
A J.
múzeum
mentesítve
van.
Látogatható
kivételével
óráig. (Öntödei Múzeum,
Budapest,
Bem
u. 20.,
akadálymentesítve
van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Budapest, Bem J.
tel.:
201-4370)
u. M
20.,
tel.: 201-4370)
GALÉRIA
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. FEBRUÁR 21-ig: Marczi szerint a
�
világ
II. „Rejtetta tartalékok”
fotók
és egyebek.
A mûvelôdési
központ alkotó
kedvû munkatársainak
 M GALÉRIA
Marczibányi—
Téri
Mûvelôdési
Központ
színházi elôterében.
MÁRCIUS
21-ig: „Egy kis kiállínaptása.
FEBRUÁR
26–MÁRCIUS
21.:
„Egy
kis
napsütés...”
Beatrice
Jourdan
fotókiállítása.
Megnyitó:
FEBRUsütés...” Beatrice Jourdan fotókiállítása. MÁRCIUS 23-ÁPRILIS 11.: Gui Demeter festőművész
kiállítása.
ÁR
25., 18.00
óra. Megnyitja:
Katona
Klári. Székely Annamária festőművész.
Megnyitó:
MÁRCIUS
23., 18.00.
Megnyitja:
� VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁRCIUS 11-ig: Elsô Magyar Látványtár Alapítvány — válogatás. Rózsadomb és vi VÍZIVÁROSI GALÉRIA: ÁPRILIS 13-ig: Typoszalon: Álom és valóság „30”, a Magyar Tipográfusok Egyedéke — festmények.
sületének kiállítása.

 HAP GALÉRIA: ÁPRILIS 2-ig: Kotsis Iván (1889–1980) építész emlékkiállítása. Kotsis Iván az új építészethez
ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: FEBRUÁR 22., 18.00: Koncert 33 — MVM Koncertek. Junior Príma Díjacsatlakozva
magával ragadtaFenyô
tanítványait
meggyôzôen hatott
a közvéleményre
is. A tanszéki
kiadványok,
a hasok
hangversenysorozata.
Lászlóésgordonkaestje.
Közremüködik:
Kovalszki
Mária (zongora).
FEBRUzai szakirodalomban
lépten-nyomon
publikált
elôadások
és cikkek
széles alapot biztosítotÁR
28., MÁRCIUS 7.,
MÁRCIUS 14.,
11.00: hallgatói
Bach és tervek,
Beethoven.
Csalog
Gáborolyan
zongoramatiné-sorozata.
tak az új architektúrának,
amiaakkor
világviszonylatban
alig volt megtalálható.
Ez Kotsis
Ivánmódszere.
hervadhatatlan
érFEBRUÁR
28., 15.: „Legyen
zongorázás
öröme mindenkié”
— Michel Sogny
tanítási
Bemutademe.
(Kubinszky Mihály)
kiállítás
megtekinthetô
hétfô-péntek
óráig.A(1027
Margit krt.
24., földszint)
tó
és hangverseny.
VezetôAtanár:
Szentpéteri
Gabriella.
MÁRCIUS14–18
5., 18.00:
Trio Dumas
hangversenye.
Joseph Puglia (hegedû), Chaim Steller (mélyhegedû), Kôszeghy Örs (gordonka). Bach: C-dúr szólószonáta hegedûre.
Martinu:
Vonóstrió.
Beethoven:
Duó mélyhegedûre
és gordonkára.
Reger:
BARTÓK
EMLÉKHÁZ:
MÁRCIUS
25., 18.00: Bartók
is játszotta.
Füleia-moll
Balázsvonóstrió.
zongoraestje a zenezene
szerző születésnapján. Március 26., 18.00: Báli jelenetek. Egri Mónika és Pertis Attila zongoranégykezes-hangGYEREKEKNEK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Diridongó. Ölbéli zenés foglalkoversenye. Massenet, Schumann, Schubert, Rubinstein, Dohnányi és Liszt műveiből.
zás apróságoknak és cseperedôknek (6 hónapostól 4 évesig) Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével.
 VÁROSMAJORI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM: MÁRCIUS 20., 19.00: Bach: János passio. A Carmine Celebrat
Tel.: 06 20 546-5757; dzsuzsi@chello.hu
Kórus és Zenekar elôadásában. Vezényel: Zimányi István. A belépés ingyenes.
� PIKLER JÁTÉKTÉR: Hétfôtôl péntekig 9.15-tôl, hétfôn és szerdán 10.45-tôl is tartjuk az összejöveteleket 6
hónapos és 2 éves kor közötti gyerekeknek és szüleiknek. A JátékTérben a gyerekek koruknak megfelelô speciáMARCZIBÁNYI
TÉRI MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT: Diridongó.
zenés foglalkozás
aplisgyerekeknek
mozgáseszközöket és
kreativitásra ösztönzô
játékokat próbálhatnak
ki. TovábbiÖlbéli
információk
és jelentkezés:
róságoknak
cseperedôknek
(6 hónapostól
4 évesig)
Donáth
ének-zene
tanár vezetésével.
telefon:
06 20és474-3317;
326-5262;
pikler@t-online.hu
(1022
GáborZsuzsanna
Áron u. 39.;
www.pikler.hu)
Tel.:
06 20 546-5757;
dzsuzsi@chello.hu
TESZVESZ
JÁTSZÓSZOBA:
Minden kedden 10 órakor Süni zenebölcsi. Minden csütörtökön 18 órakor Su�
zuki-féle
hegedûtanulás.
Minden
páros
hét szombatján
óra között
kézmûves
foglalkozás.
Helen csüDo TESZVESZ
JÁTSZÓSZOBA:
Minden
kedden
10 órakor 10–13
és hétfőn
10.30-kor
Süni zenebölcsi.
Minden
ron
Early
English
kedden
10-kor
1–2
éveseknek,
csütörtökön
17
órakor
3–5
éveseknek.
Helyszin:
Budagyöntörtökön 18 órakor Suzuki-féle hegedûtanulás. Minden páros hét szombatján 10–13 óra között kézmûves
gye,
Teszvesz játszószoba,
emelet.
foglalkozás.
Helen DoronI.Early
English kedden 10-kor 1–2 éveseknek, csütörtökön 17 órakor 3–5 éveseknek.
Helyszin: Budagyöngye, Teszvesz játszószoba, I. emelet.
NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 26., 15.00–17.00:
 ZENE-DOBOZ: Zenei fejlesztés és játék a Mazsola Játszóházban kéthetente szerdán 10.30–11.30-ig.
A kenguruk földjén. Kilián Mária képes úti beszámolója. Klubvezetô: Kilián Mária, tel.: 212-2820.
Részvétel szülôvel 1–3 éves korig, a belépés ingyenes. Bejelentkezés: 200-1907 és 06 30 982-0386, vagy e� BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: A február 23-i összejövetel elmarad. MÁRCIUS 2.: Böjtmás hava, márciusi
mailben:
remusz@hu.inter.net
(1026 Krecsányi
u.1.)
jeles
napok.
MÁRCIUS 9.: Forradalmunk,
1848.
március 15. MÁRCIUS 16.: Beszélgetôs klubnap. Összejö SZÁZHOLDAS
ANGOL:
éves gyerekeknek,
szerdánként
11-kor
a Világgyerek
játszóházban,
a János
veteleinket
minden
kedden1–4
15 órától
tartjuk. Sok szeretettel
várunk
minden
kerületünkben
élô nyugdíjas
polKórház
mellett. Elérhetôség:
angol.szazholdas@gmail.com,
06 70
253-5210, https://sites.google.com/site/
gárt
a hagyományôrzô
nyugdíjas
klubba. (1022 Bimbó út 63. Tel.:
326-7273)

szazholdasangol,
1026NYUGDÍJASKLUB:
Szilágyi Erzsébet fasor
61., I.24.:
em. Látogatás
3/a.
�
BUDAI NAPSUGÁR
FEBRUÁR
az Iparmûvészeti Múzeumban. MÁRCIUS 3.: Kirándulás Nagymarosra. MÁRCIUS 10.: Pomáz kulturális
kincsei.
MÁRCIUS
A budapesti
Nyugdíjasoknak MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT:
MÁRCIUS
26.: Az17.:
ókortól
napjainsorozatban:
Szent
István
Bazilika.
VALENTIN-NAP. A magyar filmmûvészek Valentin-napi cukiságára (Szinglik éjszakája) ki- kig.mûemléképületek
Ami a médiából kimaradt. Történelmi kalandozás
� HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden pácsit még várni kell (Sas Tamás Hámori Gabival forgatott rom-komja február 25-én érkezik
Kecskebűvölők. A színészi Oscar-díj számos, kellemes mellékhatása közül az egyik, hogy
Szíriában, – a másfél évtizede hazánkban élő Wanus
ros héten csütörtökön 15 órától tartja összejövetelemeg a mozikba), de addig sem marad szívküldi-mozi nélkül a megveszekedett magyar
hirtelen minden olyan film iránt megélénkül a kereslet, melyben a nyertes az utóbbi időben
Faisal segítségével – az ókortól napjainkig. A filmvetítésit, amelyre mindenkit szeretettel várunk. (1028 Máriaszerelmes. Mert Hollywood nem késte le a Valentin napot, s olyan csatársorral készült az
megfordult.
Most, hogy
Bridgesnek végre
oda merték
a legjobb
színésznek
járó
egybekötött beszélgetésen megismerkedünk a szír
út 37.)
alkalomra, amilyet
mégJeff
a sztárbôségben
szenvedô
Woodyadni
Allen-nek
is nehezére
esne
ki- sel remetei
díjat
(noha
simánis odaadhatták
volna
már az Azok
csodálatos
Baker-fiúkért,
A halászkirály
hagyományaival,
szokásaival.KlubnaHiteles
TEREFERE POLGÁRI
NYUGDÍJASKLUB:
Nehéz
eldönteni, hogy
a Valentin
nap acímû
(rózsa)színes,
szinkronizált,
illatosí- nép� kultúrájával,
állítani.

legendájáért
vagyminek
A nagy
Lebowskiért
– deRoberts-mozinak,
az Amerikai Filmakadémia
tott produkciót
nevezzük.
Az újisJulia
vagy Jamieútjai
Foxxkiszámítúj filmjéhatatlanok),
más megvilágításba
került egy korábbi
a Kecskebűvölők
is.
nek, netán rögtön
Anne Hathaway
legújabb romkomjának,
avagy afilmje,
rangidôs
elôtti tisztelgésképpBridges
Shirley nem
MacLaine
nyugdíjas korinyert
jutalomjátékának?
ezzel még korántsem értünk
Noha
a Kecskebűvölőkért
(hanem a CrazyÉsHeart-ért,
a sor végére,
mert a tegnap,
a ma és aalakít),
holnapután
sztárjaiból
még
melyben
egy lecsúszott
country-énekest
ez az apróság
csak
ke- vagy tucatnyi
átsétál
a
vásznon,
hogy
e
jeles,
egyesek
szerint
a
virágboltosok
veseket fog meggátolni abban, hogy jegyet váltsanak a frissen díjazott világméretû
összeesküvésének
köszönhetô
asszonyának
vagy urának,
sztár
hadügyi
szatírájára, melyben
Bridgesünnepen
egy ütközetben
megvilágoszerelmének, élettársának, szeretôjének, gyermekének, aranyhörcsögének,
sult katonát játszik, aki a telepátia, a szemmel verés és az agyhullámok
plüssmacijának vagy szeretett szobanövényének kedveskedjen. Az egy négyáltali villagörbítés technikáira okítja az amerikai hadsereg egy speciális
zetméterre jutó sztárok tekintetében a Valentin nap talán még a készülô, új
osztagát.
Bridgesismellett
többpedig
hasonló
kaliberű híresség
(Kevin Spacey,
Stallone-mozit
lekörözi,
utóbbiban
Schwarzenegger,
Bruce Willis,
George
Clooney, Ewan
néhány
nagyszerű
Dolph Lundgren,
Jet LiMcGregor)
és Mickey és
Rourke
teszik
— igaz,karakteralakíautomata fegyverektást
kecskeAisValentin
hozzáteszi
magáétviszont
a szatirikus
összhatáshoz,
de
kel nyújtó
— a szépet.
napasztárjai
inkább
mosolyban erôsek:
ami
hiába
minden
igyekezetük,
ezt adolguk,
filmet nem
főszereplő tökéletes
(a bajuszosan
azt illeti,
nagyon
nincs is más
mintakivillantani
fogaik fehérjét, vagy egy
kicsit szomorkodni,
hogy annál jobban
essen amellérenfeltartóztathatatvicceskedő
Clooney)
és nem a másodhegedűs
világsztárként
lanul
közeledô
happy
end.
Garry
Marshall
filmje
a
Valentin
napra
idôzített bádelt Ewan Mcregor, hanem az immár Oscar-díjas mellékszereplő; a saját
kis
ajándéktárgyaknak
állít
konkurenciát:
a
felhúzható
mûanyag
szívekjos
Lebowski-beli alakítását kajánul lenyúló Bridges viszi el.
E.K.
nek,
zenélô
képeslapoknak,
és
a
többi,
fröccsöntött
cukiságnak.
E. K.
Rendezte: Grant Heslov, szereplők: George Clooney, Jef Bridges, Ewan
Rendezte: Garry Marshall. Szereplôk: Jessica Biel, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Julia
McGregor.
Roberts, Ashton Kutcher, Jamie Foxx, Shirley MacLaine.

történetek,
zenehónap
a sokszínű
Szíriából,
Damaszkuszból.
pok minden
elsô hétfôjén
16.30
órai kezdetKlubvezetô:
Kilián Mária,
212-2820.
tel. Információ
Küzdy tel.:
Lászlóné
376-8773-as telefonszámán.
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 SZÍNHÁZ: Március 22., 18.00: Baltazár
Színház:
Kőválasz.
Vörös27.,
István
darabja
egy csaFebruár
16.30:
Humorper� FESZTIVÁL:
lád
történetét
meséli
el
1944-től,
a
II.
világhábocek döntô. 19.00: Humorpercek gála: A jelen
rún
napjainkig.
Szereposztás:
a Baltazár
Színház
és át
a jövô
humoristái
egy színpadon.
Best
uff
színészei,
Klári,l’art
Kecskés
Karina,
L’art pourvalamint
l’art — aVarga
L’art pour
Társulat
mûMüller
Péter Sziámi,
Ferenc.
sora. Maksaméta
—Lukács
Maksa Ábel,
ZoltánDarvas
mûsora.
Rendező:
Elek
Dóra.
� SZÍNHÁZ: Február 22., 19.00: Molière: Tudós
ZENE:
nôk.Március
Komédia19.,
két19.30:
részbenMesterkoncertek:
a Karinthy SzínChopin-est
– Hauser
Adrienne
zongorakonház elôadásában.
Rendezô:
Kéri Kitty.
Március
certje.
Március
20.,Miller:
19.00:
Side
by Side:
17., 19.00:
Arthur
Édes
fiaim.
DrámaLeroy
két
Jones
amerikai
dzsessztrombitás
Pesthidegkúton.
részben
a Soproni
Petôfi Színház
elôadásában.
Lemezbemutató
Március 21., Huszti
19.00:
Rendezô: Kerényikoncert.
Imre. Fôszerepekben:
Dalnokklub.
Kobzos Kiss
Tamáslelkiisés a
Péter és PirosVendég:
Ildikó. Létezhet-e
fájdalom,
Péter-Pál
énekkar.
Házigazda
a
Radványi—Balog—
meret-furdalás, amely egy életen keresztül elkíBorzsák
trió. Március
26., 19.30:
Fiatal
séri az embert?
Bolond-e
egy anya,
ha művészek
nem tudfóruma:
A kétédes
zenefiaEgy
– Kiss melyet
Virág (zongora)
és
ja elfogadni
halálát,
soha senki
Dezső
Sándorbizonyítani?
(cselló) kamaraestje.
nem tudott
�KIÁLLÍTÁS:
Április
11.:
Égitestek,
ZENE: Február
25.,
19.00:
Péterfyföldi
Bori testek
& Lo—
Magyar
Plakát7.,
Társaság
kiállítása.
Március
veaBand.
Március
15.00: Az
operairodalom
23–április
5.: Tündérmese:
gyermekrajzkiállígyöngyszemei
— Mozart: Cosi
Fan Tutte. Opetás.
A pesthidegkúti
Gyermekek
Háza Vezényel:
Alternatív
rafilm.
A Bécsi Staatsoper
elôadása.
Alapozó
és a berettyóújfalui
Igazgyöngy
NicolausProgram
Harnoncourt.
Március 12., 17.00:
MaAlapfokú
Művészeti
diákjainak
3. közös kidarász Klub
— TeleIskola
van a
város akácfavirágállítása.
Megnyitó:
március
31. 14Madarász
óra. A kiállígal. Nônapi
gálamûsor.
Vendégek:
Katást
megnyitja:
Faltisz
Alexandra
grafikusművész,
talin, Tolnai András, Solti János, Szabó Teréz. Kíillusztrátor.
Közreműködik
Ágnes
sér: Berki Béla
és zenekara.Szalóki
Március
13., előadó19.00:
művész.
Blues esték. Házigazda a Blues Night Long
együttes.
GYEREKEKNEK:
csütörtökön 18
Március Kéthetente
19., 19.30: Mesterkoncertek
órától
Magyar
táncház
gyerekeknek:
— Hauser Adrienne zongorakoncertje.magyar
Chotáncok,
pin-est.népi játékok, énekek, mondókák. Vezeti:
Csatai
László (Csidu);
zenél1-jéig:
Bese Botond
és Nyíri
� KIÁLLÍTÁS:
Március
Ez komoly?
László.
Március
21.,
11.00:
Bonbon
Matiné:
Szûcs Édua karikaturista kiállítása. Március 7Família-bérlet:
hangszerek
mi vagyunk!
A Four
ig: TisztítótûzA —
Morelli Edit
tûzzománcmûFathers
Énekegyüttes előadása. Műsorvezető:
vész kiállítása.
Lukácsházi
Győző. Március
27.,csütörtökön
15.00: Húsvéti
� GYEREKEKNEK:
Kéthetente
18
Csiribiri
családi
délután.
Az
aranyszőrű
bárány
órától Magyar táncház gyerekeknek: magyar
–táncok,
Gulyás népi
László
vándormuzsikus
műsora. VezeA bájátékok,
énekek, mondókák.
tor
nyulacska
– a(Csidu);
Fabulazenél
Bábszínház
előadása
ti: Csatai
László
Bese Botond
és
Kézműves
játszóház.
Nyíri László.
Február 26., 14.30: Mazsola-bérlet:
TUDÁSTÁR:
Március
22.,—19.00:
Borospince
Kököjszi és
Bobojsza
a Ciróka
Bábszínestek
– A száműzött
Sinka
ház elôadása.
Március magyar
5., 10.00:irodalom:
Muzsikus klébIstván.
Mihály
előadás-sorozata..
A jegyzelet —Takaró
Eckhardt
Gábor
zenetörténeti kalandohez
egykisiskolásoknak.
pohár bor és egy
szelet zsíros kenyér
zásai
A beszédszerû
zene jár.
—
Diákoknak
dupla
adag
zsíros
kenyér!
Jegyár:
1100
avagy mire képes a zene, amire a beszéd képFt.
Március
23., 18.00:
Filmklub:
Háború
a nemtelen.
Március
6., 15.00:
Csiribiri
családi
délzet
ellen.
Jelenczki István
dokumentumfilmje
III.
után.
Csillagbajusz
— Egy
rímes párnacsata:
és
IV.
rész.
A
vetítés
után
beszélgetés
a
rendezőösszeállítás kortárs magyar költôk mûveibôl.
vel.
Március 23.,
18.30:23.,
Magyar
� TUDÁSTÁR:
Február
18.30:művészsorsok
A francia reidegenben.
Ludmann—Mihály
művészettörténész
alizmus mûvészete
Ludmann
Mihály mûvédiavetítéssel
illusztrált
sorozata
idegenben
alkotó
szettörténész
Február
sorozata.
26., 17.30:
magyar
művészek
–
Munkácsy,
Zichy
–
művészetét
Kertbarát klub. Beszélgetés, hasznos tanácsok
mutatja
be.
hobbikertészeknek.
Házigazda: Eleôd-Faludy
Gabriella.
ZÖLDÁG:Téma:
Március
23., 18.00:
Gyógynövény
Felkészülés
a tavaszi
kerti munklub.
Tisztító
kúra
tavasszal.
Előadó:
kákra növényvédelmi szempontból.Kökény
Elôadó:Mária
Néfitoterapeuta.
Március
26., 18.00:
Kertbarát
methy Zsuzsanna
ny. egyetemi
adjunktus,
nöklub.
Beszélgetés,
hasznosvaló
tanácsok
hobbikervénydoktor.
A programon
részvétel
ingyetészeknek.
Házigazda:
Eleőd-Faludy
nes, regisztráció
szükséges.
RészvételiGabriella.
szándéTéma:
Lágyszárú
évelő
növények
a kertekben.
kát, kérjük, jelezze a 06 30 642-3208-as
számon
Előadó:
Vándor Kinga okleveles
tájépítész
vagy a zoldag@kulturkuria.hu
e-mail
címen.mérnök.
A programon való részvétel
de re� BABAHOLMIBÖRZE:
Március ingyenes,
6., 9-tôl 13-ig:
gisztráció
szükséges.
szándékot
a To06
Jó állapotú,
használt Részvételi
gyermekholmik
vására.
30
642-3208-as
telefonszámon,
vagy
a
zoldag@
vábbi információ a 392-0871-es telefonszámon,
kulturkuria.hu
e-mail címen jelezzék.
vagy az info@kulturkuria.hu
e-mail címen.
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Budai
BUDAI Polgár
POLGÁR

� ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Megemlékezünk elhunyt klubvezetônkrôl. Összejövetelein BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: MÁRCIUS 23. Névnapok köszöntése, 30. Versek a tavaszról, ÁPRILIS 6.
ket az új évben havonta egyszer tartjuk, mindig szerdán. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
Húsvét a klubban, 13. Szent György hava, áprilisi jeles napok. Összejöveteleinket minden kedden 15 órától
� RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Téli szünet utáni elsô összejövetelünket FEBRUÁR 25-én tartjuk 9–12.30tartjuk.
Sok
szeretettel
várunk
minden
kerületünkben
élôkirándulásra.
nyugdíjas polgárt
a hagyományôrzô
klubig. Ekkor
lehet
befizetni
a március
30-i
bruck—bécsi
Összejövetelek
minden nyugdíjas
csütörtökön
9–
ba.
(1022 (1027
BimbóMargit
út 63. krt.
Tel.:48.,
326-7273)
12.30-ig.
I. em., 10. sz. kaputelefon, 06 20 921-6588)

NYUGDÍJASKLUB:
A legutóbbi
klubnapon műsorral
emlékeztünk
az 1848-49-es
forradaDOMBOK POLGÁRI
NYUGDÍJASKLUB:
Összejöveteleinket
minden
hónap 2. ésmeg
4. szerdáján
16 órakor
tart� HIDEGKÚTI
juk. FEBRUÁR
24-én folytatjuk
dr. Balogh
Sándor Autonómia
ésprogramokat
az új világrend
címû könyvének
ismertetélom
és szabadságharc
március 15-i
évfordulójáról.
Az első fél évi
is megbeszéltük.
Legközelebbi
sét. MÁRCIUS 10-i összejövetelünk
elmarad.
Helyette kivételesen
MÁRCIUS
12-én pénteken
órakor
vendéösszejövetelünkön,
március 25-én az
első negyedévre
eső névnapokat
ünnepeljük
meg. Az 17
utána
következő
günk
dr.
Balsai
István,
kerületünk
országgyûlési
képviselôje.
Erre
az
alkalomra
minden
érdeklôdôt
szívesen
alkalommal, április 8-án már 15 órától tartjuk összejövetelünket. A klub minden páros héten csütörtökön 15
látunk.tartja
(1024összejöveteleit,
Keleti Károly u.amelyre
13/b; tel.:
394-4424)
órától
mindenkit
szeretettel várunk. (1028 Máriaremetei út 37.)

 TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel.
KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: FEBRUÁR 21., 27., 28., MÁRCIUS 7., 13.: BuInformáció Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
dai-hegység. Találkozó: 9 óra, Moszkva tér, metrókijárat. Információ: 316-3053, 06 20 997-8465, http://
 ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Búcsúzunk elhunyt klubvezetônktôl, Békési Jánostól. „Az
tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)
élet olyan, mint a viharos tenger, melyben csak dolgozik az ember. S ha egyszer céljára talál, csónakját felborítja
a halál.” Összejöveteleinket
havonta
egyszer
tartjuk,
Keleti Károly
u. 13/b)
KLUBOK
BRIDZSKÖR minden
szerdán
15–20
óra mindig
között aszerdán.
kerületi(1024
MDF-irodában.
Kávé,
üdítô, süte
RÓZSADOMBI
NYUGDÍJASKLUB:
Március várnak!
30.: Kirándulás,
Bruck—Bécs.
mény!
Minden kedves
érdeklôdôt szeretettel
(1022 Bimbó
út 63.) Összejövetelek minden csütörtöFÔNIX(1027
KULTURÁLIS
Az10.
izraeli
utazás elôlegének
� BUDAI
kön
9–12.30-ig.
Margit EGYESÜLET:
krt. 48., I. em.,
sz. kaputelefon,
06 20 befizetése
921-6588)márciusban aktuálissá válik
a
jelentkezôknek.
A
Müncheni
Oktoberfestrôl
és
a
poreèi
üdülésrôl
is
tudunk
tájékoztatót
adni. I. félévi
 BUDAI NYUGDÍJAS KLUB: Március 31. Városnézés Pécsett. Április 7.már
Látogatás
a Szentendre-i
részletes
programtervezetünk
mindenki
számára
elérhetô
minden
rendezvényünkön,
ingyenesen.
Skanzenben. Április 14. Kirándulás Debrecenbe. Április 21. Győr műemlékei. Utazás vonattal. FEBRUÁR
Részletes
23.: Szépmûvészeti
Múzeum,
a Degas-tól Picasso-ig
címû kiállítás megtekintése.
FEBRUÁR 25.: Jordánia.
felvilágosítás
a 326-7832-os
telefonszámon,
ill. a tothbuda@chello.hu
címen.

 DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; tel.: 394-4424)

EGY FALAT RÓZSADOMB A VÍZIVÁROSBAN. Idén ünnepli alapításának huszadik évfordulóját az Elsô Magyar Látványtár. Ebbôl az alkalomból nyílt lehetôség arra, hogy páratlan gyûjteTERMÉSZETVÉDÔ
TURISTÁK
KÖRE: MÁRCIUS
27.:a Budai-hegység.
Találkozó: 9 óra,
kirándulás
néhány darabját
bemutassa
a Vízivárosi
Galériában,
Mûvészeti gyûjtemények
a II.
ményének
Moszkva
tér, metrókijárat.
MÁRCIUS
28.: Budai-hegység.
9 óra, Kosztolányi
Dezsőmindig
tér 272-es
busz
kerületben
címû sorozat
keretében.
A kis galéria Találkozó:
tárlatai témától
függetlenül
magas
megállója.
Információ: 316-3053,
06 20
http://tvtk.fw.hu
(1024 Keleti
K. u. 38.) is párosul. Minmûvészi színvonalat
képviselnek,
ez997-8465,
esetben azonban
a minôséghez
mennyiség
den falon számos munka, festmények, grafikák, fotók, a vitrinekben szobrok láthatók. Elsô ránézésre nem egyértelmû a különbözô stílusú mûvek kapcsolódása, de nem is a munkákban, hanem azok alkotóiban kell keresnünk a közös nevezôt, ami ezúttal egy földrajzi név: a Rózsadomb. A kiállított mûvek alkotói,
a már
elhunyt Múzeumban
Anna Margit és Lossonczy Tamás mind
Időszakiköztük
kiállítás
az Öntödei
kerületünk lakói.
„Ha jellemeznem kellene Bánkit, a tudóst, a zse- gépészmérnök hallgatók számára 1906-ból,
Az igen nagy számban összegyûlt vendégeniális gépkonstruktőrt, a kitűnő tanárt, a kivá- ket
találmánya
a Bánki—Csonka-féle első karbuVörösváry Ákos, a látványtár egyik alapítóló szakírót, a mintaszerű kollégát és last but not ja
rátor
és annak
motoros szivatés aműszaki
kiállítás rajza
rendezôje
köszöntötte,
a tárlaleast: a nemes lelkű embert az őszinteségnek és tot
tyúhoz
készített
változata
is. Megtekinthető
pedig
Szemadám
György
festômûvész,
igazságosságnak ezt a melegszívű apostolát, akit mûvészeti
a FrankliníróTársulat
kiadásában
az
nyitotta1916-os
meg, akinek
korai munkövetendő példaként állíthatunk arra a piedesz- kái
eredeti
„Energiaátalakulások
folyadékokban”
szintén
a kiállítást gazdagítják.
Ezt a körüla mûvész
„otrombán
tálra, amelyen csak az ország legjobbjainak van ményt
című egyetemi
tankönyve,
melysportszerûtlenmáig hasznánek”
minôsítette,
bár,
mint
mondta,
„ezek a
helye.” Schimanek Emil e szép gondolatait latos a Műegyetemen. A kiállítás
szemlélteti
képek
olyan
régen,
negyven
évvel
ezelôtt
kétekinthetjük az In memoriam Bánki Donát az utókor megbecsülését is az alkotó utódokszültek,
hogy
az
a
festô
már
nem
is
én
va1859–1922 című vándorkiállítás mottójá- nak adományozható, róla elnevezett emlékégyok”. Talán éppen ezért, Szemadám György
nak.
rem és jubileumi díj bemutatásával.
nem vállalkozott a mûvek méltatására, inBánki
Donát,
korának
egyik
legjelesebb
géA kiállítás megnyitóján Lengyelné Kiss Katalin
kább az alkotókhoz fûzôdô személyes élményeit osztotta meg a közönséggel. Elmondta az Elpészmérnöke,
a Magyar
Tudományoskörülményeit
Aka- az Öntödei
Múzeum
igazgatója
sô Magyar Látványtár
keletkezésének
is, amelynek
alapját
Vörösváryköszöntötte
Ákos négy
démia
levelező
a budapesti
Magyar ateremtette
megjelenteket.
évtizeddel
ezelôtttagja,
megkezdett
gyûjtô munkájával
meg. Beszédében hangsúlyozKirályi
József Műegyetem
nemzetközi
ta, hogy
fontos
szerepe volt
Bánki
A mûvészeti
élmény teljessé
tételéhezhírű
Grencsó
Istvánmennyire
szaxofonos
és fuvolista,
a magyar
professzora,
a Gépészmérnöki
kar alakjának
dékánja játéka
Donát
életében
Vasöntő és
avantgárd dzsessz
egyik kiemelkedô
járult
hozzá a—Ganz
nem és
kis Társa
mértékben.
Elsô Magyar
Látványtár
gyûjteményébôl
kiállítást március
11-ig
nézhetik
meg amajd
látoAz Gazdag
volt.
életútját
21 darabból
álló tabló- nyílt
Gépgyárnak,
melynek
előbb
tervezője,
gatók
a
Vízivárosi
Galériában.
sorozatban örökítette meg az Óbudai Egye- főmérnöke lett a kiváló tudós. Itt készítette

Bánki Donát emlékezete

tem, melyet április közepéig láthatnak az el és szabadalmaztatta első jelentős találmáérdeklődők a Magyar Műszaki és Közlekedési nyát, a dinamométert.
KOROM ATTILA ÚJ ZENEKARÁVAL LÉP FEL. Korom Attila gitáros-énekes, költô, zeneszerMúzeum
Öntödei Múzeumában (1027 Bem A kiállítást dr. Gáti József professzor, az Óbudai
zô, szövegíró, elôadómûvész, vándorfilozófus. Tizennégy éves korától ír rendszeresen dalszöveJózsef
u.
20.)
Egyetem kancellárja nyitotta meg. Beszédgeket, verseket, prózát. Zenei pályafutása során saját produkciói mellett többek között KaráA
tablók
mellettKoncz
számos
eredeti és
dokumenében írt
röviden
bemutatta
kiállítást,
szemécsony
Jánosnak,
Zsuzsának
Hernádi Juditnak
szöveget.
Zenéje aa városi
folk stílusát,
tumban
is isgyönyörködhet
látogató.
A vitlyes tapasztalatokkal
és élményekkel
kiegéazon belül
a Cseh Tamás- avagy
Leonard
Cohen-féle
énekmondó hagyományait
idézi. A
több
rinekben
megszemlélhetik
a gépészmérnök
mint fél éve
debütált formáció
az újjászületés szítve ezeket. Elmondta, örömére szolgál,
hallgató
1876/77-es
anyagjegyébenBánki
új repertoárral
áll aegyetemi
Marczibányi
Téri hogy a 130. születésnapját ünneplő műszaki
Központ színpadára
5-én felsőoktatási intézmény, az idén megalakult
Mûvelôdési
márciusJózsef
könyvét,
kinevezését
a Magyar Királyi
20 órakor. „constructeurévé” 1891. március Óbudai Egyetem egyik elődintézményének,
Műegyetem
Az dátummal,
együttes tagjai:
Barnicskó aVali
(ének), a Bánki Donát Műszaki Főiskola névadójá31-i
megtekinthetik
VaskapuZiegler
Lóránt
Greg
(ütôhangszerek),
Kégl
(bil- nak munkásságát bemutató kiállítás méltó
vízerő tervezetének eredeti nyomtatott váltolentyû, tangóharmonika, bendzsó) és Korom
zatát, melyet a budapesti Hydro-elektromos helyen, az Öntödei Múzeum szépen felújított
Attila (gitár, ének). Vendégfellépôk: Mester
társaság
mérnök bizottságának adott elő 1918. falai között mutatkozhat be.
Csaba, Szitkai Zsolt és Kocsány Marianna. BeCsibi Kinga múzeológus
június
18-án. A kiállításban
a műlépô elôvételben
1000 Ft, a szerepel
koncert napján
egyetemi
tanár által 212-2820.
kiadott írásbeli feladat Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 9-17 órá1500 Ft. Információ:

2010/6
2010/4 –—március
február19.
19.
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11.
11. oldal
OLDAL

Ipach
Ildikó elôadása
vetítéssel.
Márciusi
elôzetes:
MÁRCIUS
2.: a
A kerületi
Bárdos Lajos
emlékmúzeum
meglátogaBRIDZSKÖR
minden
szerdán
15–20
óra között
MDF-irodában.
Kávé, üdítô,
süteklubok
tása.
MÁRCIUS
4.:
Klubdélután
(kivételesen)
csak
klubtagoknak.
MÁRCIUS
9.:
Ráckeve.
Rendezvényeinket
mény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
nem
klubtagok
látogathatják.
Klubdélutánok
minden
du.„elvarázsolt”
3-tól 6-ig.Tel.:
216-9812
(rögzí
BUDAI
FÔNIX is
KULTURÁLIS
EGYESÜLET:
Hegedűs
Valér acsütörtökön
klubdélutánon
bennünket
a szintetô is), 06 20 42-42-180, 06 20 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu, II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos
tizátoron előadott klasszikusok zeneművekkel, olyan érzésünk volt mintha a Zeneakadémián hallgatnánk egy
Lajos emléktábla alatti ajtón a fôbejárat mellett balra.
kiváló koncertet. Ezúton is köszönjük és visszavárjuk. Kérjük az izraeli utazásra jelentkezôket, hogy elôleg

befizetésével erôsítsék meg szándékukat, márciusban. A müncheni Oktoberfestrôl és a porecsi üdülésrôl is tuTANFOLYAMOK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT:: Moldvai és gyimesi népzenedunk
már részletes információt
adni
érdeklôdôknek.
I. félévi
programtervezetünk
és néptánckurzusok
kezdôknek
és az
haladóknak
minden
hónaprészletes
2. vasárnapján.
A kurzusokatmindenki
a csángószámákultúra
rendezvényünkön,
ingyenesen.
Márciusra
tervezett programjaink:
MÁRCIUS
23.: Nemzeti
ra,elérhetô
népzeneminden
és néptánc
iránt mélyebben
érdeklôdôknek,
laikusoknak
és szakembereknek
egyaránt
ajánljuk.
Sírkert.
25.:jelezzék
A szakrális
kezdeteitel.:
— 212-2820,
elôadás vetítéssel.
MÁRCIUS
30.: Kirándulás
RészvételiMÁRCIUS
szándékukat
elôre mûvészet
Szeleczki Petránál,
06 70 335-6284,
a kurzust
megelôzôen legalább 2vonattal.
nappal. Áprilisi
Kézmûvesmûhelyek:
ékszerkészítô
pénteken
16–19- kirándulás
óráig, selyemfestô
mûKecskemétre
előzetes: 20. Geszt
- Kismarja mûhely
- Nagykereki
– Hencida
autóbusszal.
hely
kéthetente
csütörtökön
17–20
óráig,
kerámiamûhely
szerdán
16–19
óráig,
kézimunkamûhely
—
kötés,
27. Babócsa - Lendva – Csáktornya - kirándulás autóbusszal. Rendezvényeinket nem klubtagok is látogathorgolás
szerdán 17.00–19.30-ig,
tûzzománckészítô
mûhely szombaton
10–13 óráig.
kézmûvesmûhelyekhatják.
Klubdélutánok
minden csütörtökön
du. 3-tól 6-ig.Tel.:
216-9812 (rögzítô
is), 06A20
42-42-180, 06 20
kel
kapcsolatos
felvilágosítás
és
jelentkezés:
Vadászy
Eszter,
06
70
977-5689,
vadaszy.eszter@marczi.hu.
968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu, II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla alatti ajtónRaa
dírpók. Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éveseknek minden kedden 16.00–17.30-ig. FEBRUÁR 23.: Farsanfôbejárat mellett balra.
gi ijesztô. MÁRCIUS 2.: Hajtogatott kép. A szakkör vezetôje Vadászy Eszter, 06 70 977-5689.
  
� PIKLER MÛHELY: Békés kisgyermekek — elégedett szülôk. Elôadássorozat kisgyermekes szülôknek. MÁRtanfolyamok PIKLER MÛHELY: Békés kisgyermekek — elégedett szülôk. Elôadás-sorozat kisgyerCIUS 10., 17.: A lassúság dicsérete. Még nem mászik, még nem jár — aggódjak emiatt? A mozgásfejlôdés
mekes
szülôknek.
MÁRCIUS
31.,kétéves
17.00:korig.
Szorongások,
elalvásiGabriella
nehézségek
kisgyermekkorban.
titkai, jellemzôi
újszülött
kortól
Bevezetôtfélelmek,
tart dr. Püspöki
gyerekorvos.
Az egy alkaBevezetôt
tart:
Tardos
Anna
Az egySzeleczki
alkalomraGabriellánál
szóló belépô
2500pikler@t-online.hu;
Ft. Érdeklôdni és jelentlomra szóló
belépô
2500
Ft.gyerekpszichológus.
Érdeklôdni és jelentkezni
lehet:
telekezni
Szeleczki
Gabriellánál
lehet: pikler@t-online.hu;
telefon:
06 20 információk
474-3317; 326-5262.
Az intézet
munkáfon: 06
20 474-3317;
326-5262.
Az intézet munkájáról
további
a www.pikler.hu
honlapon
találhatók.
(1022
Gábor Áron
u. 39.).
járól
további
információk
a www.pikler.hu
honlapon találhatók. (1022 Gábor Áron u. 39.)

 ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ OKJ-s képzést indít a Magyar Rajzfilm Kft. iskolája. Képzési idő nyolc hónap, heti
két alkalommal esti vagy délelőtti csoportban. Bővebb információ: 250-1355 vagy 250-0432 www.magyarrajz-

MARCZI SZERINT A VILÁG... Február 21-ig látogatható még a Mar MÛVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT indul Kapcsolati problémák címmel Mezey Péter terapeuta vezetésével. Emlékek,
czibányi Téri Mûvelôdési Központ M
álmok, hangulatok. Egyéni terápia is. Érdeklôdni a 06 20 324-8309 vagy 315-6036-os telefonszámon lehet.
Galériájában az a rendhagyó kiállítás, amely az ott dolgozók rejtett
Egy romantikus délelőtt a Millenárison Márciustartalékait,
21-én
mûvészi színvonalú fotó11 órától a Millenáris Fogadóban Chopin muzsikájával ésit,a XIX.
festményeit, ikonjait, ékszereit,
századi romantikával ismerkedhet meg az ifjú közönség dísza Csoés használati tárgyait mutatja
be. Németh Katalin, a mûvelôdési
ki koncertek elnevezésű sorozat keretén belül. Idén a gyerekek
tizenegy alkalom során ismerkedhet meg Erkel Ferenc, központ
Gustav igazgatója büszkeségének
és
örömének
adott hangot, amiért
Mahler és Frédéric Chopin műveivel, kortársaival és korával.
A
immár
második
alkalommal nyithat
rövid koncertek során a gyermekeknek lehetősége nyílik arra,
meg olyan tárlatot, amelynek alkotó mûvészei a ház munkatársai. Valóban nem gyakori az
hogy a muzsikán keresztül alaposabban megismerkedjenek a
olyan intézmény, amelynek büfés kisasszonya kész festômûvész, a titkárság vezetôjének csodánemzeti
romantika korával, és egyúttal betekintést nyerjenek a
latos fotói bármilyen kiállításon megállnák a helyüket, nézôtéri ügyelôje csak saját készítésû ékklasszikus
zeneéscsodálatos
Zongorán
közreműködik
a És ez még csak a jéghegy
szereket hord,
bármilyen világába.
állatfigurát
képes gyöngybôl
megfûzni.
Kossuth-díjas
(képünkön),
csúcsa. Annak,zongoraművész
aki rendszeres Bogányi
vendégeGergely
a Marczinak,
azért moérdemes ellátogatni a kiállításra,
derátor
Lukácsházi
A belépés
díjtalan
hogy más
oldalról isGyőző.
megismerje
a már
jól ismert arcokat, neveket. Annak, aki pedig még nem
járt ott, azért, hogy lássa, milyen kreativitás, mûvészi érzék és játékosság jellemzi a házat és
minden munkatársát,
portástól intézményvezetôig.
A Kalevala
magyar művészek szemével (képünkön Balla Gábor:
film.hu/felnottoktatas

Vejnemöjnen) Finnországban minden évben február 28-án emlékeznek meg
a nemzeti hőskölteményükről, ekkor ünneplik a Kalevala és a finn kultúra
IDÔSEBBEK IS ELKEZDHETIK.
Ki tiszteletére
mit tud Fesztiválra
az idônapját. A mostÖsszmûvészeti
175 éves Régi Senior
Kalevala
a Néprajzivárják
Múzeum,
a
sebb korú, de mûvészetét szélesebb körben is bemutatni vágyó hölgyeket, urakat Újbudán, az
Finnagora, a budapesti Kalevala Baráti Kör és a Finn Nagykövetség a finnországi
Ôrmezei Közösségi Házban (1112 Cirmos u. 8.).
Kalevalaseura ötlete alapján megkérték azokat a magyar művészeket, akiknek
Jelentkezési határidô az elôadómûvészi kategóriákban indulóknak március 8. (hétfô), a kreakalevalai
ihletésű műveiről
volt, hogy gyűjtsenek
össze egy
közös
tív mûvészeti kategóriák
versenyzôinek
áprilistudomásuk
6. (kedd). Jelentkezni,
valamint további
részletetárlatra valóttelefonszámon,
az ünnep előestéjén
megnyíló kiállításra.
A tárlatilletve
májuse-mail9-ig
ket megtudni a 310-0644-es
a www.okh.ujbuda.hu
honlapon,
tekinthető címen
meg a Néprajzi
ben az ormezei.k@chello.hu
lehet. Múzeumban. (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.)
Jótékonysági koncertek Kárpátalján 1998-ban, majd 2001-ben szörnyû pusztítást végzett
HOGY KERÜL
A egyike
MA- Sárosoroszi, ahol 1998-ban tíz,
az árvíz. A legnagyobb károkat elszenvedett
falvak
MUSZ
A
KIÁLLÍTÓTE2001-ben 81 lakóház dőlt össze. 2001-ben amellett, hogy a falu főutcájának jelentős része
Mamusz
REMBE?
összeomlott, megsemmisült a plébánia
és a faluház
is. Acímlakóházak pár éven belül újjáépültek
mel nyílik kiállítás Ma(35 család másutt vásárolt magának házat), s most – a Kárpátaljai Ferences Misszió védőszárnya
gyar Zsuzsa festômûvész
alatt – sor került a plébánia újraépítésére
is, hogy legyen helye a hitoktatásnak, legyen hol
mûveibôl a Ramada Plalakniuk a papoknak és a vendégeknek,
s legyen
étkeztetni
zában
(1036 hol
Árpád
feje- a faluban élő idős embereket.
A budai polgárok két jótékonyságidelem
koncerten
vehetik
ki részüket a romba döntött parókia
útja 134.).
A tárlaújjáépítésének megsegítéséből. Aztot
egyiket
március
27-én
február
25-én
19szombaton (a 6-os mise után, 7 óra
tájban) a máriaremetei bazilikában
rendezik
Templom
kert 1.), a következőt másnap
órakor
Dénes(1028
Gábor
filmrendezô
meg, köz- (1125 Diana út 4.) a 6 órás mise
március 28-án kerül sor a XII. kerületi
Szt. nyitja
László-templomban
remûködik
Pallavicini
Ziután. A műsoron Bach, Händel és Pergolesi
művei
szerepelnek.
A koncerten fellépnek: Barlay
ta.
Az
érdeklôdôk
márciE. Zsuzsa, mezzoszoprán, Károly Edit, szoprán, Bundovics István, tenor, (ő Sárosoroszi szülötte),
végéig láthatják a kiálKocsis Anna, orgona, Sándor László,ushegedű.
Kérész
lított munkákat.

GYERMEK- ÉSÉSCSALÁDI
PROGRAMOK:
SZIA�GYERMEKCSALÁDI
PROGRAMOK:
MARCZI
Motolla
játszóház
szombatonSZIAMARCZI! Motolla játszóház szombatonként10.30–12.00-ig.
FEBRUÁR
Itt akészüfarként10.30–12.00:
Március
27.: 20.:
Húsvéti
sang — áll a bál! Álarcok,
fejdíszek
lődés-tojásdíszítés
többféle maszkok,
módon. Kôketánc
készítése. FEBRUÁR
27.: Színes
a paletta
— fesgyermektáncház
minden
vasárnap
10–12-ig:
1–7
tés,
rajzolás,
színezés.
MÁRCIUS
6.:
Agyagoéves gyerekeknek szóló, élô moldvai és gyimesi
zás, formázás:
kígyó, egérke,
süni és
muzsikával
kísértcsigabiga,
gyermektáncház,
ahol a dalok
és
gyermekafantázialények
táncok mellettkészítése.
a magyar Kôketánc
népi gyermekjátékok
táncház: minden
vasárnap
10–12-ig 1–7
éves
sokaságával
ismerkedünk,
körjátékokkal,
mondógyerekeknek
szóló,
élô moldvai és
mukákkal,
mesékkel,
kézmûvességgel
ésgyimesi
az év közbekísért
gyermektáncház,
ahol a dalok
és
nizsikával
ünnepek,
népszokások
megtartásával
vezetjük
a táncok mellett aMárcius
magyar népi
gyermekjátékok
foglalkozásainkat.
21.: Meleghozó
tánsokaságával
ismerkedünk,
körjátékokkal,
moncház
napcsalogatással.
Március
28.: Virágvadókákkal,
mesékkel,táncház.
kézmûvességgel
és az
év
sárnapi
zöldágazós
Március 27.,
16.00:
népszokások
megtartásával
Aközbeni
nandu,ünnepek,
a petymeg
és a rozmár
– a Kaláka
vezetjük foglalkozásainkat.
FEBRUÁR
21.:Gábor
Rinegyüttes
koncertje gyerekeknek.
Becze
gató,
babázó
táncház.
FEBRUÁR
28.:
Jégtörô,
– nagybőgő, gitár; Gryllus Dániel – furulyák, cinapcsalogató.
SZIAMARCZI!
tera,
pánsíp, klarinét,
tárogató, GYERMEKSZÍNduda; Radványi
HÁZ: –FEBRUÁR
10.00gitár,
és ukulele,
14.30: MárkuBalázs
mandolin,23.,
12 húros
cuatro,
SZínház:
Mátyás
király
szárnyai.
brácsa, kalimba
ZENE:Csángó
Csángócsütörtök
csütörtök
Guzsalyas.
Min�ZENE:
——
Guzsalyas.
Minden
den csütörtökön
20 órától.
Gyimesi
és moldvai
csütörtökön
20 órától
gyimesi
és moldvai
csáncsángó
táncház
a Zurgó,
Somos,
Szigony
és Fangó
táncház
a Zurgó,
Somos,
Szigony
és Fanfara
fara
Complexa
zenekarokkal.
FEBRUÁR
20.,
Complexa zenekarokkal. Március 27., 19.00:
Mitsoura
koncert.
A Mitsoura
az egyik
A20.00:
Kaláka
együttes
akusztikus
koncert
fellegkarakteresebb
kelet-európai
world music
zenőtteknek.
Válogatás
többek között
Jeszenyin,
nekar,
melyet
egyedülálló
zenei
megközelítés,
Villon, Kosztolányi, Tóth Árpád, József Attila meghangzás és
mûvészeti komplexitásra való törek
zenésített
verseiből.
jellemez. FEBRUÁRKAMASZOKNAK:
25., 19.00: Halmos
Béla
vés
KISISKOLÁSOKNAK,
Dominó
— Szomjas György:
népzeszínjátszócsoport
9–10Muzsikusportrék
éves gyerekeknek minden
nei sorozatából
Rabja vagyok
az
szerdán
16–18-ig.—A filmvetítés.
csoport szeretettel
várja olyan
életnek —
Portré Maneszes
Márton
magyerekek
jelentkezését,
akiknek
fontoskántor
a társaság,
prímásról
— a film utánMárcius
beszélgetés
agyarszováti
jókedv és a
közös alkotómunka.
20.,
Halmos
Bélával,
a
sorozat
zenei
szerkesztôjével.
15–18-ig: Titánok: Leonardo da Vinci. 12–18
MÁRCIUS szervezett
1., 19.00:programsorozat.
A Calcutta Trió indiai zeéveseknek
Az elôadásokon
a Trió
betekintést
neklubja.
TANFOLYAMOK:
Moldvai és
gyimesi
népzenyújt
indiai klasszikus kezdôknek
zene rendszerébe,
törneés az
néptánckurzusok
és haladókténetébe,
szigorúan
követve
indiai
mestereiket.
nak minden hónap 2. vasárnapján. A kurzusokat a
A hangversenyt
gyakran és
egészíti
ki indiai
film vecsángó
kultúra, népzene
néptánc
iránt mélyebtítéseérdeklôdôknek,
is, amely az indiai
zene hangszereit,
legnaben
laikusoknak
és szakembegyobb egyaránt
elôadóit ajánljuk.
és népeinek
kultúráját
mutatja
reknek
Részvételi
szándékukat
be.
jelezzék
elôre Szeleczki Petránál, tel.: 212-2820,
� SZÍNHÁZ,
IRODALOM:
28.,:
FEBRUÁR 27.,
06
70 335-6284,
a kurzust megelôzôen
legalább
lecke.
A darabelemzéstôl aselyemfestô
színészve2Színházi
nappal.
Kézmûvesmûhelyek:
zetésig. kéthetente
Módszertanicsütörtökön
hétvége színházzal
mûhely
17–20 foglalóráig,
kozók
számára,
a
színházi
alkotómunka
érkézimunkamûhely — kötés, horgolás iránt
szerdán
deklôdôknek a Marczibányi
Téri Mûvelôdési
Köz17.00–19.30-ig,
tûzzománckészítô
mûhely szomés a Magyar
Társaság
pont 10–13
baton
óráig. ADrámapedagógiai
kézmûvesmûhelyekkel
kapszervezésében.
MÁRCIUS
2.,
18.30:
Kex
és tea.
csolatos felvilágosítás és jelentkezés: Vadászy
Vendég:
Zoltán író,
a Litera.hu irodalmi
Eszter,
06 Kôrösi
70 977-5689,
vadaszy.eszter@marczi.
portálRadírpók.
fôszerkesztôje,
a Magyar Mozgókép
Közhu.
Játékos-kreatív
alkotómûhely
alapítvány
elnöke.
5–10
éveseknek
minden kedden 16.00–17.30-ig.
KISISKOLÁSOKNAK,
KAMASZOKNAK:
A� szakkör
vezetôje Vadászy
Eszter, 06 70Domi977nó színjátszócsoport 9–10 éves gyerekeknek
5689.
szerdán 16–18
óráig. A
csoport
szeretetminden
VIII: ORSZÁGOS
BERCZIK
SÁRA
EMLÉKVERtel
várja
olyan
gyerekek
jelentkezését,
akiknek
SENY: Március 20., 20.30-tól az alábbi műfaji
és
fontos
a
társaság,
a
jókedv
és
a
közös
alkotókorosztályi kategóriákban: Mozdulatművészet,
munka. FEBRUÁR
20., 15.00–18.00:
Titánok ba—
Művészi
torna kéziszer
gyakorlat, Klasszikus
12–18
éveseknek
szervezett programsorozat.
lett,
Modern
tánc. Gyermekeknek
10-14 éves koMaszkabál—Randiszerviz.
MÁRCIUS
6.,
rig
(csak csoportban), ifjúsági korosztálynak
1414.00–18.00:
Denevér varázslóiskola.
18
éves korig, felnőtteknek
18 év felett. Mûhelyfoglalkozás 10–16 éveseknek. Lelki d’effect.

hitélet

12. oldal

Budai Polgár

Pészach,
a kivonulás ünnepe

A nagyhét
Idén március 28-ától április 5-ig tartó időszak a keresztény húsvétot megelőző negyvennapos böjt utolsó hete, amikor a keresztény világ Krisztus halálára
és feltámadására emlékezik.
Virágvasárnap (március 28.) a nagyhét kezdete.

Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe, akit királyként fogadtak, és néhány nap múlva ugyanaz a tömeg
„Feszítsd meg őt” kiáltással a halálát követelte.
Nagycsütörtök (április 1.) az utolsó vacsora napja,
Krisztus elfogatásának ideje. A katolikus templomokban a szentmisében a glória után a harangok és a hangszerek elnémulnak a nagyszombati vigília glóriájáig, s helyüket a fakereplők
foglalják el. E némaság a Krisztus kínszenvedésekor elnémult apostolok félelmét és a gyászt
jelképezi. Mise végén a pap megfosztja az oltárt minden díszétől, és a keresztet lila lepellel
takarják le.
Nagypéntek (április 2.) szigorú böjti nap, legszentebb ideje a délután 3 óra, Jézus halálának
órája. A keresztény világ Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezik. A templomokban a szenvedéstörténetet János evangéliumából olvassák fel, vagy éneklik el, könyörgések hangzanak el, amelyek kifejezik mindazokat a szándékokat, amelyekért Jézus, a világ
megváltója életét adta.
Nagyszombat (április 3.) az ünnepre való csendes készület napja. Az egyház Jézus távollétét
éli át, hogy annál nagyobb fénnyel hirdesse a feltámadás örömét.
Húsvétvasárnap (április 4.) a nagyhét zárónapja, a feltámadás ünnepe.
Húsvéthétfôn (április 5.) kezdődik húsvét nyolcada.

Idén március 28–április 7. közé esik
az egyiptomi kivonulás ünnepe, a
pészach. Ezt a napot a szabadság és az
elkerülés ünnepének is szokták nevezni,
hiszen ekkor vezette ki Mózes a népét a
szolgaságból a szabadságba, illetve a Tóra
szerint ebben az időszakban elkerülték a
csapások a zsidó házakat.
A pészach egyben a kovásztalan kenyér
(macesz) ünnepe is, mivel Izrael
népe nagy sietve kényszerült elhagyni
Egyiptomot, nem volt idejük útravalót
készíteni, hanem a tésztát keletlenül vittek
magukkal. Ennek emlékét őrzi a kovászos,
megkelt ételek tilalma, amely az egész
ünnep idejére szól. A pészach a Széderestével kezdődik, ezen a családi vagy
közösségi szeretetlakomával egybekötött
ünnepi esten elmondják az ünnep
történetét, a hozzá fűződő imádságokat és
elmélkedéseket. A Széder-asztal terítéke
és étkei szimbolikus jelentéssel bírnak.

Az oldalt összeállította Raduj Klára.

Nagyheti szertartások rendje
Országúti ferences templom. Március 27-én 9–14 óra között
fiatalok lelki napja Vasadi Péter vezetésével. Virágvasárnap a 11 órai
szentmisén Kapisztrán Kórus énekel, vezényel Lógó Tibor. A 18 órai és a
19.30 órai szentmisén a Vox Clara kamarakórus énekel, vezényel Bottkáné Kollár Júlia. Nagycsütörtökön 7.30 zsolozsma, 18 órakor szentmise,
majd virrasztás. Nagypénteken 7.30 zsolozsma, 15 órakor keresztút,
18 órakor a Szent Kereszt felmagasztalásának liturgiája, énekel a Vox
Clara kamarakórus. Nagyszombaton 7.30 zsolozsma, szentsír látogatás, a templom egész nap nyitva lesz. 20 órakor kezdődik a feltámadási
szertartás, kb.22 órakor körmenet. Húsvétvasárnap a 11 órai szentmisén Kapisztrán Kórus énekel. Közreműködik a Kapisztrán zenekar (hangversenymester: Czettner Vera) és Nagy László Adrián orgonaművész,
vezényel: Lógó Tibor.
Krisztus Király-templom. Virágvasárnap barkaszentelés és passió
a 8.30 órai szentmisén. Nagycsütörtökön zsolozsma 6.30 és 12 órakor, 18-kor szentmise az utolsó vacsora emlékére, oltárfosztás. 20 órától
szentóra, virrasztás reggel 6.30 óráig. Nagypénteken zsolozsma 6.30
és 12 órakor, 17 órától keresztút¸ 21 óráig szentségimádás. Nagyszombaton zsolozsma 6.30 és 12 órakor, szentségimádás 7.30–16 óráig. 17
órakor húsvéti vigília szertartása, utána körmenet. Húsvétvasárnap zsolozsma 6.30 órakor, 8.30 órakor ünnepi szentmise.
Kapisztrán Szent János-templom. Virágvasárnap a szentmise
alatt a Budapesti Kodály Zoltán Vegyeskórus énekel. Nagycsütörtökön
18 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére, oltárfosztás, szentségimádás. Nagypénteken 16.30 órakor keresztút (indulás a templomból,
befejezés az Áldás és Eszter utca kereszteződésénél lévő kőkeresztnél).18
órakor Jézus szenvedésére emlékezés. Nagyszombaton 18 órakor húsvéti vigília, kb.19.15-kor feltámadási körmenet.
Pasaréti Páduai Szent Antal-templom. Virágvasárnap 10 órakor barkaszentelés, körmenet, szentmise. Nagycsütörtökön 7.30-kor
lamentáció, 18-kor szentmise az utolsó vacsora emlékére, virrasztás.
Nagypénteken 7.30 órakor lamentáció, 15 órakor keresztút, 18 órakor
a Szent Kereszt felmagasztalásának liturgiája. A szertartás befejezése

után a Szent Antal Kórus női karának előadásában Pergolesi: Stabat Mater című műve hangzik el Déri András vezényletével. Nagyszombaton
lamentáció 7.30 órakor, imádkozás és elmélkedés a szentsírnál, a templom egész nap nyitva. 20 órakor feltámadási szertartás, kb. 21.30 órakor
körmenet. Húsvétvasárnap a 7 órai szentmise után ételszentelés, a 10
órai szentmise után a Csibe kórus ad húsvéti hangversenyt. A 12.30 órai
szentmisén a Szent Antal Kórus énekel. Húsvéthétfőn 19 órakor Ötéves
a Pasaréti Váradi-orgona címmel Déri András és barátai húsvéti hangversenye lesz.
A pasaréti református templom. Nagycsütörtökön 18 órakor
passiófelolvasás a Palló Imre kórus szolgálatával. Húsvétvasárnap 8.30,
11 órakor, istentiszteleten közreműködik a Palló Imre kórus Cseri Zsófia
vezényletével.
Cimbalom utcai Megmaradás Református Egyházközség.
Virágvasárnap 9.30 órakor ünnepi istentisztelet. Közreműködik a Megmaradás kórus. „Az Istenszéke alatt” címmel Kósa Bálint fametszeteiből
kiállítás nyílik a gyülekezeti teremben. Nagycsütörtökön 18 órakor istentisztelet, nagypénteken 18 órától, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 9.30-tól istentisztelet úrvacsoraosztással..
Újlaki Sarlósboldogasszony-templom. Március 27-én keresztúti ájtatosság a Kiscelli kálvárián, találkozó 15 órakor a Kiscelli és
Bécsi út sarkán. Virágvasárnap barkaszentelés minden szentmisén, a
10.30 órától körmenet. Nagycsütörtökön 7–8.30 óráig gyóntatás. 18tól kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére, lábmosás szertartással. Közreműködik az Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus. Utána virrasztás este 9-ig. Nagypénteken 7 órától 8.30 óráig gyóntatás 17.30
órakor keresztút, 18 órakor a szent kereszt felmagasztalásának liturgiája. Nagyszombaton 7 órától 8.30 óráig gyóntatás az esti szertartásig
a szentsír látogatása 19 órakor húsvéti vigília, feltámadási körmenet
20.30 órakor. Húsvétvasárnap a 9 órai szentmise után ételszentelés,
10.30 órakor ünnepi nagymise, elhangzik: Mawell F-dúr ünnepi mise
Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus előadásában. Vezényel: Tóth Miklós
Zsolt.
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Frajka Félix
nyolcvanéves
Március 7-én 10
órakor bensőséges
ünnepre gyülekezett a Tövis utcai
templom közössége. Ünnepi szentmisén köszöntötték
lelkipásztorukat ,
Fé l i x atyát, akit
2007-ben II. Kerületért Emlékéremmel tüntetett ki az önkormányzat. Közösen
adtak hálát a tevékeny évtizedekért, a sok
látható eredményért: a templom szépítésért, a rendház és iskola építésért, és mindazért, ami nem látható, csak a lelkekben
munkálkodik a vasárnapi prédikációk és
a lelki beszélgetések eredménye képen. A
köszöntések sorát Félix atya hálaadó szavai
zárták: „A hálaadó szentmise bemutatásának a végén mélységes hála száll szívemből
a gondviselő Isten felé. ”

Budai görög katolikus templom.
Március 28-29-30-án Papp Miklós teológia
tanár nagyböjti lelkigyakorlatot tart. Virágvasárnap 18 órakor, nagyhétfőn és nagykedden, nagyszerdán 17.30 órakor kezdődik előre megszentelt áldozatok liturgiája.
Nagycsütörtökön 8 órakor Nagy Szent Bazil liturgiája nagyvecsernyével 17.30 órakor
kínszenvedési evangéliumok. Nagypénteken 8 órakor Királyi imaórák17 órakor sírba
tételi nagyvecsernye
Nagyszombaton 8 órakor reggeli zsolozsma, 17 órakor Nagy Szent Bazil liturgiája, 20
órakor feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap 8, 9, 11 órakor liturgia, pászkaszentelés, 17.10 órakor vecsernye, 18 órakor liturgia, húsvéthétfő 8 órakor utrenye 9, 11
órakor liturgia, olajkenet, 17.15 órakor nagy
alkonyati zsolozsma (vecsernye), 18.00 órakor liturgia.
Bécsi kapu téri evangélikus templom.
Március 22-én 19 órakor kápolnában Jézus
pere címmel Jorsits Attila tart előadást. Március 26-án 16.30-kor ökumenikus keresztútjárás a Horváth-kertben. Március 28–április
1. között mindennap 18órakor nagyheti
evangelizáció. „Oly távol vagy tőlem, s mégis
közel” címmel igét hirdet: Bence Imre. Nagypénteken 18 órakor istentisztelet a budavári
Schütz-kórus közreműködésével. Vezényel
Bán István. Húsvétvasárnap 5 órakor hajnali istentisztelet.

arckép

13. oldal

Pályafutásom megkoronázása volt
a Budai Táncklubban eltöltött idő
Cs. Szabó Mária, a kerületünkben található legendás Budai Táncklub vezetője,
március 15-én a közművelődésért végzett munkája elismeréséért Bánffy Miklós-díjat vett át Hiller István oktatási és
kulturális minisztertől.

Nagyon boldog vagyok – mondja meghatódottan a kitüntetett. Ezt az elismerést minden évben hat ember kaphatja, akik különösen sokat tesznek a magyar kultúráért.
Csodálatos érzés közéjük tartozni. Négy évtizede vagyok ezen a pályán, és ezt soha, egy
pillanatra sem bántam meg. Úgy érzem, más
munkára nem is volnék alkalmas, ezt viszont
mindig nagy szeretettel végeztem.
Sikeres vezetôi munkássága ellenére április elsejével átadja a stafétát. Miért?
Áprilisban leszek hatvanéves, itt az ideje,
hogy átadjam a vezetői széket Puskás Judit
kolleganőmnek, nívó-díjas táncpedagógusnak. Jó szívvel teszem ezt, mert tudom, hogy
azon az úton fog járni, amelyen én is elindultam. De nem leszek hűtlen a táncklubhoz,
négy órás munkaidőben továbbra is dolgozni fogok, segítek Juditnak, hogy mire szeptemberben indul az új évad, beletanuljon új
munkakörébe. A Berczik Sári Néni Alapítvány titkáraként pedig a Berczik-versenyek
szervezését az eddigiekhez hasonlóan szintén folytatom.
Az intézmény elválaszthatatlanul összeforrt Berczik Sára nevével.
Berczik Sára intézményünk egyik alapítója, közel négy évtizeden át művészeti vezetője volt, és a ma nálunk folyó mozdulat- és
táncművészeti oktatás, a művészi torna, valamint a női kondicionáló torna mind az ő
egyedi módszertanán alapszik. Éppen ezért
úgy gondoltam, hogy nincs még egy olyan
intézmény, amely jogosultabb lenne az ő nevének viselésére. Ötletemet az önkormányzat
képviselô-testülete március 25-én tárgyalja,
így hamarosan Berczik Sára Budai Táncklub

néven működhetünk tovább. Nagy változások
előtt áll a klub. A vezetőváltás és a névváltozás
mellett elindul a Berczik Műhely, ahová elsősorban táncpedagógusokat és testnevelőket
várunk majd, hogy megismertessük velük a
Berczik-módszert.
Milyen érzésekkel tekint viszsza a Budai
Táncklubban eltöltött idôre?
Nagy öröm és megtiszteltetés
volt, amikor Szakall Judit, aki akkor a Marczibányi Téri Művelődési Központ igazgatója volt, hívott
a táncklubba. A Budai Táncklub
a hatvanas évektől legendás intézmény volt, és nekem ezt a jó
hírnevet kellett megőriznem úgy,
hogy közben meghalljam az idők
szavát. Idén már a legdivatosabb
irányzatok felé is nyitottunk: meghirdettük hip-hop tanfolyamunkat. Korábban már visszahoztuk a
társastáncot, ami a hetvenes évek
diszkókultuszában erősen háttérbe szorult.
Azoknak hirdettük meg a kurzust, akiknek
kimaradt az életéből a tánciskola. Ez a terület azóta is nagyon sikeres, felnőtt és ifjúsági
társastánc-tanfolyamainkon mindig teltház
van. A felnőtteket az a remek tánctanár, Dalotti Tibor oktatja, aki annak idején, tizenévesként maga is a Kapásban tanult táncolni.
Megmaradt a művészi torna és a dzsesszbalett, ami akrobatikával kiegészülve magas
színvonalú modern táncként gyakorolható
kurzusainkon.
Milyen tervei vannak a nyugdíjas évekre?
Végre több időm lesz a családomra, idős
édesanyámra és a három unokámra. Velük
van mit bepótolni. Emellett gyakrabban hódolhatok kedvtelésemnek, a festésnek is. De
amíg szükség lesz rám a táncklubban, addig
jövök, hiszen nekem ez a második otthonom.
Péter Zsuzsa
A díj névadója. Gróf Bánffy Miklós
(Kolozsvár, 1873. december 30. – Budapest, 1950. június 6.): író, grafikus, díszletés kosztümtervező, színpadi rendező, politikus, a Bethlen-kormány külügyminisztere.
Az egyik legnagyobb erdélyi földbirtokos
család tagja. 1913 és 1918 között a magyarországi állami színházak, beleértve a
Magyar Operaház intendánsa volt. 1916tól a Kisfaludy Társaság tagja. Íróként a
Kisbán Miklós álnevet is használta. Az emlékére alapított Bánffy Miklós-díj a kultúra
és a közművelődés érdekében hosszabb
időn át, kiemelkedő munkát végzők részére adományozható állami kitüntetés.

14. oldal

József kedvessége
jó év kezessége
„Atya, Fiú, Szentlélök Isten nevibe. Induljatok, rakodjatok, minden mézet behordjatok!” – fohászkodtak dédapáink,
amikor József napján (március 19.) kieresztették méheiket a kaptárból. Nem
véletlen, hogy a tiszta életű Szent József
ünnepén kerítettek sort a méhrajeresztésre: középkori hiedelem szerint a méhek
szűzies életet élnek. Ezért öntötték viaszból (nem faggyúból) a gyertyát, Krisztus
jelképét. Az idősebbek kémlelték az eget,
mert megfigyelték: „amilyen József ideje,
olyan lesz negyven napig”. Tiszta időben
aszályra számítottak, úgy mondták: „ha
József napján derül, hőség hozzánk beül.”
Napsütésben megállapították: „József
kedvessége jó év kezessége”. Ha szivárvány tűnt fel az égen, elkönyvelték, hogy
jó termés lesz. Dédanyáink közül sokan e
napon vetették a hagymamagot. Úgy tudták, sekélyre kell rakni a krumplit, hogy az
meghallja a déli harangszót. A földből élők
szerint „József után kalapáccsal se lehet
visszaverni a füvet, kizöldül rét, legelő”.
„Benedek ereszti ki zsákjából a szárnyas bogarakat” – jegyezték meg sokfelé
a hivatalos tavaszérkezésre, a tavaszi napéjegyenlőségre eső Benedek névünnepén.
(március 21.). A pásztorok némelyike a
bolondos időjárásra utalva megjegyezte, hogy: „Benedek zsákba hozza a hideget”. Szeles-förgeteges időben a fázósak
hozzáfűzték: „de benedekes idő van!” Ha
dörgött az ég, negyven napos szárazságra készültek. Mivel dédanyáink igyekeztek
kivédeni a gondokat-bajokat, Benedekkor
dugdosták el a fokhagymát. Hittek benne,
hogy a szent megvédi a termést az ártó
erőktől. Sokan szenteltettek fokhagymát
és zsírt; a szentelményeket orvosságnak
használták görcs és gyulladás ellen.
Pintér Csilla

hely – történet

Budai Polgár

Az élet örök
Szepes Mária Scherbach Magdolna néven
1908. december 14-én született Budapesten. Viktor bátyja nyelvész, filozófus,
zenész, asztrológus volt, ami annyira
inspirálta a kislányt, hogy már kezdettől
fogva írónak készült. Apja 1911-ben,
nem sokkal halála előtt megalapította
az Újpesti Népszínházat, Mária itt kezdte
pályafutását gyermekszínészként. 1913ban Pestre költöztek, anyja pedig férjhez
ment Galánthay Balogh Bélához. Mária
Papír Magdaként több némafilmben is
játszott, melyet nevelőapja rendezett.

1925-ben balettvizsgát, majd kereskedelmi
érettségit tesz, utána a Walter-szemináriumban művészettörténetet, irodalmat, pszichológiát hallgat. Közben megismerkedik Szepes
Bélával (karikaturista, síbajnok, olimpikon)
és 1930 Szentestéjén összeházasodnak. Ezután Berlinbe utaznak, ahol Szepes Mária
Samuel Gerling professzornál pszichológiát,
irodalomtörténetet, összehasonlító vallásfilozófiát tanul, valójában ott alapozza meg
későbbi írásaiban megjelenô gondolkodásmódját, „az összefüggések tudományát”. 1938
májusában megszületik egyetlen gyermekük,
Miklós, aki héthónapos korában meghal. Szepes Mária a negyvenes években nevelőapja cégénél készült filmekhez forgatókönyveket ír,
közülük A megfagyott gyermek a legsikeresebb.
A háborút bátyjával leányfalui nyaralójukban
vészeli át, „védett” származású férje ezalatt
Pesten próbál segíteni az üldözötteken. Az
ostrom után egy pasaréti villalakásba költöznek. (A Júlia utca 13. számú házat Vajda Pál
építette 1943-ban, modern stílusban).
1946-ban, Orsi Mária néven megjelent híres-hírhedt regényéről vallotta: „Az önismeret nagyon fontos, ebben jó iránytű lehet
a grafológia, az asztrológia, vagy akár a reinkarnációs út megvilágítása. Ez utóbbinak
kimondása A Vörös oroszlán című regényem
megszületésekor […] nagy vihart kavart. Sok
hasonló témájú könyvvel együtt ezt is betiltották. Sőt. Elégették. De hamvaiból feltámadott. […] néhány évtized elteltével a világ
számtalan országában sok kiadást megélt.”
Itthon a Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozatában rövidítve 1984-ben, teljes szöveggel 1989-ben jelenhetett meg újra.
A kommunizmus éveiben kezdte el Pöttyös
Panni sorozatát, amely rövid időn belül nagy
sikert aratott: „A fodrásznál volt egy találkozásom egy orosz kislánnyal, a kis Tamarával.
Oda is tollal, füzettel jártam, és ő egyszercsak
felült a térdemre, hogy rajzoljak neki. Ezt a
tündéri kis lánykát aztán beleírtam a Pöttyös
Panni-mesémbe, hogy a két kislány összebarátkozik. 1953-ban ki is jött a könyv, óriási

sikere lett. Kiderült, hogy én az új éra legnagyobb könyvét írtam meg csak azért, mert
volt benne egy négyéves szovjet kislány.”
Haláláig (2007. szeptember 3.), szinte teljesen vakon Az élet örök című interjúköteten
dolgozott Nemere Istvánnal: „Felejthetetlen
élmény volt együtt dolgozni Szepes Máriával. Életének utolsó másfél évében ezek a
beszélgetések egyszerre voltak könnyedek,
és mégis, afféle munka-találkozók. Élete
utolsó húsz évében majdnem minden könyve megjelenhetett, amit előtte fél évszázadon
át hite szerint a »fióknak« írt. Mégis, hangja
sokszor elveszett ebben a nagy, általános és
jobbára olcsó zajban.
Szepes Mária jelenség volt, hosszantartó jelenség, és rendkívül sokoldalú ember.
A művészeteknek szinte minden ágában tett
valamit, nem is keveset. Amiről őt a legjobban ismerik - a misztikum -, paradox dolog.
Ma még sokan misztikusoknak tartják az
ilyen képességű embereket és mindazt, amit
hirdetnek. De talán száz évnek sem kell majd
eltelnie, hogy az emberiség megértse: ők
nagyon is evilági emberek voltak, és amiről
beszéltek-írtak, amit mások sokszor afféle
fantazmagóriának tartottak (az öröklét, a reinkarnáció rendszere, a szeretet és az akarat
hatalma) azok részei a valós világnak is.”
Verrasztó Gábor
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Rendezett, barátságos és élhetô terek
épülnek Bel-Budán
Az egykori Ganzgyár és környezete az elmúlt évtizedben jelentősen átalakult. Ez
a változás azonban nem előre tervezetten,
lefektetett alapelvek szerint kialakított
koncepció szerint ment végbe. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség két évvel ezelőtt
kiírt pályázata az önkormányzat számára
lehetőséget kínált arra, hogy a területtel
kapcsolatos elképzeléseit újragondolja
és összegezze. A pályázati támogatásból és
kerületi önerőből összesen 1,35 milliárd
forint áll rendelkezésre, így a mára rendkívül zsúfolttá vált terület átalakítását az
önkormányzat rövid idő alatt elvégezheti.
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Budapesti integrált városfejlesztési
program – Budapesti kerületi központok fejlesztése” című pályázaton támogatást nyert a
bel-budai városközpont kialakítására.
A közel kétéves előkészítő munkát követően a támogatói döntést az önkormányzat
2009. december 1-jén vehette át. A II. kerület Bel-Buda kerületrészének funkcióbővítő rehabilitációja című pályázata összesen
987 704 198 Ft összegű támogatásban részesült.
Az 1,35 milliárd forintból megvalósuló beruházáshoz a pályázati támogatáson kívül a fennmaradó, mintegy 360 millió forint összeget
saját forrásból biztosítja az önkormányzat.

A támogatói döntést követően 2010. február 26-án írták alá a támogatási szerződést,
mellyel az önkormányzat és konzorciumi
partnerei – a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtára és a Rózsadombi Krisztus Király
Templomigazgatóság – kötelezettséget vállaltak a projekt megvalósítására.
A városfejlesztési stratégia lehetőséget kínál
arra, hogy a területeket a magánszférával,
nonprofit szervezetekkel, más kerületekkel
és a fővárossal együttműködve egységesen

egy koncepció mentén fejlessze az önkormányzat. A fejlesztés eredményeként rövid
időn belül megvalósulhat az a cél, hogy a
Moszkva tértől kezdődő kerületrész a Mechwart ligetig bezárólag valódi városközponthoz méltó funkciókkal bővüljön a következő
időszakban. Az átalakulás nyomán több tere
lesz a gyalogosoknak, a kerékpárral közlekedőknek, a régi típusú kiskereskedelmi boltoknak és vendéglátóegységeknek.
T. H.

A 2009. december 9-én megtartott, sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó rendezvényen Láng Zsolt polgármester Steiner Pál, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
elnöke, valamint Lukovich Tamás, a Pro Régió elnöke közösen jelentették be, hogy megkezdôdhet Bel-Buda új arculatának kialakítása.
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új termek a marczibányi téri mûvelõdési
központban

megújul A krisztus Király templom lépcsôje
A Krisztus Király Templom
műemléki védettséget élvező épületének főbejárati
lépcsője is a pályázat részeként újul meg.
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A felújítandó, épületrészben egy vegyeshasználatú elõadó-oktatótermet valamint egy kerámia
mûhelyt alakítanak ki, ahová egyedi bútorok,
az új funkcióhoz szükséges technikai eszközök
(kemence, gépi korongozók, elszívó berendezés
stb.) épülnek be.
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energiatakarékos és modern közvilágítás
Új kandelábereket és lámpatesteket helyeznek ki
a Lövőház utcába, a Marczibányi tér déli oldalára,
a Keleti Károly utcába, a Kis Rókus utcába, valamint a környező kis utcákba: a Pengő utcába, a
Pengő közbe, a Káplár utcába, a Forint utcába, az
Ezredes utcába, a Rét utcába, a Tizedes utcába és
a Baka utcába.

Millenáris Park
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Járdányi és Kodály
Zeneiskolák
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Az alternatív közlekedés támogatása
A csillapított útszakaszokon biztosított lesz a közlekedés a kerékpárosok számára. Jelenleg is folynak az egyeztető tárgyalások a Főpolgármesteri
Hivatal illetékes ügyosztályával arról, hogy mely
egyirányú utcákban engedélyezik a kerékpárosok
számára a forgalommal szemben való haladást.
Ezen kívül a biciklik biztonságos elhelyezését
megoldó tárolók is lesznek a területen.

II. Rák
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Lövôház utca – sétálóutca
A Lövőház utca Fény és Káplár utca közötti szakasz
teljes felületén díszburkolatot kap, ezzel egyidejűleg teljesen megszűnik a parkolás és a forgalom.
Az építkezés május második felében kezdôdik és
elôreláthatólag július 30-ig tart. A sétálóutca jellegéhez illeszkedő pihenőhelyek és igényes zöldfelületek jönnek létre, ezt erősítik a térképző elemek,
az utcabútorok és a növénytelepítés is. A sétálóutca különlegessége lesz a Pengő utca magasságában megépülô szökőkút.
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Lövôház utca csillapított forgalmú szakasz (Ezredes u. – Káplár u. között):
Csillapított forgalmú útszakaszt alakítanak ki a Lövőház utca ezen szakaszán, itt 1264 m² útburkolat
és 1124 m² járda épül újjá április közepétôl május
végéig. A Káplár és Pengô utca közötti szakaszon
május második felében újul meg a járda és a közvilágítás.
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A Marczibányi tér déli oldala
Az útszakasz csillapított forgalmúvá válik, az átépítés folyamán 1038 m² járda és 1645 m² úttest
valamint parkolósáv épül. Az utca két végén lévő
csomópont átépítéséhez kapcsolódóan csatornavezeték-rekonstrukció is történik. A Lövőház utcában egyesített rendszerű csatorna rekonstrukcióra
kerül sor 2010. március 10. és április 15. között, a
Keleti Károly utcai csomópontban pedig a főváros
az EU támogatásával építi az új csatornát, mely
a kereszteződés átépítését megelőzve, áprilisban
zajlik majd.

Budai Polgár

Fény utcai piac
Térfigyelô kamerák a biztonságért
 A Keleti Károly u.–Fényes Elek u. kereszteződésében
A Keleti Károly u.–Kitaibel Pál u. kereszteződésében
 A Keleti Károly u.–Baka u. kereszteződésében
A
Keleti Károly u.–Kis Rókus u.–Rét u. csomópontban
A
Lövőház u. 33. számú társasház homlokzatára
 A Lövőház u.–Retek u.–Széna tér csomópontban
A
Fillér u.–Pengő u. kereszteződésében
 A Garas u.–Alvinci u. kereszteződésében
A
 Felvinci u.–Kis Rókus u.–Ribáry u.
csomópontban

Ma
Retek u.

2010/6 – március 19.
Kis Rókus utca
Itt összesen 5000 m² út és
járda készült el 2009 decemberében. A Millenáris bejáratánál a gyalogosok fokozott biztonsága érdekében
kiemelt gyalogos átvezetés
épült. Az új, megnövekedett
terhelésre tervezett útburkolat kialakítása, az út víztelenítése, valamint a közvilágítás
korszerűsítése 2009 decemberére befejeződött. Az utca
felújítása utáni, a kedvezőtlen
téli időjárási viszonyok miatt
szükségessé vált garanciális
jellegű javítási munkák jelenleg zajlanak és várhatóan április végére fejeződnek be.
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Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Kis
KSH
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.
Országos
Meteorológiai
Szolgálat

Fényes Elek u.

KSH

Mechwart
liget

Okmányiroda

17. oldal
Megezdõdtek a munkák
a Mechwart ligetben
A beruházás elemeként 2010. március elsején megkezdődött a Mechwart liget átépítése, amely a tervek szerint augusztus
15-éig tart.
A felújítási terv legfontosabb elemei: a
burkolatok felújítása és cseréje, a játszóterek korszerűsítése, a szökőkút teljes megújulása, akadálymentesítés és a növényállomány rendezése.
A ligetet a felújítás idejére lezárják. A Polgármesteri Hivatal a Mechwart liget melletti parkolón keresztül, illetve a Buday László
utcából közelíthetô meg gyalogosan.
A tavaszi idő érkeztével a Mechwart liget felújítása is megindulhatott. Elsőként
három – igazságügyi szakértői vélemény
alapján – élet- és balesetveszélyessé nyilvánított fa kivágása történt meg. Az így biztonságossá vált munkaterületen ezt követően kezdődhetett meg a meglévő burkolatok és a szökőkút megújítandó részeinek
felbontása. A burkolt részek cseréje mellett
a park növényzete is gazdagodni fog. A ligetben és a környező utcákban ültetendő
több tucat facsemete mellett új virágágyak
és zöldszigetek létesülnek, tökéletes környezetet biztosítva a kikapcsolódásra és
pihenésre.

A ksh könyvtár felújítása
A 164 m²-esre bővülő helyiség a tervek
szerint rendezvényteremként is funkcionál, majd új, statisztikai témájú információs pultot is kialakítanak benne. A felújítást követően a könyvtár megnyílik a
kerület lakosai számára is.
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Keleti Károly utca – csillapított forgalmú utca
A beruházás során összesen 3008 m² út- és 2665 m² járdaburkolat készül, emellett pedig új utcabútorokat is kihelyeznek. Új facsemeteéket is ültetnek, és a zöldfelületet
növeli majd a virágvályú-támfal.
Az útfelújítási munkálatokat megelőzően már március
közepén megkezdődött a gázcsőcsere a Fővárosi Gázművek Zrt. kivitelezésében. A munkálatokkal megbízott
kivitelező cég tájékoztatása szerint négy ütemben zajlik
majd a gázcsőcsere az utca teljes hosszában a Marczibányi tértől egészen a Margit hídig. A rekonstrukció ideje
alatt nem lehet a Keleti Károly utcában autóval közlekedni, illetve parkolni.
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állandó és folyamatos tájékoztatás
www.belbuda.hu
www.masodikkerulet.hu
Telefonos információ: Városfejlesztô Zrt.,
Balatoni István: 315-3965

hogyan közlekedjünk?
 A Mechwart ligetet a felújítás idejére lezárták. A Polgármesteri Hivatal
a liget melletti parkolón keresztül és a Buday László utca felõl közelíthetô
meg.
 A Marczibányi tér déli oldala felôl nem lehet balra kanyarodni a Millenáris
felé, csak egyenesen lehet haladni a Lövőház utcába gépjármûvel.
 A Keleti Károly utca felújítása a gázcsövek cseréjével már elkezdődött,
ezért itt is terelésekre és útzárra kell számítani, és parkolásra sem lesz lehetőség. A Fővárosi Gázművek Zrt. által megbízott kivitelező cég tájékoztatása
szerint négy ütemben (1. szakasz: Rét utca—Tizedes utca, 2. szakasz: Tizedes
u.—Keleti Károly u. 26., 3. szakasz: Keleti Károly u. 26.—Fényes Elek utca,
4. szakasz: Fényes Elek u.—Margit krt.) végzik el a munkát, amely március
közepétől előreláthatólag április végéig tart. A kivitelező vállalat a lakókat
külön tájékoztatja.
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Budai Polgár

A munkálatok várható ütemezése
Általános iskola
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Július közepétôl augusztus közepéig
május második felétôl július végéig
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március elejétôl augusztus közepéig

Az idôpontok tájékoztató jellegûek, és nem vonatkoznak a keleti károly utcai gázcsôcserére.
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Július második felétôl augusztus közepéig
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március második felétôl május végéig
közötti szakasz
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BUDAPEST II. KERÜLET
BEL-BUDA KERÜLETRÉSZÉNEK
FUNKCIÓBÕVÍTÕ REHABILITÁCIÓJA
II. RÉSZ

ÉPÍTÉSI TERÜLET
MEGNEVEZÉSE

Mechwart liget

június elejétôl július közepéig

JELMAGYARÁZAT

MARCZIBÁNYI TÉR DÉLI OLDAL

KELETI KÁROLY UTCA

bimbó úti járdafelújítás

CA

Augusztus elsô felében

ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK 2010. ÉVI ÜTEMEZÉSE
1. VÁLTOZAT
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ÜTEM JELE ÜTEM SZÁMA

LÖVÕHÁZ UTCA CSILLAPÍTOTT
SZAKASZ EZREDESKÁPLÁR UTCA KÖZÖTT

RÉT UTCA-KITAIBEL PÁL
UTCA KÖZÖTTI SZAKASZ

Káplár utca-pengô köz-Pengô
utca járdafelújítás
és parkolósáv
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Lövôház utca sétáló szakasz
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ELEK UTCA KÖZÖTTI SZAKASZ

LÖVÕHÁZ UTCA
SÉTÁLÓ SZAKASZ
KÁPLÁR UTCA-PENGÕ KÖZPENGÕ UTCA JÁRDAFELÚJÍTÁS
ÉS PARKOLÓSÁV
BIMBÓ ÚTI
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MECHWART LIGET
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Marczibány tér-felvinci útrét utca-kisrókus utcai
csomópont
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3.A. ütem

1. ÜTEM

keleti károly utca

2. ÜTEM

3. ütem

3. ÜTEM

Április második felétôl május végéig

3/A. ÜTEM

2. ütem

3/B. ÜTEM

Március második felétôl Április végéig

lövôház utca csillapított
szakasz ezredes-káplár utca
között

3/C. ÜTEM

Marczibány tér déli oldala

4. ÜTEM

1. ütem

5. ÜTEM

tervezett Építési
idôszak

6. ÜTEM

ZÖLD KORONA 2000 KFT.PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTÕIPARI KFT.
KONZORCIUM

BUDAPEST, 2010. 03. 08.
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Budapest II. Kerület Bel-Budai kerületrészének
funkcióbôvítô rehabilitációja
Építési munkáinak 2010. évi ütemezése
Építési
ütem jele
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pályázat

19. oldal

Pályázat nyugdíjasklubok és társadalmi szervezetek támogatására
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési Bizottsága pályázatot hirdet II. kerületi Nyugdíjas Klubok,
illetve Társadalmi Szervezetek támogatására.
A pályázatokat egy példányban, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) részére címezve,
„A Költségvetési Bizottság által kiírt pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani. A pályázaton elnyert összeget a pályázó bankszámlájára
utalja át az önkormányzat. A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak
számlamásolatokkal igazolva kell elszámolniuk legkésőbb 2011. január
15-ig. Ellenkező esetben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
tv. 13/a § (2), és az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2010.(II.22.)
rendelet 11.§ (6) bekezdések rendelkezései értelmében a kapott pályázati
összeg visszatérítendő az önkormányzat részére.
A pályázaton elnyert összeg személyi jellegű kifizetésekre nem
fordítható. Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a korábban
kapott támogatással nem vagy hiányosan számolt el. A határidőn túl
beérkező, a fenti kiírás szerint hiányos, pontatlan pályázatokat a bizottság
érvénytelennek tekinti.
A pályázatok formailag kötetlen módon készíthetők el, ezért
formanyomtatvány a pályázathoz nem kapcsolódik.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. április 23-a, péntek 12 óra.
A pályázatok eredményét a döntést követő 5 munkanapon belül az
önkormányzat honlapján, a www.masodikkerulet.hu oldalon közzéteszik,
illetve az elbírálásától számított 30 napon belül minden pályázó írásbeli
értesítést kap.
További információ: Rudolfné Romváry Noémi, tel.: 346-5415.
Nyugdíjasklubok
A pályázat célja: a II. kerületben – ide nem értve azokat, amelyek a
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által kiírt hasonló pályázaton
vehetnek részt – önálló jogi személyként (vagy valamely befogadó jogi
szervezet keretében) működő nyugdíjasklubok támogatása, lehetőleg a
klubszerű működés általános kereteinek és működtetésének biztosításán
túlmutató konkrét események, programok, rendezvények támogatásán
keresztül. A pályázaton felosztható keretösszeg 2 millió forint.
A pályázatnak megfelelően általános működési, valamint étkezési
költségekre támogatás nem, vagy csak kivételesen ítélhető meg.
A benyújtandó pályázat tartalma (az alábbi, kötött sorrendben):
– a pályázó nyugdíjasklub megnevezése; önálló jogi személy esetén a
bírósági bejegyző határozat száma és kelte, nyilvántartásba vételi száma;
nem önálló jogi személy esetén a befogadó szervezet fenti adatai (neve,
cégbírósági bejegyző határozat száma és kelte, nyilvántartásba vételi
száma, székhelye, levelezési címe, képviselőjének adatai); székhelye
(postai cím, telefon), levelezési címe (postafiók adatai). – a pályázó
nyugdíjasszervezet érdemi tevékenységének bemutatása (maximum fél

gépelt oldal). – a képviselő(k) neve és címe, telefonszáma. – pénzforgalmi
adatai (számlavezető bank neve, számlaszám, adószám); – regisztrált
tagok száma a pályázat benyújtásakor (fő). – a regisztrált tagokból a II.
kerületben lakók száma (fő). – tervezett éves költségvetésének nagysága
(Ft-ban); kizárólag a tagdíjakból befolyó bevételek (Ft-ban). – a pályázat
évét megelőző 3 évben az önkormányzat által ugyanezen céllal kiírt
pályázatán pályázott-e, sikeres pályázat esetén a támogatás összege.
– A 2010-ben tervezett vagy már megvalósult események, programok,
rendezvények leírása külön-külön, (amelyekhez a támogatást igénylik):
megnevezése, időpontja; célja (az elérni kívánt cél részletes ismertetése);
részletes költségvetése; a megvalósításhoz szükséges teljes összköltség
(Ft); az igényelt támogatás felhasználásának megjelölése (ez az adott
esemény, program, rendezvény egy, vagy több eleméhez – pl. belépők,
utazási költségek, eszközök – hozzárendeléssel történjen, ezek között
azonban a szervezet általános működésével, valamint étkezéssel
kapcsolatos tétel nem lehet.
Társadalmi szervezetekA pályázat célja: A II. kerületben működő
társadalmi szervezetek támogatása – ide nem értve azokat, amelyek a
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által kiírt hasonló pályázaton
vehetnek részt – lehetőleg a szervezet tagságán túlmutató, a lakosság
szélesebb körét érintő, megmozgató programok, rendezvények
támogatásán keresztül. A kitűzött célnak megfelelően általános
működési, valamint étkezési költségekre támogatás nem ítélhető oda.
A pályázaton felosztható keretösszeg 2 millió forint.
A pályázat tartalma (az alábbi kötött sorrendben):
– a pályázó társadalmi szervezet (kizárólag önálló jogi személy)
megnevezése, bírósági bejegyző határozat száma és kelte, nyilvántartásba
vételi száma; székhelye (postai cím, telefon), levelezési címe, képviselő
neve, címe, telefonszáma. – pénzforgalmi adatai (számlavezető
bank neve, számlaszám, adószám). – a pályázó szervezet érdemi
tevékenységének bemutatása (maximum fél gépelt oldal). – a pályázat
évét megelőző 3 évben az önkormányzat által ugyanezen céllal kiírt
pályázatán pályázott-e, sikeres pályázat esetén a támogatás összege; – a
tervezett vagy 2010-ben már megvalósult program, rendezvény leírása:
megnevezése, időpontja; célja (az elérni kívánt cél részletes leírása);
a meghirdetés módja; a megcélzott, bevonni kívánt lakossági kör.
– a program, rendezvény részletes költségvetése, a megvalósításához
szükséges teljes összköltség; az igényelt támogatás összege; a program,
rendezvény igényelt támogatáson felüli rész fedezetének meglétére
vonatkozó nyilatkozat, illetve azok forrásának megjelölése és ezen belül
a saját forrás összege (aránya); az igényelt támogatás felhasználásának
megjelölése (ez a program, rendezvény egy vagy több eleméhez
történő hozzárendeléssel történjen, ezek között a szervezet általános
működésével, étkezéssel kapcsolatos tétel nem lehet).

Megrongált emlékhely
A Szemlő-hegyi-barlang feletti tisztáson 1993-ban állítottak emlékhelyet az elhunyt barlangászoknak.
A Barlangkutató Emlékkertben minden olyan magyar személynek emlékkövet helyeznek el, akik sporttevékenység, vagy kutatás közben vesztették életüket. Nevüket őrző réz- és bronztáblájukat nem kímélték
a nemesfémtolvajok.
– Halottak napján mindig sokan összejövünk emlékezni azokra, akik nem tértek haza utolsó útjukról és
mindenkiért megszólal a lélekharang – mondta el lapunknak Adamkó Péter barlangkutató. – Legutóbb a
Himalájában tavaly elhunyt Szabó Leventének, a Barlangi Mentőszolgálat orvosának állítottunk emlékkövet, és terveztük, hogy az ősszel Kínában elhunyt alpinistáknak is szokás szerint rézből vagy bronzból
megörökítsük a nevét egy szép karszt-kövön. A Szemlő-hegyi-barlang munkatársai vették észre egy havas februári napon, hogy ismeretlenek az összes névtáblát lefeszítették és ellopták. A barlangkutató elmondta, hogy mihamarább szeretnék pótolni a több mint negyven feliratot, de valószínű, hogy a hasonló
vandál esetek megelőzése érdekében inkább kis kőtáblákra gravírozzák majd az neveket.

kedves szomszéd
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Budai Polgár

Játék és muzsika egy órában
Kodály óta tudjuk, hogy a gyerekek zenei nevelését már az anyaméhben el kell
kezdeni. Nos, ha erre nem is vállalkozik
Eckhardt Gábor zongoraművész, zenepedagógus, minden eszközt bevet, hogy
megtanítsa a kisiskolás korosztályt hallani és élvezni a komolyzenét. „Muzsikus
klébzelet” című zenetörténeti kalandozásainak a Klebelsberg Kultúrkúria ad otthont immár negyedik éve, ott beszéltünk
meg találkozót még a foglalkozás előtt.

A második kerületben nőttem fel, és a Lórántffy Zsuzsanna utcai (később Marczibányi téri) legendás Kodály Zoltán ének-zenei
általános iskolába jártam. Állítólag – bár én
erre nem emlékeztem, de egy akkori osztálytársam visszaemlékezésében írta – 1970-ben,
Beethoven születésének 200. évfordulójára
rendeztem az osztályunknak egy vetélkedőt
a zeneszerző életművéből. Ez lehetett az első
alkalom, amikor hódolhattam szenvedélyemnek. Engem ugyanis a zene mellett mindig érdekelt a háttér is, a kor, az akkori történések
és személyek, a zeneszerző személyisége, sorsa. A pedagógiai fogásokat pedig elsősorban
tíz évvel fiatalabb öcsémen próbálgattam, aki
történetesen Kodály halálának napján született. A vágy, hogy gyerekekkel foglakozzam,
megmaradt, sőt az évek során felerősödött.
Az Ön édesapja a második kerület díszpolgára, Eckhardt Sándor onkológus professzor. Ön az elsô zenész a családban?
Nagynéném kórust vezet, nemzetközileg elismert Liszt-kutató, a Liszt Múzeumban hosszú ideje vezető posztot tölt be, jelenleg főtanácsadóként. Nagybátyám csellistaként kezdte

pályáját, nagynéném énekesként vonult nyugdíjba. Nagypapám, a „francia szótáros” Eckhardt Sándor Beethoven-szonátákkal udvarolt
nagymamámnak. Tanultam még ebből a régi
kottából, amiből pontosan lehetett tudni, melyik motívummal mit lehetett üzenni. Az akkori polgári világban a szülők jelenlétében nyíltan nem lehetett udvarolni, így maradt a zenei
hangokba öntött érzelmi kommunikáció.
Tizenegy éves voltam, amikor karácsonykor édesapám egy sztereó lemezjátszóval lepte
meg a családot, és hozzá egy lemezsorozatot
tett a fa alá Beethoven kilenc szimfóniájával.
Egy alkalommal, ahogy a régi könyvek között

kutakodtam, véletlenül az egyik polc hátsó sorában – ahol a „szégyenkező” könyvek aludtak
–, megtaláltam az összes szimfónia partitúráját. Hamarosan már értettem a partitúrák olvasását és kívülről tudtam a szimfóniák javát.
Ez az élmény fordított véglegesen a zene felé.
A Muzsikus klébzelet elôadásain tanárként és mûvészként is jelen van.
A foglalkozás lényege, hogy interaktív. Közösen fedezzük fel a zenének azon rejtelmeit,
ami összekapcsolható a hétköznapi életünkkel. A gyerekek a partnereim, akikkel beszélgetünk, zenét hallgatunk, véleményt cserélünk. Rengeteg kérdés merül fel, amire ragyogó válaszokat adnak, és sokszor éppen ezek a
válaszok inspirálják a következő kérdéseket. A
tanév során négy alkalommal találkozunk, az
utolsó alkalom mindig egyfajta vetélkedő is.
Tavaly például azt a feladatot kapták az osztályok, hogy a tanév során megismert zeneszerzők életéből állítsanak színpadra egy jelenetet.
Fantasztikus kreativitásról tettek tanúbizonyságot.
Mi alapján állítja össze a mûsor tematikáját?
Nem egy kort vagy egy zeneszerzőt akarok
bemutatni, hanem az összefüggéseket és azt
is inkább egyedi optikán keresztül. A hang
keletkezésétől a zenetörténet bűntényekig
már számtalan témáról volt szó. Ragaszkodom
ahhoz, hogy a gyerekek hétköznapi valóságát,
életét összekössem a zenével. Nem az ismeretek átadása az elsődleges célom, hanem a gyerekek kedvének és kíváncsiságának a felébresztése, minél életszerűbbé tenni a holt zenetörténetet. Sokszor szóba kerül, hogy vajon
zeneszerző hogyan nézhetett ki, hogyan viselkedhetett. Hogyan komponált, vagy
éppen mitől olyan zseniális, amit
írt, hogyan lehetett volna másképp
megírni az adott, művet. Csupa játék. Ma a zene és a beszéd viszonyáról lesz szó. Arról, hogy a beszédünk
hangjai, szavai, mondatai minek
felelnek meg a zenében? Milyen
szerepe lehet a szövegnek a muzsikában? Értjük-e szavak nélkül a
zenét? Vagy beszélnek-e hozzánk a
dallamok? És végső soron hogyan
tudunk teljesebben kifejezni magunkat: szavakkal vagy zenével?
A komolyzene a gyerekek számára sokszor valami magasztos,
távoli, érthetetlen dolog. Úgy érzem, Ön megpróbálja „lehozni a
földre” a muzsikát.
Valóban így van. Sokan vitatják
ezt az „eljárást”, attól tartva, hogy
ez vulgarizálja a zenetörténetet.
A klasszikus zenészek „tragédiája”,
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hogy kizárólag az európai kultúra remekművein nevelkednek. Olyan ez, mintha a lakásunkat
csak Botticelli és Michelangelo képek díszítenék, még a mellékhelyiségünket is. Nem veszünk tudomást arról, hogy az emberek nagy
többségének az életében ez soha sem adatik
meg. Azt mondjuk: gyertek fel ide hozzánk a
Parnasszus csúcsára, szeretettel várunk Benneteket! Mi onnan persze le nem jönnénk. Ez
a mai világban sajnos hatástalan.
Szüksége van-e a XXI. század gyermekének klasszikus zenére?
Kulturális szempontból a komolyzene az
emberiség egyik legnagyobb öröksége. Egy
olyan közkincs, amely nélkül lehet persze élni,
de ahogy mondani szokták, nem érdemes. Sokat vagyok olyan gyerekek társaságában, akik
tanulnak zenét, de olyanokéban is, akik nem.
A két csoport viselkedésében, gondolkodásában, érzékenységében és érzelemgazdagságában jelentős különbséget tapasztalok – az
előbbiek javára. Mostanában sokat halljuk,
hogy össztársadalmi szempontból ma olyan
munkavállalókra van szükség, akik képesek
az állandó változásra, tovább- és átképzésre, az egész életen át való tanulásra. Nem tudom, van-e a zenénél jobb nevelő eszköz, ami
ezt a rugalmasságot és komplexitást indirekt
módon, szinte észrevétlenül fejleszteni tudja. Végül, de inkább első helyen kellett volna
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említenem, érzelmi szempontból is kiemelkedően fontos szerepet játszik a zene. Az emberi kapcsolatok, a kommunikáció, az egymás
iránt vállalt felelősség sajnos mind-mind
nagyon rossz irányban változik napjainkban.
A zenének itt is hatalmas a jellemformáló ereje: együtt zenélni, énekelni vagy valakinek játszani nagyszerű és felemelő élmény.
A beszélgetés után, gondoltam, egy kicsit
bekukkantok a műsorba – ott ragadtam végig.
Hogy miért? Mert élveztem a szellemes és váratlan fordulatokban bővelkedő beszélgetést
és zenei feladványokat, aminek során belehallgattunk többek között Bach János passiójába és Szokolay Vérnászába. Eckhardt Gábor
elhozta két növendékét is, egyikük egy Beethoven szonátát játszott, a másik egy Liszt rapszódiát, profi módon. Az óra végére kiderült:
a komolyzene lehet játék és humor forrása. A
hangszerek, dallamok történeteket mesélnek
- mindenkinek mást, és igen, a muzsika nyelvén többet elmondhatunk, mint szavak segítségével.
Eckhardt Gábor rendhagyó zeneóráján ezúttal a Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
harmadik és negyedik osztályai vettek részt,
de a lehetőség minden kerületi iskola számára
elérhető.
Ha tehetném, kötelezővé tenném.
Péter Zsuzsa

Közlekedési hírek
 A Gábor Áron utcánál az Orló utcát csatornaépítés miatt szakaszosan lezárják. Kerülőt a
Gábor Áron utca felől a Lepke utcán át, a Gábor Áron utca felé pedig a Guyon Richárd utcán
át tehetnek.
 A Keleti Károly utcában közel a Marczibányi térhez megkezdődött a gázvezeték felújítása
korlátozások mellett.
 A Margit hídon folyó munkálatok miatt a budai hídfőben a híd alatt a felső és időszakosan
az alsó rakparton hétvégenként és éjszakánként korlátozásokra, lezárásokra lehet számítani.
 A híd alatt állandó sávelhúzások is nehezítik a közlekedést a felső rakparton mindkét
irányban. A hídon továbbra is csak a BKV-járművek, a gyalogosok és a kerékpárjukat tolók
mehetnek át, a járatok a szigetnél nem állnak meg.
 A Törökvész úton az Eszter utcánál nemrég új körforgalmú csomópontot alakítottak
ki, valamint jóval korábban a Pusztaszeri útnál. Tudni kell, hogy a biztonságos közlekedés
érdekében a kilépési szándékot minden esetben jelezni kell és mindez különösen érvényes a
Clark Ádám téri nagy forgalmú csomópont esetében a gyorsabb átjutás érdekében.
 A Várban az Ostrom utcában 30-as övezet lévén a kereszteződésekben ezentúl a
jobbkézszabály érvényes és az új ferdeszögű parkolási rend bevezetésével további 20 jármű
parkolására nyílt lehetőség.
 A Libegő karbantartási munkálatok miatt várhatóan március végéig nem jár. A Normafához
a Moszkva térről induló 90-es busszal, illetve a 60-as villamossal vagyis a Fogaskerekűvel
lehet feljutni.

Magasabb lett a Margit híd
A felújítás alatt álló hidat március 10-én éjjel engedték vissza, miután előző hétvégén egy
speciális szerkezettel megemelték negyven centivel a pesti hídfőnél. A kivitelezést végző MH
2009 Konzorcium tájékoztatása szerint a műveletre azért volt szükség, hogy később a magasabb
járművek ne szoruljanak a hídszerkezet alá. A szerkezetet a megemelésnél alábetonozták, erre
helyezték a tartóelemeket, így húsz centiméterrel magasabb lett a híd.

Hogyan készül
a liberális pite?
Budai Liberális Klub
2010. március 22. hétfő 19 óra,
Margit krt. 48., I. em.
Vendégek: Vajda Mihály filozófus
és Kuncze Gábor politikus
A filozófust arról kérdezzük, ő hogyan látja a
liberalizmus helyzetét a mai világban. A politikustól azt szeretnénk megtudni, hogyan
reagálnak Európa-szerte a liberális pártok az
új kihívásokra. A vállalkozótól (meglepetésvendégünktől) pedig a legfontosabb kérdésre
keressük a választ: ő milyen politikával lenne
elégedett, vagyis milyen állami magatartásra
van kereslet.
A rendezvényt a Szabó Miklós Alapítvány is támogatja.

A hegyi beszéd
Március 24-én 18 órától a Gryllus testvérek
lépnek fel a Bartók Emlékházban. A hegyi
beszéd Jézus első nagy beszéde, erkölcsi
tanításainak összegzése, Máté evangéliumának
5–7. fejezete. A szerzők, Gryllus Dániel és
Sumonyi Zoltán tíz dalban dolgozták fel a Hegyi
Beszédet. A Szentírás sorait az énekek előtt
Mécs Károly olvassa fel. Belépő: 1000 Ft. (1025
Csalán u. 29.)
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kedden, kondi és gerinckímélô labdástorna csü4 éves kortól pénteken 17–18-ig. Gyerekjóga
törtökön
8–9-ig. csütörtökön
Mûvészi torna16.30–17.30-ig.
nôknek 11–50
óvodásoknak
éves
korig óvodás
péntekenés19–20-ig,
klasszikus
balett
Dzsúdó
iskoláskorú
gyerekeknek
felnôtteknek
pénteken
20–21-ig.
Franciatorna
hétfôn és szerdán
17–18-ig,
18–19-ig
és 19–
20-ig. 9.15–10.45-ig,
Balett-tanfolyam
kedden, 9.15–10.45pénteken
hétfôn
csütörtökön
óvodásoknak,
ig.17–18-ig
Gyerekeknek:
Csiri-biri 18–19-ig
torna 1–3iskolásokéveseknek
nak. Érdeklôdni
lehet N. Tóth
Kingánál
csütörtökön
9.45–11.30-ig.
Karate
4 évesa 392kortól
0872-es és a 06 30 568-0772-es számokon, epénteken 17–18-ig. Gyerekjóga óvodásoknak csümail: kingat@kulturkuria.hu.
törtökön 16.30–17.30-ig. Dzsúdó óvodás és isko� MARCZIBÁNYI SPORTCENTRUM: Focisuli
láskorú gyerekeknek hétfôn és szerdán 17–18-ig,
kedden és csütörtökön 16–17-ig, gyerekek ré18–19-ig és 19–20-ig. Balett-tanfolyam kedden,
szére jógaország és fitkid, korcsolya- és jégpénteken
17–18-igegyénileg
óvodásoknak,
18–19-ig iskolákorongoktatás
és csoportosan.
Kösoknak.
Érdeklôdni
lehet14–20-ig,
N. Tóth Kingánál
392zönségjég
hétköznap
péntekena 14–
0872-es
és a 06 309–22-ig,
568-0772-es
számokon,
e-mail:
22-ig, hétvégén
továbbá
fitneszórák
és pályák bérlése. (1022 Marczibányi tér 16.,
kingat@kulturkuria.hu.
336-0777) SPORTCENTRUM: Focisuli ked tel.:
MARCZIBÁNYI
�
KOLOZSVÁRI
TAMÁS
SPORTCENTRUM:
Inden és csütörtökön
16–17-ig,
gyerekek részére
gyenes lehetôség: futás, kosárlabdázás, pájógaország és fitkid, korcsolya- és jégkoronlyabérlet: tenisz, labdarúgás. Pályák: rekorgoktatás egyénileg és csoportosan. Közönségjég
tán futókör, kis- és nagyméretû mûfüves labdahétköznap 14–20-ig, pénteken 14–22-ig, hétvégén
rúgópályák, salakos teniszpályák, kosárlabda9–22-ig,
továbbáKolozsvári
fitneszórák
és pályák
bérlése.
pálya. (1023
Tamás
utca 11–13.,
(1022
Marczibányi
tér 06
16.,20tel.:
336-0777)
Kulcsár
Róbert, tel.:
771-2703)

Hihetetlen, de idén már
nyolcadik alkalomNem a verseny,
hanem az emlékezés a lényeg
Közép-európai
cserkésztalálkozó
Adyligeten
mal rendezi meg a Berczik Sári Néni Alapít- — hangsúlyozzák a szervezôk, hiszen a néhai
Augusztus
végén
az adyligeti
cserkészparkban
tíznapos tábort szerveznek, az eseményre
vány
és a Budai
Táncklub
az Országos
Berczik
Csehországból,
Lengyelországból
és
Szlovákiából
több ezer fiatalt várnak. Az alapvetően a
Sára Emlékversenyt a Marczibányi Téri MûveVisegrádi
Négyek
országainak
szóló,
de
minden
cserkész
számára nyitott tábort kétévente
lôdési Központban. Az érdeklôdés nem csökrendezik
meg,
2001
után
idén
ismét
hazánkban;
ez
lesz
a
tizedik
Közép-európai dzsembori
ken, ellenkezôleg, minden évben több csoAugusztus
2—12-ig
az
adyligeti
Sztrilich
Pál
Cserkészparkban
várhatóan
6 altábor, 12 branch,
port, illetve táncpedagógus mutatkozik be. A
mintegy
negyven budapesti
mel22 cserkésszövetség,
48 raj,tánccsoport
89 őrs és több
mint 1000 cserkész lesz együtt. A Visegrádi Nélett
Szegedrôl,
Szentlôrincrôl,
Pécs- országokból is: Horvátországból, Szerbiából,
gyekEgerbôl,
cserkészein
kívül érkeznek
más környező
rôl,
Tatáról, Telkibôl
és Kaposvárról
is érkeUkrajnából,
Romániából.
Cél volt, hogy
a külföldi magyar cserkészek is képviseltethessék
zik
ugyanennyi
produkció.
Március
a
magukat,
így végül
lesznek
például20-án,
a Felvidékről,
Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljáról.
verseny napján így közel négyszáz növendéMindezeken felül várnak még cserkészeket Hollandiából, Svájcból, valamint Kínából és
ket láthatnak az érdeklôdôk a színpadon. A
Iránból is.
mûvészitorna-gyakorlatok és tánckoreogA táborban számos prográªák három korosztályi kategóriában mutatram
várja majd a résztvevőket,
koznak be: 10.30-tól a felnôttek, 13 órától az
például
többféleminden
sport, Visegifjúság és 15.30-tól a gyermek versenyelôadá- mûvészeti vezetôre emlékezik
résztrádi
Négyek
Faluja,
sok tekinthetôk meg, az eredményhirdetés vevô ezzel az ünnepnappal, amely Imavölgy,
egyben a
18.30-ra várható. A zsûri elnöke — mint min- Berczik-díjak átadásának
napjaisis. megannyi
valamint este
den évben — Szilágyiné Katona Olga táncmûSzabó Mária
lehetőség közül Cs.
választhatnak
vész, balettmester lesz.
az alapítvány
titkára
majd a cserkészek,
így különböző koncertek, vagy a Magyar
Csárda, hogy csak párat említsünk. A tábori programoknakminitárlat
kiemelkedő
napja agimlesz a
Régi sportszerekbôl és nosztalgiát keltô dokumentumokból nyílt
a Rákóczi
látogatói
nap,
amelyre
várnak
názium aulájában. A kiállítás alapját Labán Gábor testnevelô gyûjteménye alkotja. A pecserkész
nem cserkész
dagógus
szinteéspályafutása
kez-érdetétôl
mentetteis.a mára már
deklődőket
sporttörténeti
ereklyének számíBővebb információ:
tó tárgyakat.
A tárlókba így kerülwww.concordia2010.hu

Sportemlékek a Rákócziban

hetett például Széchy Tamás
úszóedzô elsô, vízálló stopperórája, egy csomag eredeti vietnámi
pingponglabda, régi sakkóra, háború elôtti sílécek, és számos,
írott sportdokumentum. Az iskola elôcsarnokában berendezett kiállítást március végéig bárki megtekintheti hétköznapokon, az iskola nyitva tartása alatt (1024 Keleti Károly utca 37.).

Testvéri edzés a Kodályban

Az 1984-ben alakult Budapest Főnix Kendo és
Iaido Klub kendo szakosztálya kerületünkben, a
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola épületében tartja edzéseit. A Főnix három éve amerikai testvérklubbal
dicsekedhet, a Los Angelesben működő Chuo
Kendo Klub személyében. A partneri kapcsolat
jegyében minden évben érkeznek Magyaroramerikai
sportolók,
és utazhatnak
a tenAszágra
Budakeszi
Vadasparkba
februárban
megérebbe a kifutóba a párzási idôszakot követôen
gerentúli
sporttársakhoz
a
hazaiak.
kezett két medve a Veresegyházi Medvotthon- öttagú farkascsalád is érkezik, szintén Veresa Chuoközti
Klubjóvezetője,
Shikai Maból.Februárban
A két intézmény
együttmûködés
egyházáról, ahol azelôtt is jól megvolt egysashi
mester
háromfős
kis
csapattal,
Judy Abetette lehetôvé, hogy sokan láthassák Vackort
mással a két állatfaj.
és
kétéves nôstény
140 kiló,
míg
A Budakeszi Vadasparkban
ebbenlátogatott
az évben
val,Móricot.
MichaelATurnerrel
és a magyar
származású,
Amerikában
élő Németi Attilával
ötéves hímhogy
310 részt
kilogramm
ezért
is a és
az
medvék
lesznek
a fô vonzerôk,
az intézBudapestre,
vegyensúlyú,
a Főnix
edzésein,
a sportolók
kicseréljék
tapasztalataikat.
kellett
fokozott biztonságú kifutót telepíteni, mény megújult arculatán és weboldalán is a
(www.budapestkendo.hu)
amely a Vörös-hegyen a kilátótól nyugatra macik foglalják el a középpontot.
Kertész István
esô lejtôn, a nagyvadkarámokkal szomszédosan lett kialakítva. A három méter magas, kiugrásgátlóval felszerelt kerítés belsô elôterében végig villanypásztort is kiépítettek. A két
Aki szeretnérészére
kipróbálni
a madárérzést,
most megteheti a Kettő SE siklóernyős nyílt napján,
barnamedve
három,
barlangnyílásahol
biztonságos,
tandemrepüléssel
élheti
át az igazi csodát, a repülést. A nyílt nap március
szerû odú készült, hogy választási lehetôsé27-én
lesz,
találkozó
9
órakor
a
második
kerületi
Arad és Kardos utca kereszteződésénél.
gük is legyen. A barnamedve a legnagyobb európai
emlôsállat,
amelynek
emberen
kívül a széliránytól függően még 20-25 km. A gyaloÉrdemes
pontosan
érkezni,azmert
a starthely
természetes
ellensége.
ellenére
nincs
gosokat
a szervezők
elviszik.Ennek
Akiknek
megtetszettek a látottak és tapasztaltak, azokat várják
szabadon
csakinduló
igen kevés
él a földrészüna márciusmár
30-án
tanfolyamon.
Bővebb információ: Jenes Győző, tel.: 06 30 953-4892,
kön,
bemutatóhely
ezért
is készülte-mail:
nagy pbg@freemail.hu, honlap: www.2se.hu. www.
Pálfi aBéla
Gábor, tel.: 06
30 445-1889,
gonddal,
hogy az állatok természetes élôheup-hungary.hu.
lyéhez viszonylag hasonlatos legyen. Ugyan-

Vackor és Móric a vadaspark új lakói

Repülj, mint a madár!

2010/6 – március 19.
2010/5 — március 5.

mozgásban
MOZGÁSBAN

23. oldal
25. OLDAL

Schlegel
Pasaréti Oszkárra
focicsapatemlékeztek
gyôzelme
rült elérni. A ªúk ekkor már nagyon akarták
a sikert! A torna döntôjével felérô elôdöntôt
végül 3:1-re sikerült megnyerni, de ez nem
feltétlenül fejezi ki, hogy végig a mi akaratunk érvényesült volna a pályán, és egy percig nem forgott veszélyben a döntô. A döntôn azonban felszabadultan, önfeledten és kifejezetten eredményesen játszottak a ªúk,
annak ellenére, hogy az ellenfél minden tudását, akaratát latba vetette. Ezen a mérkôzésen (is) a gyerekek olyan elszántsággal küzdöttek, hogy az eredményhez kétség sem férhetett. A szülôk és a közönség biztatásával a
meglévô magabiztosság csak fokozódott, és a
A Vasas Akadémia U11-es csapata a hét végén lefújás pillanatában játékosok, szülôk egyegy 18 csapatos nemzetközi tornán, az eperje- aránt boldogan ünnepelték életük elsô kosi Umbro 4 Sport Cup-on vett részt, többek moly nemzetközi tornagyôzelmét.
Az ezt megelôzô hétvégén a Vasas akadémiközött litván, ukrán, lengyel, cseh, szlovák és
román csapatok társaságában. A csoportmér- ai csapatai is remekül teljesítettek nemzetkökôzések során 3 gyôzelemmel és egy döntet- zi tornákon, ugyanis az U13-as csapat LenA Magyar
Olimpiai
Bizottság
immár hagyományosan
minden évamárciusában
megrendezi
nőZmuda Cupon
ért el 3. helyelennel,
15:0-s
gólaránnyal
a csoport
élén vég- gyelországban,
megelôzve
osztrák,gyülekeztek
lengyel, litzett
a csapat. Az
imponáló
gólkülönbség
után zést,
és sajtónapi
díjátadó
ünnepségét.
Idén március
12-én
péntekenukrán,
szép számmal
a
csapatokat,
U14-es
csapatunk
a Szloameghívottak
csapat számára
egy könnyebb
ellenfélSzállóban,
követ- ván
a Margitszigeti
Thermál
ahol
az egykorimíg
kiváló
pedagógusra,
Schlegel
Labdarúgó
Szövetségévtizedekig
által szervezett
kezett,
egy emlékeztek.
másik csoport
helyezett
csapa- vákelhunyt
Oszkárra
A 6.
tavaly
szeptemberben
sportember
élt akasII.
tával
kellett megmérkôzniük a nyolc közé ju- sai nemzetközi tornán ért el 2. helyezést.
kerületben.
A sikert elérô játékosok névsora: György Nitásért. A játékosok a negyeddöntôben az ukSchlegel tanár úr nem egyszerűen a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium testnevelő
rán FK Spartak Ivano-Frankovs ellen elért co, Szabó Botond, Farkas Máté, Hajnal Balázs,
tanára,siker
majd
később
tizenöt
igazgatója
teendőitKolos,
messze
meghaladóan
Papp Hivatali
Kristóf, Kotaszek
Szilágyi
Ákos, Új2–0-s
után
érezték
talán évig
elôször,
hogy volt.
foglalkozott
a
sporttal,
az
olimpiai
eszme
támogatásával.
A
már
eltávozott
ötkarikás
Kevin,
szép vége lehet számukra a tornának, de a szászi Roland, Rabatin Richárd, Kristály
bajnokokról
tantermeket
nevezett
el. Azkeélőket
pedig
megnyerte,
legyenek
a gimnáziumi
Leskó
Bence,
Bálint Benedek,
Rákos
Bence, Molvégsô
gyôzelemhez
a Presov
Akademian
osztályok
tiszteletbeli
osztályfőnökei.
alapítványt
hozott
létre,
amelynek
nár Gellért,
Varszamisz
Dávid,
Kirják
Henrik.
resztül
vezetett
az út, amely
csapattal a Saját
cso- pénzéből
Lénárt
Edit, Simon
Ákos.állandó
során
csak döntetlent
sike- azEdzôk:
portmérkôzések
segítségével becses
sportereklyéket
gyűjtött
iskolaSíposné
számára,
amelyekből
azután
kiállításokat rendezett be.
A maga után pótolhatatlan űrt hagyott igazgató az igazi sportemberekre jellemző fair
play elkötelezett híveként széles körben kezdeményezte ennek a magatartásformának a
népszerűsítését, amit számos általános, illetve középiskola fel is vett a programjába.
Az izomlázzal kapcsolatban kérdeztük Kovács Krisztiánt,
A felsorolt érdemek alapján özvegye a Magyar Olimpiai Bizottság poszthumusz „Trófea” díját
a Marczibányi téri City Fitness Club szakmai vezetôjét.
vehette
át. az izomlázat?
Kép és szöveg: Jocha Károly
Mi okozza

Amit fontos tudni az izomlázról

Az izomláznak két fô okát érdemes felsorolni. Fizikai
terhelések hatására az izmokban tejsav (egyfajta salakanyag) termelôdik, aminek köze van az izomláz kialakulásához. Erôs igénybevétel esetén az izmok úgynevezett
mikrosérüléseket
szenvedhetnek
el,kell,
amely
Az izmok nyújtása
szerves részét
hogyszintén
képezzeazmindenféle testedzésnek – véli Koizomláz
egyik
leggyakoribb
okozója.
Ezek
a
vács Krisztián, a Marczibányi téri City Fitnesssérülések
Club szakmai vezetője:
(velejárói
a fejlôdésnek)
s ez nemcsak
által képes
— A fizikai
terhelések regenerálódnak,
hatására, amelynek
a sportolás, de a hétköznapok megizom túlkompenzálni
azaz erôazterhelései
és a stressza iskorábbi
részét terheléseket,
képezi, az izmok
megrövidüléssel válaszolnak. A megsödni
fog. izmok pedig rossz, azaz húzóhatással vannak az általuk áthidalt izületekre. Ez
rövidült
Szabad-e
izomlázzal
edzeni, úgymond
ráedzeni?
hosszú távon
izületi kopáshoz-és
fájdalmakhoz
vezethet. A nyújtással lényegében igyekAmennyiben
az izomláz
meglehetôsen
erôs,ésakkor
az
szünk visszaadni
az izmok
eredeti hosszát
rugalmasságát.
izmoknak
még pihenésre,
regenerálódásra van szükséMikor javasolja
a nyújtógyakorlatokat?
gük.
Ebbenhogy
az esetben
nem
javasloknem
teljes
értékû nyújtani,
edzés- mert az fokozottan sérülésveFontos,
„hideg”
izmokat
szabad
munkát
(az
adott
izomcsoportra
legalábbis
nem),
csak
szélyes. Legjobb az edzés végén, illetve – aki kizárólag
nyújtást szeretne végezni – jól
könnyebb,
átmozgató
jellegû
mozgást.
Viszont,
az amely szintén segít ellazulni az
bemelegített
állapotban
vagy
forró vizes
fürdőhaután,
izomláz
csekély, az edzés alapos bemelegítést követôen
izmoknak.
nyugodtan
Mire kellvégezhetô.
ügyelni nyújtás közben?
Mit javasol nagyon fájdalmas izomláz esetén?
Mint általában, itt is nagyon fontos az óvatosság. Amennyiben nem szakember
Egyfelôl azt, hogy végezze edzéseit következetesebsegítségével végzi nyújtógyakorlatait, legyen fokozatos, a fájdalomhatár (még könnyen
ben, azaz — a jelek szerint — túl erôs edzésterhelésnek
elviselhető) pontján tartsa ki a pozíciót, ne
tette ki a szervezetét, amely a kívántnál nagyobb mértékrugózzon, s csak legkevesebb 10 másodperc
City
Fitness
Clubedzésmunkája
ben megviselte izomzatát...
Tehát,
legyen
elteltével fokozza lassan a nyújtást, erre az izMarczibányi
tér
13.
fokozatosan erôsödô, ne rontson ajtóstól a házba.
mok, inak és szalagok védekező reflexe miatt
336-0408
City Fitness Club,
Másrészt, a pihenés, a relaxálás, valamint a regenerálóvan szükség. Légzése legyen nyugodt, mély
hétkönapvalamint
7-22-ig elegendô
Marczibányi tér 13.,
dást segítô tápanyagok bevitele,
foés egyenletes; gyakran a relaxációt segíti a
hétvégén 8-20-ig
336-0408,
lyadék fogyasztása segít ilyenkor.
Végsô soron egy gyullahalk, megnyugtató zene is.
(x)
hétköznap 7–22,
dáscsökkentô krém finom bemasszírozása is enyhít a fájhétvégén 8–20 óráig
(x)
dalmas izomlázas álapoton.

HIRDETÉS

Hirdetés

Meddig nyújtózkodhatunk?

 KOLOZSVÁRI
TAMÁS
SPORTCENTRUM:
� PASARÉTI SÍISKOLA: Március 17-tôl hétfôn
Ingyenes lehetôség: futás, kosárlabdázás, páés szerdán 16.30-18.00-ig szárazedzések.
lyabérlet:
tenisz, bôvebben
labdarúgás.
Pályák: rekortán
Programjainkról
a www.pasarétisiisfutókör,
és nagyméretû
labdarúgópákola.hukishonlapon
vagy amûfüves
06 70 376-0641-es
lyák,
salakos teniszpályák,
kosárlabdapálya. (1023
telefonszámon
érdeklôdhetnek.
Kolozsvári
utca 11–13.,
Kulcsár TartásjavíRóbert, tel.:
CALLANETICS
STÚDIÓ:
� BUDAITamás
06
20
771-2703)
tás, alakformálás. www.budai-callanetics.hu,
tel.:
PASARÉTI
SÍISKOLA:
17-tôl
hétfôn
201-1620,
06 70 Március
286-3837,
06 30
539-és
3797. (1027
Margit krt.szárazedzések.
48., I. em.)
szerdán
16.30-18.00-ig
ProgramWALKING:
Oktatással egybekö� NORDIC
jainkról
bôvebben
a www.pasarétisiiskola.hu
hontött foglalkozások
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A rejtvény fősorában Victor Hugo szavait rejtettük el.
A 2010/4. számban megjelent rejtvény megfejtése:
„Ne küzdj túl erősen, a legjobb dolgok váratlanul
történnek”. A helyes megfejtést beküldők közül
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint
értékben választhat könyvet a Modern Antikvárium
kínálatából: Abadi Attiláné, Piller Gáborné és Sáfár
Zoltán. 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 legkésőbb
április 2-ig.

2010/6 – március 19.
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Allergiás, asztmás, gyakran beteg?
Klinikai INDISO SPELEO-FIZIKOTERÁPIA, szakorvosi háttérrel
Megfulladok, befulladtam, nem kapok levegőt, ég, viszket, könnyezik a szemem, a szájpadlásom, folyik az orrom…, és még sorolhatnánk az ehhez hasonló tüneteket, amelyek megkeserítik
sokunk életét.
Nálam nyolcévesen állapították meg nálam az allergiát, ami folyamatosan súlyosbodott. Az évek során állandóan tablettát kellett szednem,
aminek a mellékhatásai is megkeserítették az életem: fáradt voltam
és aluszékony. Egy nyári éjjel arra ébredtem, hogy nem kapok levegőt. Valószínűleg csak néhánytíz másodperc lehetett, de én perceknek
éreztem, és rettenetesen megrémültem. Másnap azonnal elmentem
az orvosomhoz, elmondtam neki mi történt, mire hörgőtágítós inhalátort kaptam, kvázi asztmásnak nyilvánítottak. Látva a tehetetlenséget, elhatároztam, teszek valamit magamért, mert ez így nem mehet
tovább!
Télen rátaláltam és elkezdtem az INDISO SPELEO TERÁPIÁT. A kúra
elején köhögtem és az orromat fújtam a hatóanyagtól, ami fokozatosan
enyhült és a normál hatékonysági reakciók első jelei voltak. Egyszerűen tisztult a szervezetem mellékhatás mentesen. Elérkezett a május,
a nyár, és még mindig nem kellett egyik gyógyszeremet sem használnom. Láss csodát- a terápiának köszönhetően-, egész évben a táskám
alján maradtak a gyógyszerek! Ez egy éve történt. Minden megváltozott, végre teljes az életem! Megérte a napi utazgatást, az ott töltött alkalmankénti egy órát. Megnyugtató, hogy az INDISO SPELEO TERÁPIÁT szigorú orvosi vizsgálat előzi meg, illetve az eredményt is szakorvos
felügyeli. Ezért gondoltam, hogy kis szakorvosi segítséggel megosztom „sorstársaimmal” tapasztalataim. Megkértem dr. Tóth
László fül-orr-gégész főorvos - aki több orvossal a Sportkórházban és egyéb megyei INDISO-SPELEO KÖZPONTOKBAN az asztmás, allergiás gyerekek és felnőttek gyógyulását segítik-, hogy szakmailag foglalja össze tapasztalatait.
-Mi a különbség a sóbarlang és a sóbánya között? A
sóbarlangokban és a sószobákban a páratartalom 9095 %-os- így kis mértékben tud csak felszívódni, a
sóbányákban csupán 35-40 %-os, vagyis a levegő
száraz. Ennek köszönhetően a száraz hatóanyag nem
tapad ki a nyákhártyán, illetve lejut a legkisebb alveolusokig.
- Hogyan működik az INDISO SPELEO ISAG BERENDEZÉS, vagyis
az eredeti sóbánya hatása azonos-e a szobában előidézettel? Ugyanazokat a körülményeket képes megteremteni. Gyógyhatás tekintetében
nincs különbség, viszont itt sokkal kellemesebb a környezet. A speciális, rendkívül tiszta és magas NaCl tartalmú hatóanyag bekerül az
INDISO-gépbe, ami rendkívül finom (0,2-0,7 mikron) méretben
szórja szét a légtérbe.
- Kedves Doktor Úr, kifejtené néhány szóban, hogy mely megbetegedések esetén javallott a kúra alkalmazása? Van-e ellenjavallat?
Összességében olyan légúti betegeknek, akik rehabilitáció formájában meg szeretnének szabadulni a kínzó tünetektől és olyan egészségeseknek prevencióként, akik meg szeretnék előzni
a gyulladásos légúti panaszokat és ellenállóbb
immunrendszerre vágynak. Részleteiben: asztmásoknak, allergiásoknak, szénanátha, Krupp,
légcsőhurut, hörghurut, arcüreggyulladás, légúti gyulladásos betegségek esetén, dohányosok-

nak, teljesen egészséges városlakóknak preventív immunerősítésnek, teherbíró képesség fokozónak. Ellenjavallt állapotok is vannak.
Az INDISO SPELEO terápia hatékonysága különösen kimagasló, a
Tüdőgyógyász és Fül-orr-gégész kollégiumok támogatják alternatív
megoldásként. Nemzetközi kutatások megállapították, hogy a felnőtteknél 88-90 %, gyermekeknél 90-96 %-ban értek el jelentős
javulást.
- Hogyan néz ki a terápiás hatásmechanizmus?
A páciens belélegzi a száraz hatóanyagot, amely azonnal eljut a legkisebb hörgőcskékbe és légjáratokba. Ott feloldódik, magához vonzza a szennyeződéseket, amelyeket a beteg később felköhög, illetve
a véráram metabolikus folyamatai során a szennyeződés elhagyja a
szervezetet. A mesterséges gyógy közeg működési mechanizmusának
legfontosabb tényezője a légzőszervek nyálkahártyájára és a hörgők simaizom szerkezetére kifejtett pozitív hatás.
- Miben nyilvánul meg a betegek egészségi állapotának a javulása?
A légúti gyulladásos betegségeket (asthmatikus, bronchialis, hurutos, allergiás, fül-orr-gégészeti) előzi meg és kezeli magas hatásfokkal. Azaz megszünteti a gyulladást, dezinfektál, antibakteriális,
köpetet old és erősíti az immunrendszert, vagyis visszaállítja az
egészséges állapotokat, szignifikánsan javítja a tüdőkapacitást és a
légzésfunkciós eredményeket!
- Mennyi időre van szükség ahhoz általában, hogy javulást, illetve teljes gyógyulást tapasztaljon a beteg, illetve az orvos?
Ez általában az egyén individuális klinikai funkciómutatóitól függ, a betegség súlyosságától, a lefolyás fázisától.
Minden egyes eset egyedi, a páciens állapota, élet körülményei, környezete jelentős befolyást gyakorolnak a
betegségre és a gyógyulásra. Krónikus esetben ajánlott a
terápia ismétlése, amelynek eredményeképp általánosan 90%-ban elérhető a teljes tünetmentes gyógyulás!
- Konkrétan hogyan néz ki, miből áll egy kúra? A kúra
megkezdése előtt mindenki orvosi vizsgálaton esik át. Ezt követően
egy teljes kúra 10 vagy 20 kezelési alkalomból áll, függően a betegség
krónikusságától, illetve a kezelés céljától. A kúra hatékonysága szempontjából célszerű rendszeresen megjelenni. Gyermekeknek az alkalmankénti benntartózkodás 45, felnőtteknek 60 percet jelent. A kezelések csoportosan működnek. A gyermek terápiás helysége játszóházként funkcionál, a felnőttek esetében a relaxáció a fontos szempont.
Az INDISO SPELEO TERÁPIA és ISAG BEREDEZÉS tanúsított
minősítésekkel rendelkeznek!
Remélem, sok emberen tudnak segíteni! Köszönettel: M. Viktória
Információ, időpont: INDISO Kft.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
Pénzpiacközvetítői elemzői tevékenységhez
keresek érettségizett munkatársakat fővagy mellékállásban képzéssel, nagyon jó
anyagi lehetőségekkel. Tel.: 06 20 249-5621
PÉNZPIACI KÖZVETÍTŐI-ELEMZŐI FELADATOKHOZ KERESEK MUNKATÁRSAKAT FŐ- VAGY MELLÉKÁLLÁSBA. TEL.:
06 30 820-0969
Részmunkaidős telefonos asszisztensi munka nyugdíjasoknak a Délitől 5 percre. Érdeklődni 13 órától: 880-9180, 06 70 770-0082.
Kulturált, megbízható hölgy bejárónői munkát vállal igényes családnál. Tel.: 06 30 3232041
Segítségre van szüksége háztartása ellátásához? Vállalkozom gyakorlottan, diszkréten otthona rendbentartására, gyermekei
felügyeletére. Tel.: 06 20 779-9747
Vállalok kertásást, fű- és sövénynyírást,
udvartakarítást. Nyugdíjas. Tel.: 243-4547,
mobil: 06 70 277-8363.
ABLAKTISZTÍTÁST, KISEBB BARKÁCSMUNKÁT VÁLLALOK REFERENCIÁVAL.
TEL.: 06 20 996-7012

OKTATÁS
EGYNAPOS VÁROSNÉZÉS TRÉNINGEK
IDEGENVEZETŐKNEK ÉS IDEGENFORGALMI SZAKEMBEREKNEK. www.belbudatanoda.hu, TEL.: 06 30 537-3138
Fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus matematika-fizika szakos végzettséggel vállalja
diszlexiás, diszkalkuliás tanulók fejlesztését,
valamint korrepetálást. Tel.: 06 30 4202580
GYEREKBIRODALOM BÖLCSŐDE 20 hetes kortól 4 éves korig vállalja a gyerekek
gondozását-oktatását: angol nyelv, Kodály
ének-zene, gyógytorna, egyéni fejlesztés,
helyben készült ételek. Tel.: 06 30 472-7495,
www.gyerekbirodalom.hu
A Gyerekbirodalom Bölcsőde minden
régi-új érdeklődő családját szeretettel várja
a 10 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁRA. Időpont:
június 12., 10 óra, helyszín a bölcsőde, 1026
Patakhegyi út 17., Somos Mónika. Tel.: 06 30
472-7495, www.gyerekbirodalom.hu
A HABAKUKK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDEÓVODA 18 hónapos kortól várja a gyerekeket bölcsis, valamint német vagy angol
kétnyelvű ovis csoportjaiba! Tel.: 06 30 9588629, www.habakukk.hu
Kezdő és haladó bridzstanfolyamok a Belvárosban. Indulás a 2010. március 29-vel
kezdődő héten. www.bridzsakademia.
hu, bridzs@bridzsakademia.hu, tel.: 06 30
9000-400, 209-5243
Franciatanárt keresünk a II/a kerületben (lehetőleg Máriaremetén, a Bazilika közelében), vagy aki ide házhoz jön.
kovacsevics@hotmail.com. Tel.: 06 30
919-3184
Kisiskolásoknak játékos francia nyelvoktatás, általános és középiskolásoknak francianyelv-tanítás, korrepetálás. Tel.: 06 20
574-8695
A Pasaréti térnél francia anyanyelvű nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/2000 Ft.
Tel.: 06 30 302-7760
PEDAGÓGUS NAGY GYAKORLATTAL ANGOL KORREPETÁLÁST VÁLLAL PASARÉTI
OTTHONÁBAN ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK. 1500 FT/45 PERC. TEL.: 06 70 6251414
Angol nyelvoktatás, társalgás gyakorlása, érettségire, nyelvvizsgákra felkészítés a Budakeszi úton. Tel.: 06 30
489-4848

ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES
TAPASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: 06 30
343-8351
ANGOL NYELVVIZSGÁKRA MINŐSÉGI FELKÉSZÍTÉS, SIKERDÍJ VIZSGÁZÓNKÉNT! KÉT
FŐNEK KEDVEZMÉNY. TEL.: 06 70 340-2880
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE,
FŐISKOLÁRA, EGYETEMRE FELKÉSZÍTÉS.
TÖBB MINT HÚSZ ÉVES GYAKORLAT.
TEL.: 213-7747, 06 20 518-2808
Matematika-, fizika-, kémia-, magyartanárok korrepetálnak általános és
középiskolásokat a VÖRÖSVÁRI ÚTON;
minden délután és szombat délelőtt.
THALÉSZ-KÖR, www.obudamatek.hu,
tel.: 06 20 946-2027.
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai tanártól. Tel.: 06 30 709-2362
MATEMATIKATANÍTÁST,
KORREPETÁLÁST VÁLLALOK NAGY GYAKORLATTAL.
HÁZHOZ MEGYEK. TEL.: 06 20 941-7907
FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-,
nyelvoktatást alapoktól szigorlatig. www.
fejestanoda.atw.hu, tel.: 06 70 366-6445,
250-2003.
Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását vállalja egyetemi hallgató. Honlapcím:
www.zrob.hu. Tel.: 06 30 572-7416
KÉMIATANÍTÁS MINDEN SZINTEN (06
30 264-5648), BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS GYAKORLÓ
KÖZÉPISKOLAI TANÁRNÁL (06 30 8531153). TEL.: 06 30 264-5648

INGATLAN
Egyedi GARÁZS kiadó a Szemlőhegy Eszter
utca sarkon. Utcára nyíló, 20 m²-es. Tel.: 06
70 242-4144
GARÁZS KIADÓ A TÁROGATÓ ÚTON AZ
IBS KÖZELÉBEN. TEL.: 06 30 624-3537
A Verseghy Ferenc utcában társasházban
teremgarázs-férőhely eladó. Tel.: 06 20
251-0582
Idős haszonélvező által lakottan lakást (tulajdonrészt is) vásárolnék. Tel.: 06 30 6706844
Lakás kiadó garázzsal a II. kerület Csalit
utcában. Csendes, zöldövezeti, panorámás,
56 m²-es, 2 különálló szobával, konyhával,
erkéllyel. Telefon: 06 30 895-8767.
SVÁJCI ÉS NÉMET ÜGYFELEINKNEK 2–4
SZOBÁS ELADÓ LAKÁST, CSALÁDI HÁZAT KERESÜNK. ÉBEN INGATLANIRODA.
TEL.: 06 20 479-9001, eben@ebeningatlan.hu
A II., Zöldlomb utcában keresek 70 m²-es I.
emeleti lakást megvételre. Ha szükséges, III.
kerületi 30 m²-es felújított lakás beszámítható. Tel.: 240-4082
A II., Zöldkő utcában 150 m²-es kétszintes + tetőtér-beépítéses felújított sorházi lakás 50 m² saját kerttel eladó. Ár:
83 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005
A II. Törökvész úton legfelső emeleti
csendes, 110 m²-es nappali + 3 hálós
cirkófűtéses, nagy teraszos, kertre néző
hangulatos lakás eladó. Irányára: 45 M
Ft. Tel.: 06 20 932-5005
A II., Palánta utcában II. emeleti 77 m²es nappali + 2 hálós, fiatalosan felújított
lakás garázzsal, tárolóval eladó. Irányár:
47,5 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862
A II., Csíbor utcában 1997-ben épült
liftes házban 120 m²-es nappali + 3
hálószobás, 2 fürdőszobás, panorámás,
dupla garázsos lakás eladó. Irányár: 80
M Ft. Tel.: 06 30 960-8862

A VÁRBAN 185, 42 ÉS 45 m²-ES ÖRÖKLAKÁSOK ELADÓK. TEL.: 201-9475, 06
70 237-9030
IGÉNYES, CSENDES, VILÁGOS, EMELETI
3–5 SZOBÁS ELADÓ LAKÁST KERESEK
AZ I., II., XII. KERÜLETBEN. TEL.: 2019475, 06 70 237-9030
ELCSERÉLNÉM II. kerületi kétszobás lakásra pesti zöldövezeti és belvárosi egyszobás
lakásaimat. Tel.: 06 20 582-4691
MÁSODIK KERÜLETI 50 m²-ES II. EMELETI LAKÁST NAGYOBBRA CSERÉLEK,
VAGY ELADOM. TEL.: 394-4755
A DÉLINÉL VÁRRA PANORÁMÁS IV. EMELETI 36 m²-ES EGYSZOBÁS ÖSSZKOMFORTOS ERKÉLYES FELÚJÍTOTT LAKÁSOMAT 14,8 M FT-ÉRT ELADOM, VAGY
NAGYOBBRA CSERÉLEM 65 m²-IG. TEL.:
375-7580, 06 20 441-1449
II. Varsányi Irén u.-ra néző 76 m²-es
kétszobás+gardróbszobás cirkófűtéses I.
emeleti lakás tulajdonostól 26,9 M Ft-ért
eladó. Tel. 06 30 463-9303, csak délelőtt 12
óráig.
AZ ALVINCI ÚTON, VILLÁBAN, 138 m²ES TERASZOS POLGÁRI LAKÁS GARÁZSOKKAL 75 M FT. TEL.: 06 70 523-1969,
www.budaihegyek.hu
II., Baba utcai I. emeleti kétszobás 62 m²-es
panorámás lakás eladó. Tel.: 06 70 2611033
Eladó magánszemélytől rózsadombi 60 m²es magasföldszinti lakás nagy kertben. Tel.:
06 20 480-3435
II., ESZTER UTCAI VILLÁBAN 90 m²-ES
HÁROMSZOBÁS, FELÚJÍTOTT, GYÖNYÖRŰ POLGÁRI LAKÁS 53 M FT-ÉRT ELADÓ.
TEL.: 201-9475, 06 70 237-9030
A II., VÖLGY UTCÁBAN 101 m²-ES 1+2
SZOBÁS FELÚJÍTOTT LAKÁS GARÁZZSAL
42,8 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 201-9475,
06 70 237-9030
Eladó az Apostol utcában I. emeleti 41 m²-es
másfél szobás erkélyes, egyedi fűtésű, azonnal beköltözhető öröklakás pincével, gépkocsibeállóval tulajdonostól 20,7 M Ft-ért. Tel.:
438-3837, 06 30 504-9438, 06 30 977-3588
II., PANORÁMA KÉNYELEM! ZÖLDMÁLON 60 m²-ES II. EMELETI ÉTKEZŐS,
LOGGIÁS ÖRÖKLAKÁS KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBÁKKAL ELADÓ 20,8 M FT-ÉRT.
TEL.: 06 70 408-2628
PANORÁMA TÉLIKERT! II., ALSÓVÖLGY
UTCAI 88 m²-ES TERASZOS, KERTKAPCSOLATOS LAKÁS GYÖNYÖRŰ KÖRNYEZETBEN 35 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 06 70
408-2628
A MAMMUTNÁL 18; 26 m²-ES FELÚJÍTOTT LAKÁS EGYMÁS MELLETT, CSENDES, VILÁGOS, ZÖLD TERASSZAL 7,9;
11,6 M FT-ÉRT TULAJDONOSTÓL ELADÓ,
METRÓKÖZELBEN. TEL.: 06 20 525-4019
II., FEKETE SAS UTCAI NAPFÉNYES
KÉTSZOBÁS 86 m²-ES FELÚJÍTOTT POLGÁRI LAKÁS TULAJDONOSTÓL ELADÓ.
IRÁNYÁR: 24,5 M FT. TEL.: 06 20 3258747. KÖZVETÍTŐK KÍMÉLJENEK.
A XII., ÁRNYAS ÚTON 90 m²-ES HÁROMSZOBÁS NAGYTERASZOS REPREZENTATÍV ÖRÖKLAKÁS KERTES TÁRSASHÁZBAN GARÁZZSAL 39 M FT-ÉRT ELADÓ.
TEL.: 06 30 299-0160
A XII., MAGAS UTCÁNÁL 150 m²-ES
NAGYTERASZOS, PANORÁMÁS CSALÁDI HÁZ ÁLOMSZÉP KÖRNYEZETBEN 600
m²-ES KERTTEL ELADÓ. IRÁNYÁR: 48 M
FT. TEL.: 06 30 299-0160
A II., Pasaréti úton ötlakásos villaházban 59
m²-es földszinti kétszobás lakás eladó. Ára:
22,5 M Ft. Tel.: 06 30 382-3258

A PASARÉTI TÉRNÉL 2002-BEN ÉPÜLT,
NAPPALI+3 HÁLÓS LAKÁS GARÁZZSAL
47,9 M FT. TEL.: 06 70 523-1969, www.
budaihegyek.hu
KÉTSZOBÁS RÓZSADOMBI, DÉLI FEKVÉSŰ, TERASZOS ELSŐ EMELETI LAKÁS ELADÓ PINCÉVEL ÉS GARÁZZSAL. ÁRA 27
M FT. TEL.: 06 30 222-7999
SZOMSZÉDOS LAKÁSOK (86 m²+32 m², II.
emeleti) a Rózsakertnél tulajdonostól eladók
vagy kb. 120 m²-es kertkapcsolatosra cserélhetők. Ára 49,5 M Ft. Tel.: 06 30 355-7088
A II., CIMBALOM utcában ház eladó
1000 m²-es telken. Tel.: 06 70 221-0911,
10–13-ig.
A II., Tövis utcában eladó magasföldszinti 85 m²-es háromszobás felújított
lakás sok extrával. 50 M Ft. Tel.: 06 30
251-4000
NAGYKOVÁCSI HEGYVIDÉKEN 740 m²ES TERASZOSÍTOTT ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. TELEKMÉRET: 25x30 M. TEL.: 06 20
211-2995
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Irányár: 19 M Ft. Tel.: 06
20 452-6660, www.lakas.korbai.com
A XII., Városmajor utcában eladó 80-as
években épült társasházban III. emeleti
78 m²-es háromszobás lakás. 23,9 M Ft.
Tel.: 06 30 251-4000
Budakalász-Szentistvántelepen 200 m²-es
tágas, 6–7 szobás, 15 éves családi ház HÉVtől, iskolától 6 percre tulajdonostól eladó.
Irányár: 49 M Ft. Tel.: 06 30 724-3421
ELADÓ TÓALMÁSON 2264 m²-ES BEKERÍTETT ÜRES TELEK. A TELKEN VÍZ,
VILLANY, A TELEKHATÁRON TELEFON,
A FALUBAN TERMÁLFÜRDŐ. IRÁNYÁR:
2 150 000 FT. TEL.: 06 20 923-3109, 06
70 258-0000
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat pontos szolgáltatással,
korrekt jutalékkal. Tel.: 215-7336, 06 30
530-5338, www.budainewyork.hu
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN TÖBB ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.: 06 70 523-1969, SCHMIDT PÉTER, www.budaihegyek.hu
INGATLANKÖZVETÍTÉS. OTTHON CENTRUM. JUHÁSZ GÁBORNÉ. TEL.: 06 70
454-0261
KERESÜNK-KÍNÁLUNK
ELADÓ-KIADÓ
LAKÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT, VILLÁKAT, TELKEKET. KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.:
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
amadex.hu
ÜGYVÉD, dr. Kósa Erzsébet vállal ingatlanügyeket, ÁFAMENTES MUNKADÍJJAL. II.,
Margit krt. 50/52. TEL.: 06 20 956-5917

EGÉSZSÉGÜGY
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket.
Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280, 06 20
359-5918
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Előzetes időpont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
Fogsorok, hidak, készítése, javítása soron
kívül. Fogszabályozó, fogfehérítő. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk!
Hétvégi ügyelet. Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hűvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Krisztina krt. 51., fszt.
1. Mobiltelefon: 06 30 222-3016.
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TAMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI
RENDELŐJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIEN-

2010/6 – március 19.
SEIT. TELJES KÖRŰ FOGÁSZATI ELLÁTÁS,
MŰGYÖKÉR-BEÜLTETÉS,
ESZTÉTIKUS
KORONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFOGÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS.
BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918.
A RENDELŐ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9.,
IV. EM.
DR. APOSTOL ÉVA BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE:
PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–18IG. TEL.: 06 30 972-6272
Pszichiátriai és pszichoterápiás magánrendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik Anikó, tel.: 06 30 213-8052.
Gépek nélküli, egyedülálló módszerrel tartós szőrtelenítés és különleges kozmetikai
kezelések a Budai Kozmetikában. Tel.: 06 30
921-7804
Human Papillomavírus (HPV) szűrés típusmeghatározással. Sutura-96 orvosi
Kft., 1022 Bimbó út 3., III/5. Rendelési idő:
hétfő és szerda 16–18 óráig. Jelentkezés
rendelési időben: 316-1075, továbbá: dr.
Kovács Kálmán, tel.: 06 30 934-1150, 06 30
737-8002. Egyéb szűrési lehetőségek is.
Dr. Sineger Eleonóra pszichiáter rendelésére
jelentkezés: 06 30 236-6290.
PSZICHIÁTRIAI, PSZICHOTERÁPIÁS magánrendelés Pasaréten. Átmeneti élethelyzeti, életvezetési nehézségek, kapcsolati konfliktusok, szorongás, depresszió, pánikzavar,
krízishelyzet. Önismereti igény. Egyéni, valamint csoportterápiás lehetőségek. Dr. Erdélyi
Kálmán pszichiáter, pszichoterapeuta, tel.:
06 30 400-6490.
A SZAKORVOSI TŰ/LÉZERAKUPUNKTÚRA A LUKÁCS GYÓGYFÜRDŐBŐL A RÓZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA
KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788,
06 20 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA,
dr.kertesz.maria@chello.hu, http://akupunktura.mimnet.hu
Fájdalommentes allergia- és candidavizsgálat. Biorezonanciás terápiával allergia, candida kioltása, bőrbetegségek,
szenvedélybetegségek, légúti, nőgyógyászati, érrendszeri betegségek, emésztésimozgásszervi problémák, fejfájás kezelése,
stresszoldás a Vivien talpai Gyógycentrumban. 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596, www.
vivientalpai.hu
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS),
TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSŰ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS,
HAJDIAGNOSZTIKA,
TALPMASSZÁZSOKTATÁS. „VIVIEN TALPAI” ORVOS, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ. RENDELŐ: II., FILLÉR U. 10.
www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596.
Masszázs a Meditórium Sóbarlangban okleveles gyógymasszőrtől. Harmonikus környezetben várjuk minden gyógyulni, relaxálni,
feltöltődni vágyó kedves vendégünket. Bejelentkezés: 06 30 361-9558, 14 óra után.
FRISSÍTŐ MASSZÁZSTANFOLYAMOK INDULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
A II., PENGŐ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLIEK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK. ÉRDEKLŐDNI: DR. BINDERNÉ, TEL.: 06 30 921-1809.
Csontkovács-akupresszőr rendel a Hűvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton székházban
csütörtökönként 14–18 óráig. Idegbecsípődések, ízületi blokkok, porckorongsérvek,
nyaki eredetű szédülések megszüntetése.
Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter
természetgyógyász, www.drgarzo.segitek.
hu. Tel.: 06 30 945-8477

VÍZ–GÁZ–VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-

hirdetés
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
GYORSSZOLGÁLAT:
Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fűtés- és teljes körű gázkészülék-javítás anyagbeszerzéssel, garanciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990, 06 20
334-3438
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdőszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 9210948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselhárító Nagy duguláselhárítást is vállal a hét minden napján. Tel.: 212-7035, 06 20 939-2872
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT!
Lefolyók, csatornák gépi tisztítása azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek,
csatornák építése, javítása, cseréje. Tel.:
228-6193, 06 30 921-0948
VÍZSZERELÉS, fürdőszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: 06 30 447-3603
Víz-, fűtésszerelés, duguláselhárítás, gázkészülék-javítás A-Z-ig. Tel.: 402-0627, 06 20
433-1628
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával.
Balázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, 06 20 917-0697
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. MINDENNEMŰ JAVÍTÁSOK, SZERELÉSEK MÉG AZNAP. TEL.: 2-150-250, www.vizszereles.
hu
A-Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOSÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
Kiss Ernő és fia vállal víz-, gáz-, fűtés-,
klíma-, gáz-kéményszerelést tervezéssel, kivitelezéssel, engedélyek, egyéb
ügyintézések. Pontos, precíz kivitelezés
garanciával. Ár megegyezés szerint. Tel.:
06 20 923-3109, 06 70 258-0000
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszivárgás és CO műszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelő, II., Lorántffy Zsuzsanna út
5. Tel.: 214-1606, 06 20 926-5362
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLER vízkőtelenítése, csapok javítása
garanciával. Tel.: 359-5033, 06 30 9248010
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
BUDÁN. VÍZMELEGÍTŐK, TŰZHELYEK,
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.:
2-150-250, www.lakasszerviz.hu
GÁZ- ÉS VILLANYTŰZHELY MINDEN TÍPUSÁNAK SZAKSZERŰ JAVÍTÁSA, CSERÉJE, A RÉGI KÉSZÜLÉK ELSZÁLLÍTÁSÁVAL.
TEL.: 769-0043
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ GYORSSZOLGÁLAT!
Gázkazánok, bojlerek, cirkók, tűzhelyek,
konvektorok, Hérák karbantartása, szakszerű javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával,
0–24 óráig. Tel.: 292-1990, 06 20 334-3438
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMŰ által minősített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS hétvégén is
garanciával Jakab József villanyszerelő mestertől. Tel.: 06 30 940-6162
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, 06 20 915-2678
WC-tartályok, csapok javítása, fürdőszoba
felújítása, VILLANYSZERELÉS! Biztosítótáb-

lák, tűzhelyek, hőtárolós kályhák, bojlerek
javítása. Hibaelhárítás! Felújítás. Tel.: 2802685, 06 30 934-6473
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVÍZE BUDÁN. Javítás, vízkőtelenítés, csere, értékesítés (pl. 80 literes 23 900 Ft-tól) még
AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2-150-250
www.lakasszerviz.hu

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hűtőgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 2500921, 06 20 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20
9-618-618, www.mosogepszerelo.hu.
INGYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBAMEGÁLLAPÍTÁS.
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BUDÁN. JAVÍTÁS, VÍZKŐTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l: 23 900 FT-TÓL)
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu
Villanybojlerek vízkőtelenítése, anódcsere,
(lyukas) készülékek javítása, cseréje. Hajdú
és nyugati mosógépek javítása, hőtárolós
kályhák szakszervize. Javítás esetén ingyenes
kiszállás. Tel.: 280-2685, 06 30 934-6473

ELEKTRONIKA
TV-ANTENNA műholdvevők, antennák
javítása, felszerelése, kábeltévé leosztása, TV, videó, DVD összehangolása,
házimozi. VILLANYSZERELÉS csillárok
javítása. NO-KO SAT Bt. II., Fillér u. 2/b.
Tel.: 326-6935, 06 20 541-5483
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen minden nap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802,
Paál.
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTŐ
SZERVIZE, TÉVÉ, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁVAL!
(ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA, NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER, DUAL.)
TEL.: 06 20 471-8871
TV, LCD, PLAZMA, KAMERA, HIFI, MONITOR,
MIKROSÜTŐ GYORSSZERVIZ. TEL.: 06 70
246-5049, MINDENNAP.
Televízió, mosógép, háztartási gépek és
egyéb készülékek szervize. Tel.: 06 70 6648675

LAKÁS–SZERVIZ
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjavításokat vállal több szakmában, a
kerületben. Ha kicserélni, össze- vagy
felszerelni kell bármit, akkor is hívhat:
06 70 332-2276.
Lapostető-szigetelést vállalunk. Referenciával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PILLÉR Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
Bádogos és tetőfedések, magas és lapostetők javítása 1986 óta. Budai kisiparos. Tel.:
06 20 944-9015, 249-2664
TETŐ VÍZ- ÉS HŐSZIGETELÉSE, 10–15 ÉV
GARANCIÁVAL ÉPÜLETFELÚJÍTÁS HŐSZIGETELÉSSEL. 19 ÉVES VÁLLALKOZÁS.
VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 TÖRÖKVÉSZ
ÚT 16/B. TEL.: 326-5312
LAKÁSFELÚJÍTÁS. TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉS, MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREKKEL.
VARGA TIBOR ÉPÍTŐMÉRNÖK. TEL.: 06
30 211-2799, www.lakasfelujitas-buda.
hu
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

27. oldal
Kőműves munkák Balatonfüreden
és környékén! Házak, nyaralók
kulcsrakész építése, felújítása,
kőmunkák, térburkolás, stb. Tel.:
+36/30/238-76-31
ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, csempézést,
víz-, gáz-, villanyszerelést, parkettázást, kőművesmunkát vállal. Tel.: 06 20 998-2369,
tel./fax: 365-2662, e-mail: delabt@vipmail.
hu
Tapétázást, festést, mázolást, lakásfelújítást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
pontos munka. Tel.: 06 30 447-3603
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minőségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmérés, tel.: 06 30 2723909.
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 25%
KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALUNK AKÁR
AZONNALI KEZDÉSSEL. TEL.: 06 70 2976557, 06 30 867-7790
Kapu, kerítés, korlát, lépcső, rács, előtető, redőny, zsaluzia, télikert árnyékolás. Tel.:
06 70 278-1818
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDŐRÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETŐTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET. TEL.:
06 30 292-3247
Riasztó, kaputelefon, síkmágnes kapuzár,
távirányítású kapugép szerelése. IG. ELEKTRONIKA. Tel.: 06 30 964-3538, 306-3516
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.hu.
Urbanek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 9787429
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E. FSR.
16. TEL.: 06 20 546-6304
Asztalos-, lakatosmunkák. Készítéstől a legkisebb javításig, mindenre van megoldás.
Tel.: 789-3958, 06 20 411-4349
AJTÓK, ABLAKOK LÉGSZIGETELÉSE,
PASSZÍTÁSA. ABLAKTISZTÍTÁS, FESTÉS,
MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, burkolás, szőnyegpadló-, parkettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb javításokat is vállalunk,
garanciával. Riener és Tsa, tel.: 2761805, 06 20 410-7695
ASZTALOS VÁLLAL AJTÓ-, ABLAKILLESZTÉST, ZÁRSZERELÉST, KÜSZÖBKÉSZÍTÉST,
MÁZOLÁST, SZIGETELÉST, LAMBÉRIÁZÁST, PÁNTOK, ZSANÉROK CSERÉJÉT,
BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT, FELSZERELÉSÉT. TEL.: 251-9483, 06 20 3816703
KANDALLÓFA, szárított, méretre hasogatott, 20 kg-os csomagolásban, házhozszállítással.www.kandallofa.hu
Műkőkészítés helyszínen vagy előregyártva.
Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok, lépcsők, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kőművesmunkák, javítások. Tel.: 06 30
387-2894
Burkolás, fürdők, wc-k, konyhák felújítása, kőművesmunkák. Tel.: 367-2869,
06 30 341-3423
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelését vállalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269
KANDALLÓ-, cserépkályha-, kemenceépítés.
Tel.: 06 70 326-8745, www.beckkandallo.hu

REDŐNY
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL
redőnyök, redőnykapu, napellenzők, javítás,
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szerelés. Szénási László. Tel.: 06 20 9851273
REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, szúnyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítása korrekt áron. Tel.: 06 70 268-9591
REDŐNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK
KÉZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE, TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, II., SZILÁGYI
E. FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
RÖVID HATÁRIDŐVEL GURTNICSERE,
REDŐNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
NAPELLENZŐ, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, SZALAGFÜGGÖNY TISZTÍTÁS
IS –, ROLETTA, ABLAKFÓLIA GARANCIÁVAL. TEL./FAX: 394-4391, 06 30 825-5225.
BUDAI REDŐNY GYORSSZERVIZ, FA-,
MŰANYAGJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS. GURTNICSERE RÖVID HATÁRIDŐVEL. TEL.: 06 20
310-8325

KERT
KERT-, TELEKRENDEZÉS: Metszés, permetezés, fakivágás, gallyazás, bozótirtás, talajcsere, gyepesítés, kerítés, járda, térkő lerakása.
Egyéb kerttel-telekkel kapcsolatos munkák
kivitelezése garanciával. Tel.: 786-5872, 06
70 422-9445, fax: 785-7344, mu0000@freemail.hu
FAVESZÉLYTELENÍTÉS, fakivágás, FAVISSZAVÁGÁS ALPINTECHNIKÁVAL, METSZÉS, kertápolás SZAKSZERŰEN KERTÉSZMÉRNÖKTŐL KORREKT ÁRON. Tel.: 06 20 561-7063
Elhanyagolt kertek rendbetétele, sövényvágás, fakivágás, gallyazás szállítással. Motoros
kaszálás-permetezés, rendszeres fűnyírás, füvesítés. Tel.: 06 30 274-1368
Metszést, permetezést, díszfák formázását,
kertek átalakítását, gyepek kikezelését vállalom. Tel.: 325-8409

hirdetés
14 éves szakmai tapasztalattal rendelkező
kertész igényes kertfenntartási munkát vállal! Minőségi referenciákkal! Móricz Gábor,
tel.: 06 30 495-9862.
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést, favágást vállalok. Tel.:
06 20 970-7506
KERTÉPÍTÉS, KERTÁPOLÁS, ÖNTÖZŐRENDSZER TELEPÍTÉSE, metszés szakszerűen KERTÉSZMÉRNÖKTŐL KORREKT ÁRON. Tel.: 06
20 561-7063
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: 06 30 418-6663,
gold333@freemail.hu
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Tel.: 06 20 485-6547

SZOLGÁLTATÁS
Nyugdíjas mérlegképes könyvelő kft-k, bt-k
könyvelését vállalja. Tel.: 325-5878
Mérlegképes könyvelő, adótanácsadó
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
teljes körű könyvelését. Tel.: 200-9716
Gyógypedikűrös házhoz megy, megbízható munkát végez elérhető áron. Tel.: 06 70
775-2155, Zsuzsi.
RUHAJAVÍTÁS LEGOLCSÓBBAN A SZÉNA
TÉRNÉL! NADRÁGFELVARRÁS PL. 500 FT.
CIPZÁRCSERE, ÁTALAKÍTÁS, LAKÁSTEXTIL. AKÁR AZONNAL IS. TEL.: 202-0767,
06 30 235-7704
ÜGYVÉD, dr. Kósa Erzsébet (Margit krt.
50–52.) vállal ingatlan-adásvételi, örökösödési, bontóperi, cégalapítási ügyeket ÁFAMENTES MUNKADÍJJAL. Tel.:
06 20 956-5917

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig szavanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25% áfa;
Apróhirdetés-felvétel: személyesen, készpénzfizetéssel rendezve, Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-5625;
ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon a lakosági csoportnál
Keretes hirdetés: színes: 1/1 old. = 280 000 Ft, 1/2 = 150 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft, 1/16 = 23 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 230 000 Ft, 1/2 = 125 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000
Ft, 1/16 = 19 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl 15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax:
316- 3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2010. március 24-én 11 óráig.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653
Számítógépeit otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás, rendszertelepítés,
adatmentés, internetbeállítás, ügyintézés.
Szoftver-, hardverhibák javítása. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 20 998-0798,
http://www.fmrkft.hu
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installálás. Beállítások. Adatok rendszerezése, mentése. Vírusvédelem. Felnőttek,
diákok korrepetálása informatikából.
NO-KO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 3266935, 06 20 541-5483, 06 30 595-2921

FUVAR
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
20 972-0347, 06 30 589-7542
ZÁRT,
DOBOZOS,
FUVARVÁLLALÁS
3,5x2x2 m-es RAKTERŰ KISTEHERGÉPKOCSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, 06 70
316-1533, SZIRÁKI.

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vállalunk tizenöt éves szakmai gyakorlattal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi háttér.)
Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, e-mail:
wamag@t-online.hu
Társasházi közös képviselet biztos alapokon. Cégünk teljes jogi és műszaki háttérrel, valamint több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu,
tel.: 302-3557, 06 70 426-4420.
TÁRSASHÁZAK KÉPVISELETÉT VÁLLALOM TÖBB ÉVES KERÜLETI GYAKORLATTAL. LUGOSI MÁRTA. TEL.: 06 30 4890939, 06 30 433-1006, E-MAIL: tlugo@
freemail.hu
TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLALUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 919-1013,
www.haztakaritas.hu
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAKKÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCIÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: 06 30 977-6612

VÉTEL, ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
WHIRLPOOL HŰTŐGÉP, HAJDÚ ENERGOMAT AUTOMATA MOSÓGÉP, GARDRÓBSZEKRÉNYEK SZÉP ÁLLAPOTBAN
ELADÓK. TEL.: 06 20 345-6157

Budai Polgár
Eladó „Schneider” zenetorony komplett,
bambusz összecsukható erkélygarnitúra asztal, 2 szék párnával. Tel.: 06 20 436-1711

MŰGYŰJTÉS
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTALAN.
TEL.: 06 30 456-3938
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó
út 12. Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543, Gyulai Tamás.
BIZALOM, BIZTONSÁG, KÉSZPÉNZ! A
WÉBER GALÉRIA VÁSÁROL ANTIK-KORTÁRS FESTMÉNYEKET, EZÜST-ARANY ÉKSZEREKET (TÁRGYAKAT), SZŐNYEGEKET,
ÓRÁKAT, PORCELÁNOKAT, BÚTOROKAT
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! TEL.: 06 20
941-6574, 06 20 478-7581
SVÁJCI MAGÁNGYŰJTŐ keres készpénzfizetéssel antik bútort, dísztárgyat és festményeket. Tel.: 06 20 806-1570
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, porcelánokat, álló fali díszórákat,
csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket,
ékszereket, ezüsttárgyakat (evőeszközöket), bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot.
Díjtalan kiszállás, Tel.: 281-3926, 06 30
462-8883

TÁRSKERESÉS
20 év tapasztalatával várom önt, amennyiben társra vár. Az emberi sorsok segítése,
a társkeresés számomra hivatás. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetőségeim:
Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig és
20–22-ig, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu
Magyarország legnagyobb társkereső hálózata! Nálunk biztosan megtalálja társát! R.
Zsuzsanna. Tel.: 06 30 602-0094
55/167 csinos, ápolt, házias, humán diplomás nő keresi társát. Végleges megoldás.
Tel.: 06 20 290-8478

EGYÉB
SZŐRME. A FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 12–18-IG. MOBIL: 06 30 858-9499. J. WIENNA BT., 1027
VARSÁNYI IRÉN U. 17.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, SÖRÖZŐK
BELSŐÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes
grafikai munkák. Deko-team Grafikai
Stúdió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.:
375-8696, 06 30 933-6221
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Tel.: 06 20 956-4084.
Nem vagyok kereskedő.
Mérnök-üzletkötőt keresünk

Kids’ Kiosk 1023 Budapest, Bogár utca 26/b
06 30 563-5528 Branca Latinovic (angol)
06 70 667-7655 (angol és magyar)
Regisztráljon a weboldalunkon: www.kidskiosk.eu
és töltse ki a jelentkezési lapot!

Hűvösvölgyi székhelyű elektronikai
fejlesztő, gyártó Kft keres elektronikai területen szerzett műszaki ismeretekkel rendelkező munkatársat.
Feladatok:
Termék menedzsment.
Gyártás menedzsment.
Értékesítés – üzletkötés.
Elvárások:
Villamos üzemmérnöki végzettség.
Elektronikai termékek piacismerete.
Kapcsolati tőke.
B kategóriás jogosítvány.
Előny:
Gépkocsi használat.
Angol nyelvismeret.

Reméljük, találkozunk a jövőben!

Jelentkezés: info@etr-kft.hu

Angol játszóház 1–5 éves korig

 Fedezz fel egy új világot gyermekednek
 A brit tananyagra épülô tanítás
 Délután programok
 Nyári tábor
GYERE ÉS TÖLTS VELÜNK
EGY HETET TELJESEN KÖLTSÉGMENTESEN!
ÍGY TE IS MEGBIZONYOSODHATSZ ARRÓL,
HOGY A KIDS’KIOSK A TÖKÉLETES HELY
GYERMEKED SZÁMÁRA!

2010/6 – március 19.
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Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!
A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és
moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,
nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,
reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.
Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858
www.akupunktura-prof.hu

ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.
Külterületi — mûvelésbôl kivett —
mezôgazdasági mûvelési ágú területek
értékesítése Budapest II., Pesthidegkút,
Nagykovácsi és Solymár közigazgatási területén
Önálló épületek és helyiségek bérbeadása tárolás, raktározás,
illetve irodai célra Pesthidegkúton.
Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722
E-mailben: rozszsov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:
1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.
Megnyitottunk!
Professzionális Kozmetika
és Testkezelés

K A R E STE
T
OS

• ALGODERMIA arckezelések
• 24 kar. aranykezelés
• Exkluzív PLATINA alma őssejt
arckezelés
• 3D szempilla
• THAL’ION testkezelések
• Mindenkit személyre
IC
szabott ajándékkal
kényeztetünk!

II. ker. Retek utca 8
Bejelentkezés: 06 30 3311703

Budai Polgár

Videómegfigyelő
rendszerek

 telepítése,
 karbantartása.
Tóth Csaba
06 70 224-4178

Vizsgáztatás,
autójavítás
Komputeres diagnosztika,
átvizsgálások,
dízel és benzin
befecskendezés javítása,
futómûjavítás és beállítás,
fékjavítás és mérés,
gumiszerelés, olajcsere.
Nyiry Dízel javító Kft.
1021 Bp., Budenz út 4/b
Tel.: 394-6134,
fax:392-7017
nyirydizel@t-online.hu
Nyitva: H-P 8–13, 14–17
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„Te egyszer és mindenkorra felelős
lettél azért, akit megszelídítettél.”

Kutyabarát
üzletház avató rendezvénye

(Antoine de Saint-Exupéry)

Sokan vagyunk, akik a kutyánkat legszívesebben mindenhova magunkkal vinnénk. Még akkor is, ha
vásárolgatunk, étterembe megyünk, vagy éppen egy rendezvényre. Sajnos, nagyon kevés kutyabarát
hely és program létezik ma Magyarországon. Mi pontosan emiatt szeretnénk az állatokkal kapcsolatos
gondolkodásmód változását. Az állattartási kultúra színvonalának emelése érdekében a felelős állattartás
jegyében a

Rózsadomb Center a „kutyabarát üzletház”
avató rendezvényt szervez
2010. március 27-én,
szombaton.
Ettől a naptól a gazdákat és kedvenc kutyusaikat is szeretettel várják majd a bevásárlóközpontba.
Az esemény a felelős állattartás alapelveire kívánja felhívni a figyelmet. A szervezők ennek érdekében egész napos
szórakoztató és ismeretterjesztő programokkal várják a Rózsadomb Centerben a „nem csak kutyatulajdonosokat”.
Az egész napos szaktanácsadás, és ismeretterjesztés mellett mentőkutya és kutyaovi bemutató is lesz. Ezen
kívül neves kutya-szaktanácsadók is megismertetik játékos, különleges kutyaoktatói módszereiket és nevelési
tanácsokat is adnak. Egész napos felvilágosítással és örökbefogadási lehetőséggel várja az érdeklődőket a Pilisbudai Kutyamentők Egyesülete.
Kaphatóak lesznek a felelős állattartás legalapvetőbb eszközei is, mint szájkosár, nyakörv, póráz, élősködők elleni
készítmények, valamint kutya-hygieniai zacskó és tartó is. Felvilágosítással egybekötött vásárt tart több állateledellel
foglalkozó cég is.

Törökvészút 87–91.
Rózsadomb Center információ: 345 8400
A bevásárlóközpont nyitvatartási rendje:
Általános üzletek: 10.00–20.00
Kaiser’s szupermarket: 8.00–20.00
Fitness Club: H–P: 7.00–22.00 Sz–V: 8.00–20.00
Gyógyszertár: H
 –P: 8.00–20.00 Sz: 8.00–16.00 V: 8.00–13.00
Bowling: 11.00–02.00
Squash: 7.00–24.00

A Rózsadomb Center a hét minden napján visszavárja Önt.
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Akciónk a készlet erejéig tart!

Budagyöngye Bevásárlóközpont,
1026 Szilágyi Erzsébet fasor 121., +36 30 860-9070
Új Udvar, 1036 Bécsi út 38-44., +36 30 378-4175
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