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Régen várt szolgáltatás:
új mentőállomás Hidegkúton

Változásokat ígér az
új kapitányságvezetô

Negyedik alkalommal is ellenszavazat nélkül
fogadták el a költségvetést
A rendkívül nehéz gazdasági helyzetben is tartotta magát az önkormányzat vezetése ahhoz,

A II. kerületi rendôrkapitányságot febhogy nem adósítja el a kerületet. A képviselôk február 18-i ülésükön szavaztak az idei költségruár 15-tôl Bucsek Gábor rendôr alezvetésrôl.
redes vezeti. A kapitány ígéri: új alaA testület frakciói egyetértettek abban, hogy mindenképpen meg kell ôrizni az ellátórendpokra helyezi a körzeti megbízotti
szer és az azt kiszolgáló intézményhálózat színvonalát. Ennek azonban az az ára, hogy idén lérendszert, és többet járôröznek majd
nyegesen kevesebb jut fejlesztésekre. Míg tavaly a teljes büdzsé több mint negyedét költhették beruházásokra,
az idén csupán
költségvetés
százaléka fordítható
felújításokra,
gyalogosan a rendôrök. Az új kapiMúlt péntektől, ha hívás érkezik Hidegkútról az Országos
Mentőszol-addig
közelségben
lesz. aMárcius
26-án16ünnepélyes
keretek között
nyitotta
bôvítésekre. A 2010-re tervezett költségvetés fôösszege közel 2 milliárd forinttal kevesebb,
tányságvezetô idén negyven éves,
gálat diszpécserközpontjába, vészhelyzet esetén a közelből, a Hunyadi meg az új intézményt Láng Zsolt polgármester és Göndöcs Zsigmond,
húsz éve szolgál rendôrként, a krimimint a tavalyi volt: 17,8 milliárd forint.
János
most kedveli,
átadott új állomásról
érkezik a A
segítség.
az Országos
Mindketten
kiemelték,
hogy
kerületBudapest
helyzetét nehezíti,
hogyMentőszolgálat
míg 2009-ben főigazgatója.
a teljes költségvetés
43 százalékát
tette
ki
ketutcában
nemigen
mert, mint
14. mondja,
mentőállomása
azonban
nemcsak
hanem a kerület
a megvalósult
beruházás
súlyos
hiányt
pótol, kell
és a többek
térségben
élőkbérekbiza valóság
egészen
más. Aa hidegkútiak,
híraz intézményeinek
fenntartása,
addig idén
a büdzsé
ötven
százalékát
között
belsőbb
részein
az agglomerációban
élők számára
is biztonságos
jelentôs
javulását hozza.
(Folytatás a 3. oldalon)
re, járulékokra,
fûtésre,tonságának
villanyszámlára
kiªzetni.
adásokból
is és
ismert
gyilkossági, pénzhamisítási és kábítószerügyek után
Lapunk hagyományai szerint közreadjuk az önkormányzat vezetése és a képviselôcsopormost az szeretné, ha a II. kerületi kapitok állásfoglalását a költségvetésrôl. Dankó Virág alpolgármester a kerület irányításáért feletányság élén is bizonyíthatna.
lôs Fidesz—KDNP-frakció nevében, míg az ellenzék részérôl Takács Beáta az MSZP és Póta

Gyula az SZDSZ részérôl
fejti ki véleményét.
A Mechwart
liget
felújítása

(Folytatás a 6. oldalon)

Részletek a 3–5. oldalon.

Bel-Buda funkcióbővítő rehabilitációjának egyik fontos része a Mechwart balesetveszélyessé vált példány, illetve felkopaszodott cserje, beteg,
liget felújítása. A következő néhány hónap során kerületünk egyik rossz állapotú fa, gyomfa és vad magonc is található, melyek eltávoVOKS 2010. A köztársasági elnök az idei or- BÚCSÚ ÁGAI KAROLÁTÓL. Február 22-én NEW ORLEANS A KULTÚRKÚRIÁBA KÖLlegszebb parkja
új arculatot
kap, kedvező
adottságainak
kiemelésével
lítását83.
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soránKülönleges
a szakértők.
Ennek következtében
TÖZIK.
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megA felújítási
tervben
szerepel
burkolatok
és cseréje, aKiváló
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Budai Polgár
BUDAI POLGÁR

közérdekû
KÖZÉRDEKÛ

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

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

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

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

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
ebédidô: 12.15–13.00
szemben elônyt élveznek
péntek: 8.00–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–18.00,
(A sorszámok kiadása az 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

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

ÜGYELETEK:
Gyermekorvosi ügyelet
Felnôttorvosi ügyelet

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

BUDAI POLGÁR
Felelôs kiadó:

Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet
mindennap: 24 órás ügyelet
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A II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

A II. kerületi önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Mûvelôdési Irodáa Szociális és Gyermekvédelmi Irodába
ba gazdasági ügyintézô munkakör betöltésére.
munkakör
betöltésére.
Pályázati szociálpolitikai
feltételek: egyetemiügyintézői
vagy fôiskolai szintû
közgazdasági
felsôoktatásban szerzett szakképzettség, vagy egyetemi, illetve fôiskolai szintû végzettség és pénzügyi, számvifeltételek:
állampolgárság,
cselekvőképesség,
teli Pályázati
felsôfokú szakképesítés,
vagymagyar
katonai felsôoktatási
intézményben
(jogelôd intézményfőiskolai
szintű szakképesítés,
szociális szervező,
államben)büntetlen
gazdálkodásielőélet,
(gazdasági)
szakon szerzett
felsô szintûvagy
versenyvizsga,
és szociális
igazgatási
szakképzettség,
egyetemi
vagyigazgatási
az alóli mentesség
a 126/2009.
(VI. 15.) Korm.
rendelet alapján,jogász,
vagyonnyilatkozat-tételi vagy
eljárás főiskolai
lefolytatása.szintű pedagógus, szociális munkás, egyetemi vagy
főiskolai
szintű
végzettség
és szociális ügyintézői szakképesítés, felElônyt jelent:
közigazgatási
szakvizsga.
szintű tartalmazza
versenyvizsga,
vagyszakmai
az alóli
mentesség
126/2009.
Asőpályázat
a pályázó
önéletrajzát,
mely a
részletezi
eddigi (VI.
tevé15.) kormányrendelet
alapján, felhasználói
számítástechnikenységét,
végzettségét, a szakképesítését
igazoló okiratokszintű
másolatát,
erkölcsi bizonyítkaivagy
ismeretek,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
ványt
annak másolatát.
Ellátandó
feladatok:
részt vesz
Mûvelôdési Iroda
irányítása alá tartozó
30 gazdálkoElvárt kompetenciák:
jóa helyesírási
és fogalmazási
készség,
szödó intézmény
5 önálló gazdálkodású)
költségvetésének
elôkészítésében,
annak
végvegértés,(ebbôl
jó kommunikációs
képesség,
szociális
intelligencia,
ügyrehajtásában;
kezeli a költségvetéssel,
intézményi gazdálkodással
kapcsolatos adatbázisofélorientáltság,
hatékony munkaszervezés
és időgazdálkodás,
mikat.nőségi
Költségvetés
tervezésével, az igényesség,
intézmények finanszírozásával,
kapcsomunkavégzés,
pontosság, gazdálkodásával
döntési képesség,
latban
elemzéseket végez,
fejlesztésrejójavaslatot
tesz: ellenôrzi
és összesíti
az intézmények
konfliktustűrés,
empátia,
stressztűrő
képesség,
felelősségtudat,
költségvetését
és beszámolóját,
elkészíti az irodai költségvetést és beszámolót, elôkészíti,
fejlődési igény,
önálló munkavégzés.
összesíti
és
ellenôrzi
az
intézmények
normatív való
igénylését
és elszámolását,
gondoskodik
az
Előnyt jelent a közigazgatásban
jártasság,
a szociális
és gyeroktatási
célfeladatokterületén
költségvetésiszerzett
elôirányzatának
pénzügyi
lebonyolításáról.
mekvédelem
szakmai
gyakorlat,
valamint a közAigazgatási
kinevezés határozatlan
idôre szól, betölthetô a pályázat elnyerésének idôpontjától.
szakvizsga.
A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a Köztisztviselôk jogállásáról szóló
A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai önéletrajzát, mely rész1992. évi XXIII. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat elôírásai szerint kerül meghatáletezi eddigi tevékenységét, végzettségét, szakképesítését igazoló
rozásra.
okirat másolatát, erkölcsi bizonyítványát, vagy annak másolatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 15.
munkakörhöz
tevékenységi
körök:
AApályázat
elbírálásánaktartozó
határideje: főbb
a benyújtási
határidôt követô
30. nap.aAszociális
pályázatot
igazgatás
és
gyermekvédelem
jogszabályokban
meghatározott
a II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) küldjék, atebolepülési
jegyzői valamint
feladatok.
rítékra
írják ráönkormányzati
az azonosítószámot:és
P-57/2010,
a munkakör megnevezését. További információ:
Ötvös
Zoltán, a Mûvelôdési
tel.: 346-5770.
A kinevezés
határozatlan
időre Iroda
szól,vezetôje,
betölthető
a pályázat elnyeré-

sének időpontjától.

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

Álláspályázat
Munkatársakat keres a hivatal

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

Következô megjelenés: 2010.
16.,
lapzárta:
2010.
április
6. 9.
2010.április
március
19.,
lapzárta:
2010.
március
2010. április
március
10-én
11 óráig
a 43.
oldalon)
Hirdetésfelvétel: 2010.
7-én
11 óráig
(lásd(lásd
a 28.
oldalon)
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Az önkormányzat támogatása nélkül nem készülhetett volna el a mentőállomás
(Folytatás az első oldalról)
A polgármester beszédében kiemelte: a kerület
vezetése tisztában volt vele, hogy a mentőállomásnak végre meg kell épülnie Hidegkúton, és
ezért a fejlesztéshez minden támogatásra kész
volt: térítésmentesen adta használatba a Hunyadi utcai telket, és az épület kialakításához
százmillió forintot biztosított:
– Örömömre szolgál, hogy ezekben az ínséges
időkben képesek voltunk a mentőszolgálattal
közösen egy ilyen fontos beruházás megvalósítására – nyilatkozta lapunknak Láng Zsolt, aki
azonban annak a reményének is hangot adott,
hogy minél kevesebbszer kényszerüljenek a
környéken élők arra, hogy az új állomás szolgáltatását igénybe vegyék. – Mégis mindannyiunk
számára megnyugtató, hogy rendkívüli helyzet
esetén szinte azonnal a helyszínre érkezhet a
mentőautó és vele együtt az orvosi segítség.
A polgármester köszöntötte az eseményen
megjelent Székely Tamás minisztert is. Az
Egészségügyi és Szociális Minisztérium harmincmillió forinttal járult hozzá az új állomás
berendezéséhez és felszereléséhez.
Göndöcs Zsigmond, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója fontosnak tartotta kiemelni, hogy manapság egyre ritkábban avatnak új állomást, pedig a hálózat még bővítésre
szorulna.
– A II. kerületi önkormányzat a kezdetektől
nagyon segítőkész volt, jelentős anyagi hozzájárulása nélkül nem tudtunk volna saját erőből
egy új állomást létesíteni. Több éve nem épült
új mentállomás a fővárosban, a hidegkúti intézmény egyébként a 230. az országban, Budapesten pedig a 14. Az OMSZ tavaly közel egy-

millió esetben nyújtott segítséget, ennek 18,4
százalékát, 182 339 esetet a fővárosban látott
el. A mentőautók 2009-ben összesen 34 millió
kilométert futottak, amelyből 3,5 millió kilométert Budapesten teljesítettek.
Pesthidegkút és a környező agglomeráció területére kihívott mentő eddig gyakran az elfogadhatónál jóval hosszabb idő alatt ért ki
Budapestről. Az Országos Mentőszolgálat tapasztalatai szerint a térségben évente több
száz esetben fordult elő, hogy valamilyen értelemben későn érkezett a segítség: nem csak
a haláleseteket számolják ide, mert például
a stroke-os beteg felépülési esélyei is jóval

A napkollektorral felszerelt kétszintes ingatlan bruttó alapterülete 332 m². A mentőállomáson 25
mentődolgozó egy 24 órás esetkocsin és egy napi 12 órában működő mentő gépkocsin teljesít majd
szolgálatot. Mindez jelentősen hozzájárul Pesthidegkút és környéke mentőellátási színvonalának
emeléséhez. A mentőállomás március 26-án meg is kezdte működését. Mindazoknak, akik mentőt
kényszerülnek hívni továbbra is a 104-es vagy a 112-es hívószámot kell tárcsázniuk. Az Országos
Mentőszolgálat diszpécserközpontjából értesítik ugyanis a legközelebbi állomást, ahonnan elindulhat a mentőautó. A baj természetesen sohasem jön jókor, de biztonságot adhat, hogy a korábban
az Alkotás útról vagy Pilisvörösvárról érkező esetkocsi menetidejénél jóval hamarabb – akár több tíz
percben mérhetően is – érkezik a segítség.

Mi t s z ó l h o z z á ?

Dr. Bojtos Gyuláné: Nagyon tetszik az épület, örülünk neki, mert ha szükség
van rá, hamar kiérnek a mentők, hiszen csak néhány utcányira lakom. Nemrég múltam
90 éves, de szerencsére még
nem kellett hozzám mentőt
hívni. Pedig egyszer még egy
motorkerékpár is elgázolt, de
nem lett bajom.

jobbak, ha hamarabb jut orvosi ellátáshoz.
A mentőállomás avatásán Esterházy László, a
Máriaremetei Bazilika, Varga János, a remetekertvárosi Szent Lélek-templom plébánosa,
Kovács Gergely, a pesthidegkúti református és
Fodor Viktor, pesthidegkúti evangélikus lelkészek mondtak áldást. Az avatóünnepségre sokan eljöttek Hidegkútról, és tiszteletét tették
a környéki települések, Solymár, Nagykovácsi és Remeteszőlős polgármesterei is: Szente
Kálmán, Bencsik Mónika, és Szathmáry Gergely.
Horváth Csaba országgyűlési és fővárosi képviselő Budapestet képviselte az eseményen.
Tóth I.–Szabó G.

Balpataki Ferenc: Nagyon örülünk, nagyon szép,
de sose legyen szükség a
riasztásra. Ettől függetlenül
megnyugtató, hogy a közelben van a segítség, ha mégis
kell. Sokan, régóta vártunk
erre a napra, amikor a korábbi ígéretek után most
végre felépült és működik a
mentőállomás.

Jablonkay Gábor: Az élet
védelme a legfontosabb törekvés. Pesthidegkút ebben
eddig hátrányt szenvedett.
Mindig volt valami akadály,
ami miatt nem épülhetett
meg az állomást. Itt voltam
az alapkőletételénél is, akkor
már reménykedtünk, hogy
az elképzelések valósággá
válnak.

az új létesítmény vezetője, Szentiványi Bence, tizenegy éve szolgál a
mentőknél ápolóként.
– A korábbi állomáshelyem után a most átadott
létesítmény fantasztikus
minőségbeli különbséget
takar. Ezt megerősíthetik a kollégák is, akik
közül többen a II. kerületben élnek, sőt van,
aki Hidegkúton lakik. Húsz fő az összlétszám
négy fő orvos-mentőtisztként, hét-hét fő pedig ápoló és gépkocsivezető munkakörben
dolgozik és váltja egymást a szolgálatban.
A Hidegkúti bázisra érkező hívások elsőként
a Markó utcába futnak be, onnan adják tovább a mentőállomásoknak a riasztást. A hívások száma nagyban függ a napszaktól, az
évszakoktól és persze az időjárástól. Egy 24
és egy 12 órás mentőkocsi tartozik a pesthidegkúti mentőállomáshoz. Az előbbi esetkocsi bármilyen balesetnél, vagy sérülésnél
bevethető, töréstől az infarktusos riasztásig.

. oldal
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.
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.

Budai Polgár
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A képvisô-testület
A képviselő-testület március 25-i ülésén megalkotta a Kerületkártya programot
előkészítő rendeletét. A tervek szerint május elsejétől minden 14. életévét betöltő
kerületi lakos igényelheti a kártyát, amellyel a programhoz csatlakozó intézmények,
vállalkozások szolgáltatásait lehet majd kedvezménnyel igénybe venni.

A bel-budai kerületrész rehabilitációja során több helyen felújítják a közművezetékeket,
amelynek során előfordulhat, hogy a társasházak területén belül is szükség lesz olyan munkák elvégzésre, amelyekkel az új szabványokhoz
kell igazítani a régi vezetékeket, bekötéseket. A
képviselők úgy döntöttek, hogy a költségvetésből
negyvenmillió forintot különítenek el, amelyből
az érintett területen lévő társasházaknak nyújthatnak segítséget.
A képviselő-testület megalkotta a Kerületkártya
programot előkészítő rendeletét. A tervek szerint május elsejétől minden 14. életévét betöltő
kerületi lakos igényelheti a kártyát, amellyel a
programhoz csatlakozó intézmények, vállalkozások szolgáltatásait lehet majd kedvezménnyel
igénybe venni. A rendelet elfogadása előtt két
szabad demokrata képviselő, Korodi Enikő és
Zagyvai Péter a kártya-használattal és -elfogadással kapcsolatban tettek fel kérdéseket. A most, a
testület által egyhangúlag elfogadott jogszabály
részletesen kifejti a kártya igénylésével, használatának, érvényességének és működtetésének
feltételrendszerét.
A nagyszerű táncpedagógus, Berczik Sára nevével egészül ki április elsejétől a Budai Táncklub
elnevezése. Az önkormányzat e gesztussal méltó
módon kíván emlékezni a kiváló koreográfusra, aki 1962-től 1999-ben bekövetkezett haláláig több mint harminc éven volt meghatározó
alakja a Kapás utcai intézménynek.
Egyhangúlag fogadták el a képviselők a Vadaskerti utca–Völgy utca–Nyéki út–Ördög-árok
által határolt terület szabályozási tervét. A döntést azt tette szükségessé, hogy a 2007 elején elfogadott változtatási tilalom hatálya hamarosan
lejár . A képviselő-testület a most elfogadott
szabályozásban továbbra is meg kívánja őrizni a

Völgy utca ezen szakaszának mostani jellegét: a
nagy arányú zöld felületeket és a laza, kismértékű beépítettséget. Fontos szempont volt az
új szabályozók kialakításánál az is, hogy a tömbön belül lévő értékes épületek se maradjanak
sorsukra hagyva. A Völgy utca 21. alatt lévő volt
Széchenyi-kastély és a 9–11. szám alatt található Sándor-villa olyan épületek, amelyek joggal
érdemelnék meg a védetté nyilvánítást. A most
szabályozott terület szélén lévő Magyar Rádió
volt óvodája pedig a növekvő gyermeklétszám
miatt védendő funkciójú épület.
A terület szabályozása mindezek miatt kiemelt
figyelmet kapott, az önkormányzat olyan rendeletet igyekezett megalkotni, amely a fenti szempontok mindegyikét szem előtt tartja. Az érdeklődést az is jelezte, hogy a testületi ülésre több a
Völgy utcában és a környékén élő kerületi lakos
is eljött.
Az elfogadott szabályzat a telkeket a fővárosi
szabályozást alapul véve, a lehető legszigorúbb
beépítési övezetben tartotta, eszerint a beépítés
mértéke maximum 10% lehet, a szintterületi
mutató pedig 0,25m²/m². A képviselő-testület az új szabályozással azt kívánja elérni, hogy
a magántelkek sorsa ne a szokásos lakásépítési
piac irányába mozduljon el. A most kialakított
lehetőségek szerint az épületek funkciója annak korszerű felújításával megmaradhat alapintézményként. Az eddig gyermekotthonként,
szociális intézményként és óvodaként működő
épületek az új szabályozás értelmében – amenynyiben alapintézményként működnek tovább
– kis mértékû további beépítési lehetõséget
kapnak, ami lehetővé teszi a funkicók megtartását. Az elsõ két telek esetében ez a kedvezmény 5
%, az óvodaépületénél 15 %. Az utóbbi esetben
a beépítési kedvezményhez komoly szigorítás

Kapitányságvezetôi beszámoló. Alig több mint egy hónapja irányítja a II. kerületi
Rendőrkapitányságot Bucsek Gábor rendőr alezredes, aki a képviselő-testület ülésén a törvényi előírásoknak megfelelően számot adott az általa vezetett intézmény 2009. évi eredményeiről. A kapitányságvezető szavaiból kiderült, hogy az országosan a rendőrséget sújtó
létszámhiány a kerületi kirendeltséget is jellemzi. A 31 betöltetlen státusz mindegyike a
közrendvédelmi osztályról hiányzik, ez az egyik oka annak, hogy kevés rendőrt látni az
utcákon. Bucsek Gábor a jövőbeni terveiről szólva kiemelte, hogy első rendű feladatának
tartja a körzeti megbízotti hálózat teljes feltöltését. Nyolc körzetben 28 rendőr tart majd
szoros kapcsolatot a lakossággal a bűnesetek visszaszorítása érdekében. Az állandó jelenlét
és a közvetlen kapcsolattartás lehetősége segíthet abban, hogy kevesebb bűncselekmény
történjék a kerületben.
A kapitány arra is kitért, hogy a II. kerületi önkormányzattal, a Városrendészettel, a II–III.
kerületi Ügyészséggel és Bíróssággal, valamint a kerületi polgárőr szervezetekkel továbbra
is folytatni szeretnék a hagyományosan jó együttműködést.
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márciusi ülésén történt
is társul, mivel a Völgy utca 1–3. szám alatti ingatlanon a legkisebb átalakítható telekméretet,
5000m²-ről 10 000m²-re emelték. Így ezen a
területen maximálisan két különálló telek jöhet
létre a korábbi öttel szemben.
Az ülésen szót kérő lakosok: Szemerkényi Ágnes
és Papp Miklós kérdéseire Láng Zsolt polgármester, valamint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Koncz Imre és Lánszki
Regő, a bizottság tagja válaszolt, részletekbe
menő tájékoztatást nyújtva az új szabályozással
kapcsolatban. Mint kiderült, közös az álláspont
a zöldfelületek és az alacsony beépítettség védelmében.
A képviselő-testület január 21-én fogadta el az
idei évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét,

amelyben foglaltak szerint az önkormányzati
ellátórendszerben lévő munkanélküliek számának növekedése miatt szükségessé vált a tavalyi
húsz foglalkoztatotti létszám negyvenre való
emelése. A terv céljainak megfelelően a képviselő-testület módosította szerződését a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel, amely a II. kerület
közfoglalkoztatásának megszervezését, koordinálását végzi.
A képviselő-testület döntött az önkormányzat
által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményeiben a szolgáltatások intézményi térítési díjának – amely a szolgáltatási önköltség
és a normatív hozzájárulás különbözete – 2010.
április 1-jétől érvényes felső értékéről. (lásd
mellékelt táblázat!)
T. I.

A II. kerületi önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben
2010. április 1-jétôl érvényes térítési díjak
Ellátási forma
Szociális étkeztetés (1 adag)

Önköltség (Ft)

Intézményi
térítési díj (Ft)

Ebéd szállítás nélkül

752

530

Ebéd szállítással

890

660

4 439

4 350

Típus

Házi segítség-nyújtás (1 óra)
Időskorúak nappali intézményi
ellátása (1 nap)

Nappali ellátás étkezés nélkül

1 359

1 000

Nappali ellátás étkezéssel

2 111

1 530

Fogyatékos személyek
nappali intézményi ellátása (1 nap)

Nappali ellátás étkezés nélkül

8 599

6 980

Nappali ellátás étkezéssel

9 197

7 580

192

60

6 993

5 250

209 794

157 500

1 721

1 720

Házi gyermekfelügyelet (1 óra)

797

790

Közösségi ellátások (1 nap )

1001

200

Családsegítés (1 óra)

2 262

1 240

Gyermekjóléti szolgáltatás (1 óra)

2 203

1 090

Jelzőrendszeres házi segítség-nyújtás (1 nap)

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
Gyógytorna, gyógymasszázs (1 óra)

1 napra
1 hónapra

NAPIREND ELŐTT kért szót Hutiray Gyula képviselő (Fidesz–KDNP), aki a bel-budai városrészközpont rehabilitációjával kapcsolatban őt megkereső lakók kérdését tolmácsolta. A
tervek szerint ugyanis a Káplár utca forgalmi irányát megváltoztatják, és a környéken élők
attól tartanak, hogy a Lövőház utca részeges lezárása miatt megnövekszik a környékbeli
kis utcák forgalma. Szalai Tibor jegyző válaszából azonban kiderült, hogy a napokban
megkezdődött Fillér utca –Dékán utca–Retek utca–Fény utca csomópont átépítése, amely
elkészülte után lehetővé teszi a Fillér utca felől érkezők számára a balra kanyarodást a
Fény utca felé. Ezzel a módosítással érik el azt, hogy a hegyről érkező és a Margit körút
felé tartó autósok ne a Marczibányi tér felé, hanem a Fillér és a Fény utcán át haladjanak,
és így a Lővőház utca mellékutcáiban semmiképp nem kell forgalomnövekedésre számítani.
– A 291-es autóbusz a Gábor Áron utcából gyakran nem tud kikanyarodni jobbra a Szilágyi Erzsébet fasorra – tette szóvá Varga Tibor (Fidesz–KDNP). A Szilágyi Erzsébet fasorban
a balra kanyarodó sáv megállító felfestésekor ugyanis nem vették figyelembe, hogy a buszoknak nagyobb területre van szükségük a kikanyarodáshoz, így a várakozó autók miatt
nem fér el a BKV járműve. Láng Zsolt polgármester és Szalai Tibor válaszukban elmondták,
hogy többször jelezték a problémát a Főpolgármesteri Hivatal illetékes ügyosztályának, de
érthetetlen módon semmilyen változás nem történt mindezidáig.
Varga Előd Bendegúz (MSZP) azt vetette fel, hogy a nehezedő gazdasági helyzetben nem
fizethetnének-e a gyermekintézményekben, az iskolákban az étkezésért a szülők úgynevezett melegutalvánnyal. Láng Zsolt ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják a lehetőségeket,
és ha nincs jogi, illetve pénzügyi akadálya, akkor természetesen bevezetik az újítást.

Szociális kártya
a rászorulóknak
Április 1-jétől lehet igényelni a kedvezményes
élelmiszer-vásárlást biztosító szociális kártyát,
amelyről előző számunkban részletesen beszámoltunk. A kedvezményezettek az önkormányzattal szerződésben álló élelmiszerboltokban
olcsóbban vásárolhatják meg az alapélelmiszereket. A kedvezményes élelmiszer-vásárlási
igazolvány elfogadóhelyeinek aktuális listája:
 Budenz Csemege – CBA
1021 Budenz u. 26.,
 Vend Csemege – CBA
1025 Pusztaszeri út 72.,
 Pusztaszeri Csemege – CBA
1025 Pusztaszeri út 57.,
 Törökvész Csemege – CBA
1025 Törökvész út 1/b.,
 Margit Élelmiszerbolt – CBA
1027 Margit krt. 50-52.,
 Máriaremete Csemege – CBA
1028 Máriaremetei út 1.,
 Új Udvar Bevásárlóközpont – CBA
1036 Bécsi út 38-44.
Szociális kártyát igényelhetnek 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), akik az önkormányzattól
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, továbbá azok a szülők, akik négy vagy
ennél több gyermeket nevelnek a háztartásukban. A kijelölt boltokban 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. A kártyát a Szociális és Gyermekvédelmi
Irodán (1024 Káplár u. 2/c-d) lehet igényelni, a
nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők jövedelemigazolást, a négy vagy több gyereket nevelők a lakcímkártyákat hozzák magukkal az igényléshez.
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 páros csütörtökön 14–16
óráig az Ügyfélszolgálati Központban
(1024 Margit körút 47–49.).
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Budai Polgár

Környezetünk

A fôváros legszebb tere épül

(Folytatás az elsô oldalról)
Az ez idáig kivágott három nagy fáról kertészmérnök igazságügyi szakértő adott előzetes
szakvéleményt, az alábbiak módon:
„1. Acer platanoides: rendkívül elöregedett, pusztuló, törzse számos helyen sérült. Súlypontja
magasan van, emiatt bármikor leszakadhat.
Környezetvédelmi szerepe a kis lombfelület miatt
elenyésző. Megléte veszélyezteti a park látogatóit.
2. Ailanthus altissima (ecetfa, bálványfa): számos alkalommal visszavágásra került, melynek
következtében a törzs sérült, pudvásodó lett.
Nem stabil, súlypontja magasan van, bármikor
leszakadhat. Az ecetfa nem parkfa, hanem ún.
gyomfa, magvával és sarjaival terjed, kárt okoz
az értékes növényzetben. Ágrendszere töredező,
a letörő ágak okoztak már balesetet. A töredező
ágak miatt a balesetveszély folyamatos. Gyomfák nevelése egy parkban nem javasolt.
3. Celtis occidentalis: sajnos végtelenül elöregedett, számtalan helyen hibás, pudvásodó az elágazása, így várható a hatalmas váz ágak leszakadása. Sérült a törzs is, számos helyen korhad.
A park átmenő útján lévő fa súlyos veszélyforrás,
így annak elhárítása érdekében azonnal kivágandó.”
A park felújítása során fontos szempont az
értékek megőrzése, a fenntartó azonban köteles értékeit a jó gazda gondosságával időről
időre felülvizsgálni, és azokról a szépség és a
nosztalgia mellett a biztonsági szempontokat
kiemelten kezelve dönteni. Ennek érdekében
a kivitelező előzetesen intézkedett a növényállomány állapotának felmérésôl.Csak azokat
a növényeket távolítják el, amelyek veszélyt
jelenthetnek a park használóira. Pótlásukról sem feledkeznek meg, hiszen a ligetbe a
felújítás során több tucat új fát telepítenek,
több ezer virágpalántát és cserjét ültetnek el,
továbbá megújul a park teljes gyepfelülete is.
A tér kedvező megjelenéséhez járul majd
hozzá a gyalogos utak burkolatának, szegélyeinek felújításán túl a támfalak átalakítása, a növényállomány rendezése és a park
szerkezetének újragondolása. A régi szilárd
burkolatokat elbontják és a helyükre sötétszürke és homokszínű díszburkolat kerül.
A régi szökőkút helyére egy vízforgatós, háromszintes 21 méter átmérôjû új épül, amely
díszkivilágítást kap.

Ünnepeljük együtt
a Föld napját!
2010. április 18., vasárnap
a Pál-völgyi-barlang kőfejtőjében
1025 Budapest,
Szépvölgyi út 162.

A megújuló Mechwart liget látványterve

A játszóterek is átalakulnak: a meglévő játékokat felújítják és sok újat is telepítenek. A
ligetet új parkbútorok díszítik majd, a meglévőket pedig megszépítve a szökőkút körül
építendő, árnyat adó pergolák alá helyezik. A
rézsűt három szinten teraszok tagolják majd,
amelyekre új növényeket telepítenek.

Az új térszerkezet kialakításához néhány
helyen elengedhetetlen ugyan a meglévő
növényzet cseréje, de a megmaradó és a telepítendő újak számára automata öntözőhálózatot építenek ki, mely hosszú távon segíti
a kellemes és barátságos környezet fenntartását.

Hogyan közlekedjünk Bel-Budán?
 A Mechwart liget jelentõs részét a felújítás idejére lezárták. A Polgármesteri Hivatal a liget
melletti parkolón keresztül és a Buday László utca felől közelíthető meg.
 A Marczibányi tér déli oldalát teljesen lezárták, a térről csak egyenesen lehet haladni a
Lövőház utcába gépjárművel. A munkálatok április 15-éig ezen a szakaszon befejezôdnek.
 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.
 Megkezdődtek a Fillér utca–Retek utca–Dékán utca–Fény utca csomópont kiépítésének
elôkészítô munkálatai is. Az április végéig tartó munkák során úgy építik át a területet, hogy
a Fillér utca felől érkezők balra is kanyarodhatnak. A gépjárművek haladását közlekedési
lámpa irányítja majd. Az átépítés nem része a részben uniós támogatásból megvalósuló belbudai városrész rehabilitációjának, de mégis szorosan összefügg vele, hiszen a Lövőház utcában megkezdődő munkák és a megváltozó forgalmi rend miatt elengedhetetlen ennek a
csomópontnak az átépítése is. A munkálatok egyelőre nem zavarják a közlekedés rendjét.

8 órától	Az önkormányzat kedvezményes virágvásárt tart
reggel 8 órától a készlet erejéig. A muskátlikat egyet
fizet, kettőt kap alapon lehet megvásárolni.
10.00–15.00 	Vetélkedő gyerekeknek, állat-bemutató, drótkötélpálya, sziklamászó iskola, kedvezményes barlangtúra, kézműveskedés, zöld civil szervezetek bemutatkozása
15.00–16:00 Gryllus Vilmos koncertje
Kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek!

2010/7 – április 2.
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kék hírek

Jó hálóval sikeres a halászat
A II. kerületi rendőrkapitányság munkatársai az országos Közbiztonsági Háló program keretében
a központi rendőri erősítéssel végez rendszeresen átfogó ellenőrzést a közterületi- és közlekedési
szabálysértések számának visszaszorítását célozva.
A heti három razzia alkalmával az Országos Rendőr-főkapitányságtól érkező erősítéssel a szolgálat
elsősorban a nagy forgalmú helyszíneken lát el feladatot. A járőrszolgálat kiegészül a Városrendészet
és a kerületi polgárőrség tagjaival is. A kerületben ilyen a Moszkva tér, a Margit híd környéke, a
Germanus park, a Hűvösvölgyi végállomás környéke és a Víziváros.
– A május végéig tartó programmal szeretnénk visszaszorítani a közterületeken és a közlekedésben
leggyakrabban előforduló szabálysértéseket vagy bűncselekményeket – emelte ki Móré Szabolcs
hadnagy, a II. Kerületi rendőrkapitányág megbízott közrendvédelmi osztályvezetője. – Az eddigi
eredmények a lakossági visszajelzések mellett a bűnügyi statisztikában is meglátszanak. Górcső
alá vesszük az éjjel is nyitva tartó szórakozóhelyek környékét, és nem nézzük el az utcai italozást,
az erőszakos koldulást, a járókelők zaklatását. Gyakran fogunk el körözött személyeket az akciók
során. A gépjárművek ellenőrzésekor figyelünk a kihangosító nélkül telefonáló sofőrökre, a
biztonsági öv és a gyerekülés használatára, a motorosoknál pedig a bukósisak meglétére. A hadnagy
hozzáfűzte: a tilosban parkolásnál a leginkább balesetveszélyt jelentő esetekre koncentrálnak, így
az utcasarkon vagy a gyalogátkelőhelyen várakozó gépjárművekre. Amellett, hogy számon kérik a
szabályok betartását a zebránál elsőbbséget meg nem adó autósokon, a gyalogosok szabályszegéseit
sem nézik el. A rendőrség kéri a lakókat, hogy jelezzék a rendőrkapitányságon, ha a nyugalmukat
rendszeresen zavaró jelenséget észlelnek.

Pénzt vitt el az álkertész
Sajnos hiábavalónak tûnik a rendszeres figyelemfelhívás, sokan úgy gondolják, hogy velük nem
történhet meg, hogy trükkös tolvajok áldozatává válnak. A bűnözők fantáziája kifogyhatatlan, és
még mindig sokakat tévesztenek meg. Az áldozatok általában az idősebb korosztályhoz tartoznak.
A trükkös tolvajok mindig a későbbi áldozat figyelmének elterelésére alapoznak, sokszor
színházi előadáshoz hasonló történetet játszanak el, hogy megszerezzék a védtelen, idős emberek
megspórolt pénzét.
Egy Tövis utcai lakót például nemrég kertészkedés közben szólított meg egy fekete autóból
kiszálló hölgy. Szóba elegyedtek, és idővel az idegen még a kerti munkába is besegített. A
bensőségessé vált beszélgetés során az ismeretlen hölgy sajnálkozva mondta, hogy élete rosszra
fordult, kapcsolata megromlott az otthoniakkal, ezért értékeit szeretné biztonságba helyezni.
Segítséget kérve a frissen megismert lakótól, érdeklődött, hogy a lakásában van-e olyan hely,
ahol ideiglenesen elrejthetné pénzét. A házigazda mit sem sejtve megmutatta, hogy hol tartja
saját megtakarítását. Az idegen nő kért néhány virágpalántát, majd amíg a csomagot a tulajdonos
összekészítette, a trükkös tolvaj besurrant a lakásba, és a korábban megmutatott helyről ellopta
az ott talált pénzt. A házigazda csak jóval a távozás után vette észre, hogy meglopták.

tisztelt szerkesztôség!

II. kerületi Rendőrkapitányság. Rómer Flóris utca 10., tel.: 346-1800 (ügyelet is)
e-mail: 02rk@budapest.police.hu
Hajléktalankemping
A 11-es busz végállomásánál kezdődő erdőben az utóbbi hónapokban
egyre több a hajléktalan ember. Négygyermekes családanya vagyok, közel lakunk az erdőhöz. Örömmel tapasztaltuk, hogy a közkedvelt erdei
játszóteret (Görgényi út) felújítják, és pár napja gyermekeimmel elsétáltam oda. Sajnos, útközben lépten-nyomon hajléktalanszállásokba botlottunk.
Évek óta előfordult, hogy egy-két ilyen kis tábort az ember megpillant
az erdô mélyén, de most odáig fajult a helyzet, hogy az egész erdő jóformán egy nagy hajléktalan kempinggé kezd válni. Többek között például az említett játszótér 30 méteres szomszédságában is, jól láthatóan,
egy hajléktalantanya található, műanyag fólia sátrakkal és kartonpapír
vackokkal. A hajléktalanok a gyermekek között sétálva közelítik meg
tanyájukat.
Nem értem, miért hagyjuk elharapódzni ezt a jelenséget. Ezen hajléktalanok jelek szerint ártalmatlanok, és nem bántják a gyermekeket, de az
erdő nem kemping. Véleményem szerint a rendőrség illetve az erdészet
feladata volna a helyzetet megoldani. Családanyaként aggódom gyermekeim és saját magam biztonságáért, és nem okoz immár örömet a
sétálás ebben az erdőben.
Név és cím a szerkesztőségben

Gyors elfogás. Bejelentés érkezett március
12-én hajnalban a II. kerületi rendőrkapitányságra, hogy a Margit híd budai hídfőjénél a
villamosmegállóban két férfi közrefogott
egy járókelőt és megpróbálták ellopni értékeit. - Járőreink idejében értek a helyszínre,
igazoltattál a két elkövetőt, amikor egyikük
megpróbálta eldobni a lopott pénztárcát
– tájékoztatott Vass Zoltán rendőr zászlós. A
két gyanúsítottat előállították, majd őrizetbe
vették. Egy férfiról kiderült, hogy többszörös
visszaeső, a másik személy pedig próbára bocsátás hatálya alatt követte el tettét, ami miatt várhatóan mindketten letöltendő szabadságvesztésre számíthatnak.
A Branyiszkó utcában március 12-én
egy ismeretlen személy egy hölgy kezéből
kirántotta a táskáját, amelyben készpénz
és okmányok voltak. A lopással okozott
kárérték mintegy 40 ezer forint.
Március 18-án a Kapás utcai orvosi rendelő első emeletén várakozott egy úr, aki
hamarosan kénytelen volt feljelentést tenni a rendőrségen, mert egy eddig ismeretlen személy eltulajdonította aktatáskáját.
Okmányok, bankkártya és készpénz volt
benne. A kár 50 ezer forint körüli.
A Mamut II. egyik kávézójában ült egy
férfi, akinek kabátjából ellopták a pénztárcáját március 22-én délután. A közel 100
ezer forintos kár során okmányokat, bankkártyát és készpénzt vitt el az ismeretlen
elkövető.
A Máriaremetei úton található bankautomatánál március 19-én egy hölgy arra
lett figyelmes, hogy valaki leragasztotta
a gép készpénzkiadó nyílását. A ki nem
adott, ám a papírra felragad 30 ezer forintot az elkövető ezzel a módszerrel próbálta megszerezni.

A II. kerületi Rendőrkapitányság rendszeresen járőrszolgálat keretében ellenőrzi a kerület erdővel szegélyezett részeit. A hajléktalan emberek által létesített
telepek gyakran természetvédelmi oltalom alatt álló
területeken épülnek és veszélyeztetik az élővilágot,
olykor a fokozottan védett barlangokat. A rendőrség
– amennyiben okot adnak rá – igazoltatja és felszólítja az erdőben lakókat, hogy hagyjanak fel a környezetkárosító tevékenységgel. A rendőrség minden
esetben figyelembe veszi a kilakoltatást tiltó időszakot. Az erdészet és a fővárosi közterület-fenntartó
vállalat számos alkalommal tartott közös takarítási
akciót. Ilyen alkalmakkor a hatóság jelenlétében,
egy hét haladékot követően számolja fel az illegális erdei telepeket a terület gazdája. A hajléktalan
erdőlakókkal szemben intézkedő rendőrök minden
esetben tájékoztatást adnak a szálláshelyekről és a
krízisközpontok elérhetőségeiről. Szükség esetén értesítik a karitatív szervezeteket, vagy orvosi ellátást
biztosítanak a rászorulóknak – tájékoztatta lapunkat
a II. kerületi Rendőrkapitányság.

. oldal
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Óvodahívogató

Budai Polgár

Összeállításunkban a II. kerületi önkormányzat fenntartásában működő óvodák legfontosabb
jellemzőit gyűjtöttük össze az óvodavezetők közlése alapján. Az óvodai előjegyzés idén május
3-7. között lesz. Az óvodák bejáratán hamarosan az is olvasható, hogy az előjegyzés egyes
napjainak mely időszakában - délelőtt vagy délután - fogadja a szülőket az óvodavezető.

Bolyai Utcai Óvoda

1023 Bolyai u. 15. Tel./fax: 326-2059; e-mail: ovoda.bolyai@ecom.hu
CSOPORTOK: Hat gyermekcsoport, 168 férőhely két épületben, elsősorban homogén, életkor szerinti csoportokat szeretnének kialakítani. NEVELÉSI PROGRAM: Az egészséges, harmonikus, sokoldalúan fejlett gyermeki személyiség kibontakoztatása, a környezet
és a művészetek iránt nyitott, pozitív viszony kialakítása, a környezet megismerésére való nevelés az intézmény elsődleges célja. Hangsúlyt fektetnek az érzelmi nevelésre, a társas kapcsolatok és az egészséges életmód alakítására, valamint az anyanyelvi nevelésre. A
fejlesztés során olyan tapasztalatok birtokába szeretnék juttatni a gyermekeket, amelyek segítik őket eligazodni a környező világban és
abban, hogy önálló, kitartó, érdeklődő, önbizalommal rendelkező, kreatív személyiséggé váljanak. BESZOKTATÁS/BEFOGADÁS:
Augusztus utolsó hetében, családi beszoktatás. KÖRNYEZET: A csaknem egyhektárnyi kert teraszos megoldású udvarai tágasak, fajátékokkal, babaházakkal, spriccelős pancsolóval felszerelve (rollerezési, kerékpározási lehetőség). KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK: A
szülők igényeinek megfelelően, térítés ellenében, középső csoportos kortól: játékos angol, úszásoktatás, szolfézs-zeneovi, dzsúdó, hittan.
Kulturális programok: színházi, bábszínházi előadások, zenés műsorok.

Budakeszi Úti Óvoda

1021 Budakeszi út 75. Tel./fax: 200-8662; ovoda.budakeszi@ecom.hu
CSOPORTOK: Négy gyermekcsoport, valamennyi vegyes életkorú, 3–7 éves gyerekekkel. NEVELÉSI PROGRAM: Legfőbb tevékenységi formájuk a játék, a tanulást játékba integrálják. Nagy hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés: sok mozgás, levegőzés,
napközben folyamatos zöldség- és gyümölcsfogyasztás. Fontosnak tartják a természet szeretetére és védelmére nevelést. Hagyomány a
szülőkkel és gyerekekkel együtt az óvoda környezetének gondozása, szépítése. Kiemelt szerepet kap a néphagyomány ápolása, a jeles
napok megünneplése. Délelőtt idegen nyelvi nevelésre is mód van, itt játszva ismerkednek a gyerekek az angol nyelvvel. BESZOKTATÁS/BEFOGADÁS: Nyáron lehetőséget biztosítanak az óvónőkkel és a leendő csoporttársakkal való ismerkedésre. Szeptemberben
fokozatosan, egyéni igény szerint válnak el a gyerekek a szülőktől. KÖRNYEZET: Az óvoda a Kis-Hárshegy tövében, az erdő szélén
helyezkedik el. Csendes környezet, tiszta levegő, a természet közelsége jellemzi. Az óvoda belső felújítása 2009. márciusában fejeződött
be. Tágas, hangulatos csoportszobák, korszerű világítás és fűtésrendszer, vadonatúj berendezési tárgyak várták vissza a gyerekeket. Az
udvaron több homokozós, sok fajátékkal felszerelt játszókert biztosítja a szabad mozgás és játék lehetőségét. KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK: (részben térítéses) Hetente néphagyomány-ápolás (tánc, mese), madarászovi, erdei kirándulások, Habakukk Bábszínház.
Lehetőség van a Külker Sportparkban teniszezésre, igény esetén TSMT fejlesztő tornára. Az óvodában szükség szerint logopédus és
fejlesztőpedagógus foglalkozik a gyerekekkel.

Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda

1021 Hűvösvölgyi út 133. Tel./fax: 200-6614; 394-2979; geszt@ecom.hu
CSOPORTOK: Hét csoportban százkilencven gyermek, a csoportok fele azonos életkorú, a másik fele vegyes, de lehetőség van arra is,
hogy a testvérek egy csoportba kerüljenek. Ez év szeptemberétől korlátozott számban önmagát ellátni képes mozgásában akadályozott
gyermeket, valamint ötödik életévet betöltött enyhe értelmi fogyatékos gyermeket is fogadnak. NEVELÉSI PROGRAM: Kiemelt
szerepet kap a környezeti nevelésre épülő személyiségformálás. Hitvallásuk, hogy az általuk nevelt kicsik legyenek igazi gyerekek,
akik egészségesek és vidámak; érezzék magukat biztonságban, elfogadva és megbecsülve; értsék és éljék át a szépet; találják meg a
harmóniát és a szeretetet a világban. BESZOKTATÁS/BEFOGADÁS: Lehetőség van szülős beszoktatásra a gyermekek igényei
szerint. KÖRNYEZET: Egyhektáros udvarán jól felszerelt játszókert biztosítja a gyermekek szabad mozgását (sportpálya, kerékpár és
rollerezés, homokozók, mászókák, hinták, mini arborétum, sziklakert, kerti tó, tűzrakó, meseház, bokorsátrak, esőház, babaházak). Gesztenyeünnepen köszöntik az új kicsiket. KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK: (részben térítéses) angol nyelv, zenekuckó, természetbúvár-ovi,
kirándulások, színházi előadások. A nagyoknál múzeumlátogatás, erdei óvoda, év végi intenzív úszás. Szülőkkel közösen szervezett
bakancsos túrák, munkadélutánok, kerti napok. Logopédus és fejlesztőpedagógus segíti a gyermekek fejlesztését.

Kitaibel Pál Utcai Óvoda

1022 Kitaibel Pál u. 10. Tel./fax: 212-5363; ovoda.kitaibel@ecom.hu
CSOPORTOK: Öt csoportba 150 gyermek jár. A csoportok összetétele a jelentkező gyermekek életkora szerint alakul. NEVELÉSI
PROGRAM: Az óvodapedagógusok egészséges környezetben, a családi nevelést kiegészítve segítik elő a gyermekek harmonikus
személyiségfejlődését. Nyitott, érzelemgazdag, érdeklődő, önmagukat értékelni tudó, másokat elfogadó, együttműködő gyermekek nevelése a cél. Kiemelt terület az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés. A rugalmasan kialakított napirend igazodik a gyermekek
folyamatos és tartalmas játékához, valamint a játékba integrált tanuláshoz. BESZOKTATÁS/BEFOGADÁS: Folyamatos; az első
napokban, hetekben, ahogy a gyermek fokozatosan hozzászokik az óvodai élethez, napról napra nő az óvodában töltött idő. KÖRNYEZET: Az óvoda 1996-ban épült. A tágas csoportszobákhoz külön ebédlő, öltöző, fürdőszoba tartozik. Jól felszerelt tornaterme és kerámiaégető kemencéje van. Parkosított, árnyas játszóhelyek, spriccelős medencék, hangulatos teraszok tartoznak az épülethez. KÜLÖN
FOGLALKOZÁSOK: (részben térítéses) úszás, angol, hittan, torna, foci-suli, kézműves foglalkozás. Logopédus, fejlesztőpedagógus
hetente 1-2 alkalommal foglalkozik fejlesztést igénylő gyermekekkel.

Kolozsvár Utcai Óvoda

1028 Kolozsvár u. 15–19. Tel./fax: 275-7203, tel.: 275-7204; e-mail: ovoda.kolozsvar@ecom.hu
Tagóvodák: 1021 Hűvösvölgyi út 209. Tel./fax: 376-5308; Mobil óvoda, tel./fax: 391-6317, 1029 Máriaremetei út
185. Tel./fax: 376-5034
CSOPORTOK: Kolozsvár utca: kettő homogén csoport és kettő vegyes életkorú csoport. Hűvösvölgyi úti óvoda: két vegyes életkorú
csoport, és az óvodához tartozó „Mobil” óvodában három vegyes életkorú csoport. Máriaremetei út: három homogén csoport. NEVELÉSI PROGRAM: Céljuk, hogy kiegyensúlyozott légkörben megteremtsék a gyermek testi-lelki, értelmi, szociális és egyéni fejlődését,
a környezet szépsége iránti érzelmi kötődését. Feladatuk a személyiségfejlesztés, olyan tapasztalatok nyújtása, amelyekkel a gyerekek
tájékozódni tudnak az őket körülvevő természeti-emberi-tárgyi világban. BESZOKTATÁS/BEFOGADÁS: Rendje folyamatos, a szülők igényeinek figyelembevételével. KÖRNYEZET: Az óvodák udvarai fából készült, korszerű, esztétikus játékokkal vannak felszerelve,
tornaterem a Kolozsvár utcai, valamint a Hűvösvölgyi úti óvodában is. KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK: (térítéses) úszás, foci, néptánc,
torna. Heti egy alkalommal lehetőség van térítésmentes hitoktatásra. Az óvodában működik a Pedagógiai Szakszolgálat kihelyezett
részlege, ahol logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus foglalkozik a segítségre szoruló gyermekekkel. 2002-ben elnyerték az OKAIM
védjegyet, az óvoda jogosult a „Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény” cím használatára. 2008-ban elnyerték a Zöld-óvoda címet is.
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Községház Utcai Óvoda 1028 Községház utca 4. Tel./fax: 376-5476; ovoda.kozseghaz@ecom.hu.

Tagóvoda: 1028 Hidegkúti út 220. Tel.: 376-5478
CSOPORTOK: A két óvodában 3–3 csoport van. A csoportok jelenleg homogének, vagyis egy csoportba nagyjából azonos korú
gyerekek járnak. NEVELÉSI PROGRAM: Az óvoda feladata a környezeti nevelés komplexitásának érvényesítése, a környezetvédelmi tevékenység megalapozása, a környezetorientált magatartás kialakítása. Céljuk, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelően
tájékozódjanak az őket körülvevő világban, társas viszonyaikat jellemezze egymás elfogadása. A gyerekeknek mindennap biztosítják a
spontán és szervezett mozgást, elsősorban a szabadban. BESZOKTATÁS/BEFOGADÁS: Folyamatos beszoktatást alkalmaznak,
a szülőkkel egyeztetve. KÖRNYEZET: Főként a természet megszerettetésével és megismertetésével juttatják élményhez a gyermekeket: kirándulnak, sétálnak a környéken, megfigyelik a természeti jelenségeket, kísérleteznek. A játszóudvarokon új típusú fajátékok,
homokozók, babaházak. KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK: Heti egy alkalommal térítésmentes hitoktatás. Rendszeresen állatkerti és
színházlátogatás (Klebelsberg Kultúrkúria). A Kiss Zenede szervezésében néptánc oktatás. Helyben szerveznek színielőadásokat, ünnepeikre együtteseket hívnak meg. Középső és nagycsoportosoknak fakultatív úszásoktatás. 2009-ben ismét elnyerték az OKAIM
védjegyet, az óvoda jogosult a „Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény” cím használatára.

Pitypang Utcai Óvoda 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325-7830, fax: 325-6485; ovoda.pitypang@ecom.hu

CSOPORTOK: Hat csoport működik összesen 178 gyermek befogadását biztosítva. A csoportok homogének, de a jelentkezések arányában a vegyes csoport szervezése is adott. NEVELÉSI PROGRAM: Fő célkitűzésük az egészséges életmódra nevelés, kiemelt területük a mozgás sokrétű lehetősége. Szeptembertől hallássérült gyermekeket is fogadnak. BESZOKTATÁS/BEFOGADÁS: Nagy
hangsúlyt fektetnek a gyermekek és a családok megismerésére, elősegítve ezzel a beszoktatás időszakát. A beiratkozást követően
családlátogatás formájában veszik fel a kapcsolatot az új családokkal. KÖRNYEZET: Az óvoda az utcai forgalomtól teljesen elzárt
területen fekszik. Biztonságos udvar és játszótér ad lehetőséget a napi mozgáshoz, játékhoz. Épületük nagy tornaterme lehetőséget
ad a sokrétű mozgás kielégítésére. KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK: (térítéses) Az óvoda fakultatív programjai délutánonként szerveződnek: gyermekfoci, gyermek aerobik formájában. NYÍLT NAP: április 20-án délelőtt 9–11-ig ismerkedési délelőttöt tartanak a
szülők számára.

Százszorszép Óvoda 1024 Fillér utca 29. Tel./fax: 315-0669

Tagóvodák: Fajd Utcai Óvoda, 1025 Fajd utca 1.; Érmelléki Utcai Óvoda, 1024 Érmelléki u. 12.
CSOPORTOK: Fillér óvoda: 7 csoport, ebből egy vegyes életkorú, a többi közeli életkorú gyermekek csoportja. Fajd óvoda: 3 csoport,
vegyes életkori összetétel. Érmelléki Óvoda: 2 csoport, vegyes életkori összetétel. NEVELÉSI PROGRAM: gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkört biztosító óvoda. Az érzelmi nevelésen alapuló, a környezet megismertetését, megszerettetését célzó, a játék
elsődlegességét hangsúlyozó fejlesztés valósul meg, melyben az óvónő egyéni irányultsága is szerepet kap. A játékba integrált tanulási tevékenység a közvetlen tapasztalatszerzésen alapul, és kötött vagy kötetlen szervezeti formában valósul meg. A TÁMOP 3.1.4.
pályázat keretében - egy nagycsoportban - bevezetésre került a Kompetencia alapú óvodai programcsomag. BESZOKTATÁS/BEFOGADÁS: A gyermekek igényéhez alkalmazkodó beszoktatási rendben kezdődik az óvodai élet. Egy ismerkedő játékdélelőtt után
egyre több időt töltenek a gyermekek az óvodában. KÖRNYEZET: Mindhárom óvodában rendezett, szép az udvar. Tornaterem a
Fillér utcai óvodában van. KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK: (térítéses) Fillér óvoda: focisuli, játékos torna, néptánc, angolnyelv-oktatás. Fajd és Érmelléki utcai óvoda: néptánc. NYÍLT NAP: április 23., péntek 8–11 óráig.

Szemlőhegy Utcai Óvoda

1023 Szemlőhegy utca 27/b. Tel./fax: 326-1887; ovoda.szemlo@ecom.hu
CSOPORTOK: Öt homogén összetételű csoport. NEVELÉSI PROGRAM: A gyermekek egészséges, harmonikus testi, lelki személyiségfejlesztése, képességeik kibontakoztatása, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével. Kiemelt feladatuk az egészséges életmód és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, a gyerekek mozgásigényének kielégítése. Az érzelmi nevelés a közös
élmények, tevékenységek segítségével valósul meg. Az értelmi nevelés változatos tevékenységek során valósul meg, az érdeklődés
felkeltésével, a megismerési, tanulási vágy kialakításával történik. A nevelést a családi és óvodai élet közötti folyamatosság biztosításával, a segítő partnerkapcsolat kialakításával igyekeznek megvalósítani. BESZOKTATÁS/BEFOGADÁS: Augusztus végén kis
létszámban, szervezett csoportokban a leendő óvodások édesanyjukkal közösen ismerkednek a környezettel, óvónőikkel. Szeptember
1. és október 31. között a szülőkkel egyeztetett rend szerint. KÖRNYEZET: Csendes utcában, nagy, ősfás, parkosított kerttel, tornateremmel rendelkező villaépület. KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK: (térítéses) Gyermektánc, testnevelés, úszás.

Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Törökvész út 18. Tel./fax: 326-5356, ovoda.torokv@ecom.hu

munkatársai egy nagyon bensőséges, családias légkörű óvoda megteremtésén fáradoznak. Pedagógiai programjuk a néphagyományokra, a kézművesség alapjaira épül. Igyekeznek minél több népi kismesterség technikáját megtanítani (agyagozás, szövés-fonás,
bőrözés, nemezelés), a néphagyományokat megismertetni. Az óvodában 1993 óta Óvodagaléria működik, amely a kerületi gyermekmunkáknak ad helyet. Kiemelten kezelik a gyermekek és szülők jó közérzetének alakítását, a szeretetteljes, biztonságos óvodai légkör
megteremtését. A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében - egy nagycsoportban - bevezették a Kompetencia alapú óvodai programcsomagot. A következő nevelési évtől fogadnak meghatározott létszámban mozgáskorlátozott és látássérült gyerekeket is. BESZOKTATÁS/BEFOGADÁS: Augusztusban két napon át játszódélelőttöt rendeznek az újonnan érkező gyermekeknek és szüleiknek.
Az óvoda a fokozatosság híve, a beszoktatás egyénre szabott. KÖRNYEZET: Sok a természetes anyagból készült bútor, eszköz, az
udvaron változatos fajátékok. Jól felszerelt tornateremmel rendelkeznek. KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK: (térítéses) Korcsolya és
sakk (nagycsoportosoknak), gyermektorna és néptánc (középső és nagycsoportosoknak), gyermektorna (kiscsoportosoknak), angol
(középső és nagycsoportosoknak).

Virág árok Óvoda

1. 1026 Virág árok 8. Tel./fax: 200-7187, ovoda.virag.8@ecom.hu
2. 1026 Virág árok 15. Tel: 200-7185, www.viragarokovi.hu
CSOPORTOK: Kilenc, kor szerint osztott csoport. NEVELÉSI PROGRAM: Céljuk a környezet tevékeny megismerésére nevelés,
a gyermekek életkori és egyéni fejlettségének figyelembevételével, a társadalmi környezet elvárásaihoz igazodva, sokoldalú, szabadon
kibontakozó, aktív, harmonikus, érzelmekben gazdag, egészséges gyermeki személyiség nevelése, derűs, szerető, egyéni sajátosságokat elfogadó légkörben, a családi nevelést kiegészítve. BESZOKTATÁS/BEFOGADÁS: Folyamatos, a szülőkkel közösen. KÖRNYEZET: Mindkét épülethez a gyerekek mozgáskultúráját fejlesztő, gazdagon felszerelt kert tartozik. A különböző tornaszerekkel
felszerelt tornaszobák elősegítik a gyerekek egészséges fejlesztését. KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK: (térítéses) Középső csoporttól
úszás, nagycsoporttól angol, foci és mozgásfejlesztő torna, óvodai gyógytestnevelő segítségével. SPECIÁLIS FEJLESZTÉS: A Virág
árok Óvodában szakértői véleménnyel fogadnak csoportonként egy hallássérült és egy megkésett beszédfejlődésű gyereket. NYÍLT
NAP: április 13-án 10 órakor a Virág árok 8. óvodában. A szülőket kérik, hogy gyermeket ezúttal ne hozzanak magukkal.

Összeállította: Ludwig Dóra

CSOPORTOK: Hét csoportos, a csoportok összetétele általában azonos korú gyerekekből áll. NEVELÉSI PROGRAM: Az óvoda
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Budai Polgár

A kicsik biztonságáért

Fókuszban a tehetséggondozás

A kulturált és szabályos közlekedésre nevelés, valamint a Mini-KRESZ program ötéves tapasztalatairól
tartott konferenciát március 24-én a Nemzedékek
Közbiztonságáért Alapítvány és a rendőrség.
A közlekedésbiztonság és a balesetmegelőzés témájára épülő programon részt vettek a rendőrség
képviselői, valamint az ország számos pontjáról
érkező óvodapedagógusok és általános iskolai tanárok. A II. kerületi rendőrkapitányságot Balatoni
Nóra főelőadó képviselte, aki elmondta, hogy a
tapasztalatcsere és évek óta tartó program úgy
tűnik, hogy meghozta az eredményt.
– A gyerekek számára rendszeresen tartott KRESZ
és közlekedésbiztonsági foglalkozás is nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy csökkent a gyerekeket
ért halálos balesetek száma. Amíg 1990-ben 107
kiskorú halt meg közlekedési balesetben, addig
két éve 25-re csökkent az olyan halálesetek száma,
amelyben utasaként vagy gyalogosként gyermek
volt az áldozat. Az eseményen Gór Gyuláné, a Fillér
utcai óvoda helyettes vezetője elmondta, hogy a
kerületi kapitánysággal és az alapítvánnyal régóta
együttműködnek. A jó kapcsolat már számos közös, a legkisebbek közlekedésbiztonságát erősítő
programot tartottak és rendszeres a Mini-KRESZ
oktatás az intézményben.

Március 22. és 26. között rendezte meg a II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ a már
hagyományosnak mondható szakmai napokat. A tavaszi szakmai héten nem a pedagógia elméletével foglalkoznak a szakemberek, ilyenkor mindig a gyerekeké a főszerep. Idén sem volt
ez másképp. A kerületi oktatási intézmények munkatársai bemutató órákon és műhelyfoglalkozásokon vehettek részt, láthattak óvodai foglalkozást és színházi nevelési programot. Több
tanulmányi verseny is zajlott ezen a héten: komplex természettudományi verseny a hetedik
évfolyam részére, az alsó tagozatosok helyesírási versenye, a gimnazisták anyanyelvi versenye,
német országismereti csapatverseny, történelmi projektverseny a kerület törökkori emlékei
kapcsán, valamint a komplex történelmi vetélkedő kerületi fordulója. Szerkesztőségünk az
általános iskolák felső tagozatos tanulóinak hirdetett vers- és prózamondó verseny fővárosi fordulóján járt a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A versenyzőket Soltész Attila,
Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság elnöke köszöntötte. A négy kategóriában induló diákokat négy zsűri értékelte, amelynek tagjai pedagógusok és drámapedagógusok voltak, az elnökök pedig olyan kitűnő
művészek, mint Takács Katalin, Harsányi Gábor
és Papp János színművészek, valamint Radics Rita
bábművész. A négy második kerületi induló közül
a 7-8. évfolyam vers kategóriában Bakonyi Lili, az
Áldás Utcai Általános Iskola tanulója második, a
7-8. évfolyam próza kategóriában Futsek Soma, a
Törökvész Úti Általános Iskola tanulója pedig az
ötödik helyen végzett.
A pedagógiai napok keretében új kiállítás nyílt
a Törökvész Úti Kézműves Óvoda galériájában,
amiről részletes beszámolót lapunk következő
számában olvashatnak.

Nyílt napok
 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.
 A Fillér Utcai Általános Iskolában (1022
Fillér u. 70–76., 326-6616) palacsintaparti
mindkét tagozatra jelentkezőknek április
14-én 16 órakor.
 A Remetekertvárosi Általános Iskolában (1028 Máriaremetei út 71.) a leendő
első osztályosok szüleinek rendezendő nyílt
nap új időpontja: április 13., 7.45-től.
 A Törökvész Úti Általános Iskolában
(1025 Törökvész út 67–69., 325-6580) nyílt
órák április 14-én 8–10 óráig.

Iskolai beíratás: április 15. és 16.
A 2010/2011-es tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és 2010. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A szülő kérésére tankötelessé válhat a gyermek akkor is, ha hatodik életévét december 31-ig tölti be. A tankötelezettség
kezdetén minden gyermeket iskolába kell íratni.
Budapesten a beiratkozás időpontja idén: 2010. április 15-én csütörtökön 8-19 óráig , valamint április 16-án pénteken 8–18 óráig. A beíratáshoz az iskola kéri a szülő személyi igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az óvoda véleményét, illetőleg, ha
a gyermek nem járt óvodába akkor a nevelési tanácsadó véleményét, a testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló
szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét.
Kerületünkben az iskolák felmenő rendszerben 2010. szeptember 1-től látnak el integrált
gyermekeket, osztályonként maximálisan 2 főt. Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető. Az általános iskola – beleértve a kijelölt iskolát is – köteles felvenni, átvenni azt
a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében
található (kötelező felvételt biztosító iskola).
A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolának és Kodály a Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek nincs
körzete. A körzetek megtalálhatók a www.masodikkerulet.hu honlapon.
Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi,
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem
tudja teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt.
2007. márciusában minden iskola elkészítette a II. ker. Önkormányzat 6/2007.(II.20.) rendelete - az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára történő
beiratkozás egyes szabályairól és a sajátos helyzet fogalmának meghatározásáról - alapján
az iskola szabályzatát, amely az első osztályos gyermekek beíratásával kapcsolatos. Ennek
alapján zajlik a sorsolás, ha ez indokolt.
A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek
megfelel - a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba, csoportba) fel, illetve át kell
venni. A választott iskolába, ha az a II. kerületi Önkormányzat fenntartásában működik,
április 15-e előtt is adhat be felvételi kérelmet
A beíratással kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben szívesen állunk rendelkezésükre.
(Művelődési Iroda Bp., 1027 Bem tér 1. Tel: 346-5778)

Szavalóverseny az Újlakiban. Idén
emlékezünk Vörösmarty Mihály halálának
155. évfordulójára. Az Újlaki Általános Iskola tantestülete a költő iránti tiszteletéül
és régi hagyományához híven,az idén is
megrendezi Szózat Szavalóversenyét. Az
intézmény szeretettel meghívja a II. kerület
általános iskolásai közül azokat a tanulókat, akik szépen szavalják Vörösmarty versét. Iskolánként egy felső tagozatos diákot
várnak a versenyzők közé. Időpont: április
29. csütörtök 15 óra. Programfelelős tanár:
Keglovicsné Vass Éva. A nevezést április
23-ig kérik elküldeni studio.ujlaki@gmail.
com e-mail-címre vagy a 335-0720-as faxszámra.

2010/7 – április 2.
2010/4 — február 19.
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
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 M GALÉRIA a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. ÁPRILIS 11-ig: Gui Demeter festő� M GALÉRIA a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. FEBRUÁR 21-ig: Marczi szerint a
művész kiállítása. ÁPRILIS 12-25.: Vannak vidékek... – Lettner Krisztina fotókiállítása. Erdélyben Kányádi
világ II. „Rejtett tartalékok” — fotók és egyebek. A mûvelôdési központ alkotó kedvû munkatársainak kiállíSándorral és a Kalákával. Megnyitó: ÁPRILIS 12.,17.00. Megnyitja: Kányádi Sándor, közreműködik a Kaláka
tása. FEBRUÁR 26–MÁRCIUS 21.: „Egy kis napsütés...” Beatrice Jourdan fotókiállítása. Megnyitó: FEBRUegyüttes.
ÁR 25., 18.00 óra. Megnyitja: Katona Klári.
 VÍZIVÁROSI GALÉRIA: ÁPRILIS 13-ig: Typoszalon: Álom és valóság „30”, a Magyar Tipográfusok
� VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁRCIUS 11-ig: Elsô Magyar Látványtár Alapítvány — válogatás. Rózsadomb és viEgyesületének kiállítása.
déke — festmények.
 HOME GALÉRIA: ÁPRILIS 28-ig: Hommage à Puskás Öcsi. Helyszín: Boscolo New York Palace V. emelet
(1073 Erzsébet krt.9-11.)
ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: FEBRUÁR 22., 18.00: Koncert 33 — MVM Koncertek. Junior Príma Díja ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁR: ÁPRILIS 10-ig: Vendégünk Dánia. Három kiállítás a Budapesti Tavaszi
sok hangversenysorozata. Fenyô László gordonkaestje. Közremüködik: Kovalszki Mária (zongora). FEBRUFesztivál keretén belül: „Korunk lenyomata” – dán kortárs grafika. „Tisztelgés Karen Blixen előtt” – emlékkiállíÁR 28., MÁRCIUS 7., MÁRCIUS 14., 11.00: Bach és Beethoven. Csalog Gábor zongoramatiné-sorozata.
tás. „Maszk-játékok” – dán irodalmi kiállítás (Budavári Palota „F” épület)
FEBRUÁR 28., 15.: „Legyen a zongorázás öröme mindenkié” — Michel Sogny tanítási módszere. Bemutatózene
és hangverseny.
tanár: Szentpéteri
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JoBARTÓKVezetô
EMLÉKHÁZ:
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Hajnóczy
Júlia (ének). Közreműködik: Vigh Andrea (hárfa).
� PIKLER JÁTÉKTÉR: Hétfôtôl péntekig 9.15-tôl, hétfôn és szerdán 10.45-tôl is tartjuk az összejöveteleket 6
gyerekeknek
MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Diridongó. Ölbéli zenés foglalkozás aphónapos és 2 éves kor közötti gyerekeknek és szüleiknek. A JátékTérben a gyerekek koruknak megfelelô speciáróságoknak és cseperedôknek (6 hónapostól 4 évesig) Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével. Tel.: 06
lis mozgáseszközöket és kreativitásra ösztönzô játékokat próbálhatnak ki. További információk és jelentkezés:
20 546-5757; dzsuzsi@chello.hu
telefon: 06 20 474-3317; 326-5262; pikler@t-online.hu (1022 Gábor Áron u. 39.; www.pikler.hu)
 TESZVESZ JÁTSZÓSZOBA: Minden kedden 10 órakor és hétfőn 10.30-kor Süni zenebölcsi. Minden csü� TESZVESZ JÁTSZÓSZOBA: Minden kedden 10 órakor Süni zenebölcsi. Minden csütörtökön 18 órakor Sutörtökön 18 órakor Suzuki-féle hegedûtanulás. Minden páros hét szombatján 10–13 óra között kézmûves
zuki-féle hegedûtanulás. Minden páros hét szombatján 10–13 óra között kézmûves foglalkozás. Helen Dofoglalkozás. Helen Doron Early English kedden 10-kor 1–2 éveseknek, csütörtökön 17 órakor 3–5 éveseknek.
ron Early English kedden 10-kor 1–2 éveseknek, csütörtökön 17 órakor 3–5 éveseknek. Helyszin: BudagyönHelyszin: Budagyöngye, Teszvesz játszószoba, I. emelet.
gye, Teszvesz játszószoba, I. emelet.
 ZENE-DOBOZ: Zenei fejlesztés és játék a Mazsola Játszóházban kéthetente szerdán 10.30–11.30-ig.
Részvétel szülôvel 1–3 éves korig, a belépés ingyenes. Bejelentkezés: 200-1907 és 06 30 982-0386, vagy eNYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 26., 15.00–17.00:
mailben: remusz@hu.inter.net (1026 Krecsányi u.1.)
A kenguruk földjén. Kilián Mária képes úti beszámolója. Klubvezetô: Kilián Mária, tel.: 212-2820.
 SZÁZHOLDAS ANGOL: 1–4 éves gyerekeknek, szerdánként 11-kor a Világgyerek játszóházban, a János
� BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: A február 23-i összejövetel elmarad. MÁRCIUS 2.: Böjtmás hava, márciusi
Kórház mellett. Elérhetôség: angol.szazholdas@gmail.com, 06 70 253-5210, https://sites.google.com/site/
jeles napok. MÁRCIUS 9.: Forradalmunk, 1848. március 15. MÁRCIUS 16.: Beszélgetôs klubnap. Összejöszazholdasangol, 1026 Szilágyi Erzsébet fasor 61., I. em. 3/a.
veteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt
a hagyományôrzô nyugdíjas
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a kínai
horoszkóp.
A teaMÁRCIUS
legendája17.:
– „100
féle tea”
mûemléképületek
sorozatban:P.Szent
István
Bazilika.
VALENTIN-NAP. A magyar filmmûvészek Valentin-napi
cukiságára
(Szinglik
éjszakája) ki-egybekötött
kóstolása várja
társaságunkat.
A filmvetítéssel
előadást, beszélgetést
Szabó
József
vezeti.
� HIDEGKÚTI
NYUGDÍJASKLUB:
A klub minden
pácsit még várni kell (Sas Tamás Hámori Gabival Megismerkedünk
forgatott rom-komja
február
25-én
érkezikszervezetünk
még a kínai
orvoslás
elemeivel,
regenerációjával,
az okos táplálkozás
tudomáros héten csütörtökön 15 órától tartja összejövetelemeg a mozikba), de addig sem marad szívküldi-mozi
nélkül a megveszekedett
magyar
nyával is. Klubvezetô:
Kilián Mária, tel.: 212-2820.
it, amelyremindenkit
szeretettel
várunk. (1028
Máriaszerelmes. Mert Hollywood nem késte le a Valentin napot, s olyan csatársorral készült az
BIMBÓ ÚTI
NYUGDÍJASKLUB:
ÁPRILIS
6.
Itt
is, ott is. amilyet
Micsodamég
kelés,a igazi,
meghasonlott
művészemberhez
méltó! isÉsnehezére
valóban egy
látunk
remetei útHúsvét
37.) a klubban, 13. Szent György hava,
alkalomra,
sztárbôségben
szenvedô
Woody Allen-nek
esneművészt
kiébredezni,
a keserves
művészléthogy
minden
kellékével:
életuntság,
visszaváltatlan
üvegek és�egy
TEREFERE
POLGÁRI
NYUGDÍJASKLUB:
Klubnais eldönteni,
a Valentin
napmásnaposság,
címû (rózsa)színes,
szinkronizált,
illatosíállítani. Nehéz
áprilisi
jeles napok.
Összejöveteleinket
mintottszaxofon,
produkciót
minek
Aznem
új Julia
Roberts-mozinak,
Foxx kétség,
új filmjéhétfôjén
16.30
kezdetárva
melyen
márnevezzük.
réges-régen
játszott
a tulaj. De most vagy
majd Jamie
fog, semmi
mert az pok
Itt is,minden
denhónap
keddenelsô
15 órától
tartjuk.
Sokórai
szeretettel
nek,
netán
Anne
legújabbdiszkréten
romkomjának,
avagy a rangidôs
elôtti tisztelgéstel. Információ
Lászlóné
376-8773-as
telefonvárunkKüzdy
minden
kerületünkben
élô nyugdíjas
ott
is olyan
film,
aholHathaway
az eltört egészeket
összeszedegetik
és megragasztgatják
a gondos filmkéképpkezek.
Shirley
MacLaine
nyugdíjas
koriszaxofon
jutalomjátékának?
És ezzel még
értünk Belgrádig
számán. polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba.
szítői
Szem
szárazon,
szaxofonos
nélkül nem maradhat,
de akorántsem
nagy találkozáshoz
a sor
végére,
a tegnap, a ma messze
és a holnapután
sztárjaiból
még
vagyőshonos.
tu(1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
kell
mennie
neki,mert
ami köztudomásúlag
fekszik Brooklyntól,
ahol
hősünk
De hova a sietség!

átsétálelőször
a vásznon,
hogy e jeles,
egyesek szerint amajd
virágboltosok
világ- vodAcatnyi
morc zenész
is eltántorog
az üvegvisszaváltóhoz,
elissza nőismerőse
méretû összeesküvésének köszönhetô ünnepen asszonyának vagy urának,
káját, s kis híja csak, hogy fel nem keresi Harvey Keitel sarki dohányárudáját a Smoke című
szerelmének, élettársának, szeretôjének, gyermekének, aranyhörcsögének,
filmből – abba a tempóba, melyet Darkov Lungulov, az Itt is, ott is rendezője diktál, és abba
plüssmacijának vagy szeretett szobanövényének kedveskedjen. Az egy négya ráérős New York-hangulatba, mely a zenétől megfosztott zenészt körülveszi Keitel boltja
zetméterre jutó sztárok tekintetében a Valentin nap talán még a készülô, új
isStallone-mozit
simán beleférne.isLungulov
nem Schwarzenegger,
az egyhelyben ténfergés,
lekörözi,meséje
pedigazonban
utóbbiban
Bruce hanem
Willis, a nagy
utazások
filmje:
hősünk
hamarosan
Belgrádban
és
egy
nálánál
kisebb
termetre
méretezett
Dolph Lundgren, Jet Li és Mickey Rourke teszik — igaz, automata fegyverektréningruhában
találja
magát
–
így
jár,
aki
érdekházasodni
megy
a
Balkánra,
hogy
kel — a szépet. A Valentin nap sztárjai viszont inkább mosolyban erôsek: ami aztán
seazt
pénz,
senagyon
váltó ruha.
viszont
egy romjaiban
is mutatós
szállásadó
asszony,
illeti,
nincsVan
is más
dolguk,
mint kivillantani
tökéletes
fogaik
fehér-aki tört
jét, vagy egyéskicsit
szomorkodni,
annál jobban
essen a feltartóztathatatangolságával
természetes
lényévelhogy
bearanyozza,
ami bearanyozható,
s teszi mindezt a
lanulnépek
közeledô
happy zengő,
end. Garry
Marshall
a Valentin
bá- köztávoli
barátságát
finom
szabásúfilmje
giccsek
diszkrét napra
bájával,idôzített
zenefakasztó
jos kis ajándéktárgyaknak állít konkurenciát: a felhúzható mûanyag szívek- E.K.
vetlenségével.
nek, zenélô képeslapoknak,
ésDarko
a többi,
fröccsöntött
cukiságnak.
E. K.Mirjana
Szerb-amerikai
film Rendező:
Lungulov
Szereplők:
David Thornton,
Rendezte:
Garry
Marshall.
Szereplôk:
Jessica
Biel,
Anne
Hathaway,
Bradley
Cooper,
Julia
Karanovic, Cyndi Lauper

Roberts, Ashton Kutcher, Jamie Foxx, Shirley MacLaine.

12. OLDAL
oldal
10.

 SZÍNHÁZ: Április 21., 19.: Nádai Péter:
Magányos
cédrus
– ősbemutató.
Az Éjszakai
Február
27., 16.30: Humorper� FESZTIVÁL:
Színház
és a 19.00:
Pinceszínház
produkciója.
cek döntô.
Humorpercek
gála:Rendező:
A jelen
Kőváry
Katalin.
Szereplők:
István,Best
Igó Éva,
és a jövô
humoristái
egyHirtling
színpadon.
uff
Széles
Tamás,
Attila,
Péter, Botos
L’art pour
l’artGönczy
— a L’art
pourVallai
l’art Társulat
mûÉva,
Karina—
ésMaksa
Ujréti Zoltán
László.mûsora.
A fiatal szersora.Kecskés
Maksaméta
ző,
akinek ez az
első színpadi
bemutatója,
hiteleFebruár
22., 19.00:
Molière:
Tu� SZÍNHÁZ:
sen
ábrázolja
azokat
a
napokat,
amikor
1984-ben
dós nôk. Komédia két részben a Karinthy Színváratlanul
kiderült, Rendezô:
hogy nemKéri
veszünk
a Los
ház elôadásában.
Kitty.részt
Március
Angeles-i
olimpián.
Ez egyÉdes
család
életét
alaposan
17., 19.00:
Arthur Miller:
fiaim.
Dráma
két
felkavarja,
a fiatalabbik
fiú éremesélyes
pilrészben ahiszen
Soproni
Petôfi Színház
elôadásában.
langóúszásban.
Rendezô: Kerényi Imre. Fôszerepekben: Huszti
és Piros Ildikó.
Létezhet-e
fájdalom,
lelkiisPéter
IRODALOM:
Április
12., 19.00:
Borospince
meret-furdalás,
életen
keresztül
elkíestek
- Költészet amely
napja egy
- Arany
János:
Toldi estésériSudár
az embert?
Bolond-e
egy anya,
ha nem tudje.
Annamária
előadása.
Közreműködik:
ja elfogadniMika
édes (Misztrál
fia halálát,
melyet soha
senki
Heinczinger
együttes)
– furulyák,
nem doromb,
tudott bizonyítani?
gitár,
ének.
ZENE: Április
Február11.,
25., 15.00:
19.00: Péterfy
Bori & Lo�ZENE:
Az operairodalom
ve
Band.
Március
7.,
15.00:
Az
operairodalom
gyöngyszemei - Rossini: Az olasz nő Algírban.
— Mozart: Cosi
Fan Tutte.
OpeAgyöngyszemei
New-Yorki Metropolitan
operaház
előadása.
rafilm.16.,
A Bécsi
elôadása.
Vezényel:
Április
19.00:Staatsoper
Fiatal művészek
fóruma
- Jakab
Nicolaus
Március
12., növendékei17.00: MaIldikó
és aHarnoncourt.
Zeneművészeti
Egyetem
darász
— TeleÁprilis
van a17.,
város
akácfavirágnek
ária-Klub
és dalestje.
19.00:
Jazz Steps
gal. Nônapi
gálamûsor.
Madarász
KaBrass
New Orleans
Jazz Vendégek:
Klub. Április
18., 19.00:
talin,
Tolnai
András,
Solti
János,
Szabó
Teréz.
Dalnokklub. Vendég: A CIRKUSZ-KA duo és Kíaz
sér: Berkiegyüttes.
Béla és zenekara.
Március
13., 19.00:
Aphonia
Házigazda
a Radványi-BalogBlues esték.
Borzsák
trió. Házigazda a Blues Night Long
együttes. Március 19., 19.30: Mesterkoncertek
 KIÁLLÍTÁS: Április 11-ig: Égitestek, földi tes— Hauser Adrienne zongorakoncertje. Chotek — a Magyar Plakát Társaság kiállítása. Április
pin-est.
21. — május 17-ig: Fából faragott világom - Sprok
� KIÁLLÍTÁS: Március 1-jéig: Ez komoly?
Antal szoborbútorai. A különleges szoborbútoroSzûcs Édua karikaturista kiállítása. Március 7kat alkotó művész legújabb alkotásait tárja a látoig: Tisztítótûz — Morelli Edit tûzzománcmûgatók elé. A kiállítást megnyitja Martos Gábor művész kiállítása.
vészeti író április 23-án 19 órától. Közreműködik
� GYEREKEKNEK: Kéthetente csütörtökön 18
Takáts Eszter előadóművész.
órától Magyar táncház gyerekeknek: magyar
táncok,
GYEREKEKNEK:
Kéthetente
csütörtökön
18
népi játékok,
énekek, mondókák.
Vezeórától
Magyar
táncház
gyerekeknek:
magyar
ti: Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és
táncok,
népi játékok,
mondókák.
Vezeti:
Nyíri László.
Februárénekek,
26., 14.30:
Mazsola-bérCsatai
László (Csidu);
zenél —
Bese
BotondBábszínés Nyíri
let: Kököjszi
és Bobojsza
a Ciróka
László.
Április Március
10., 11.00
16.00:
Halász Judit:
ház elôadása.
5.,és
10.00:
Muzsikus
klébCsiribiri
műsor
gyermekeknek
és felnőttekzelet —- zenés
Eckhardt
Gábor
zenetörténeti
kalandonek.
15., 9.30: Bonbon
Matiné Csipisz
zásaiÁprilis
kisiskolásoknak.
A beszédszerû
zene bér—
let
- Négyszögletű
erdő.
Slágeróra
Pomázi
avagy
mire képes kerek
a zene,
amire
a beszéd
képZoltánnal.
Műsorvezető:
Lukácsházi
Győző.
telen. Március
6., 15.00: Csiribiri
családi
délElőadások
kezdési időpontja:
11.00 óra.
után. Csillagbajusz
— Egy 9.30
rímeséspárnacsata:
Április
16., 10.00:
Klebzelet
- Eckhardt
összeállítás
kortársMuzsikus
magyar költôk
mûveibôl.
Gábor
zenetörténeti
kalandozásai
� TUDÁSTÁR:
Február
23., 18.30: Akisiskolásokfrancia renak.
„Köszönjük,
zenetörténet”
- avagy
a kétszáz
alizmus
mûvészete
— Ludmann
Mihály
mûvééves
örökség: Chopin
és Schumann.
Április
18.,
szettörténész
sorozata.
Február 26.,
17.30:
11.00:
Bonbon
Matiné
Família bérlet
- Állati
zenék
Kertbarát
Beszélgetés,
klub.
hasznos
tanácsok
ahobbikertészeknek.
macskától a bolháig.Házigazda:
BA-LU Társulat
előadása.
Eleôd-Faludy
Műsorvezető:
Lukácsházi
Győző.
Família
bérlet
Gabriella. Téma:
Felkészülés
a tavaszi
kerti munmásodik
előadása.
kákra növényvédelmi
szempontból. Elôadó: NéZsuzsanna
ny.8.,
egyetemi
adjunktus,
nömethy
TUDÁSTÁR:
Április
18.00: Filmklub
- Márai
vénydoktor.
A programon
való részvételemlékeingyeSándor
születésének
110. évfordulójára
nes, regisztráció
zünk.
Jánosi Antalszükséges.
Az utolsó Részvételi
évtized az szándéemigrákát, kérjük,
jelezze
a 06 30
642-3208-as
számon
cióban
és Szalai
Györgyi,
Dárday
István Az
emigvagy- aMinden
zoldag@kulturkuria.hu
e-mail
címen.
ráns
másképp van című
filmek
vetítése.
� BABAHOLMIBÖRZE:
Március
6., 9-tôlműhely:
13-ig:
Április
17., 15.00: Kincsestár
kézműves
Jó állapotú, használt
gyermekholmik
vására. ToÚjrahasznosítás
kicsiknek
és nagyoknak.
információÁprilis
a 392-0871-es
telefonszámon,
vábbi
BABABÖRZE:
17., 9.00:
Jó állapotban
vagy
az
info@kulturkuria.hu
e-mail
lévő használt gyermekholmik vására. címen.

Budai
BUDAI Polgár
POLGÁR

AJÁNLÓ
ajánló

� ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Megemlékezünk elhunyt klubvezetônkrôl. Összejövetelein
HIDEGKÚTI
Márciusmindig
25-én az
első negyedévre
eső
névnapokat
ket
az új évbenNYUGDÍJASKLUB:
havonta egyszer tartjuk,
szerdán.
(1024 Keleti
Károly
u. 13/b)ünnepeltük meg. Az utána
következő alkalommal,
április 8-án
16 órától
tartjuk
összejövetelünket.
A klub25-én
minden
páros
héten
NYUGDÍJASKLUB:
Télimár
szünet
utáni elsô
összejövetelünket
FEBRUÁR
tartjuk
9–12.30� RÓZSADOMBI
csütörtökön
16
órától
tartja
összejöveteleit,
amelyre
mindenkit
szeretettel
várunk.
(1028
Máriaremetei
út
ig. Ekkor lehet befizetni a március 30-i bruck—bécsi kirándulásra. Összejövetelek minden csütörtökön37.)
9–

TEREFERE
POLGÁRI
NYUGDÍJASKLUB:
Klubnapok
minden
elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel.
12.30-ig.
(1027
Margit krt.
48., I. em., 10. sz.
kaputelefon,
06 20hónap
921-6588)
Információ
Küzdy
Lászlóné
376-8773-as telefonszámán.
POLGÁRI
NYUGDÍJASKLUB:
Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tart� DOMBOK

ORSZÁGOS
NYUGDÍJAS
POLGÁRI
EGYESÜLET:
Összejöveteleinket
egyszer
tartjuk, mindig
szerjuk. FEBRUÁR 24-én folytatjuk
dr. Balogh
Sándor Autonómia
és az új havonta
világrend
címû könyvének
ismertetédán.
Múlt alkalommal
vendégünk volt
dr. Tomcsányi
akadémikus.
Kellemes,
jó hangulatú
előadással
ajánsét. MÁRCIUS
10-i összejövetelünk
elmarad.
HelyettePál
kivételesen
MÁRCIUS
12-én
pénteken 17
órakor vendédékozott
bennünket.
(1024 Keleti
Károly u. 13/b)
günk dr. meg
Balsai
István, kerületünk
országgyûlési
képviselôje. Erre az alkalomra minden érdeklôdôt szívesen

BUDAI
NAPSUGÁR
NYUGDÍJAS
KLUB:
ÁPRILIS 14. Botanikuskertek Debrecenben. Utazás vonattal.
látunk.
(1024
Keleti Károly
u. 13/b; tel.:
394-4424)
ÁPRILIS 21. Győr műemlékei és múzeumai. Utazás vonattal. ÁPRILIS 28. Nemzetközi Csipkefesztivál
Kiskunhalason.
MÁJUS 5.TERMÉSZETVÉDÔ
Gyalogos séta Királyrét
- Nógrád
Berkenye21.,
útvonalon.
KIRÁNDULÁS
TURISTÁK
KÖRE: -FEBRUÁR
27., 28., Részletes
MÁRCIUSfelvilágosítás
7., 13.: Buadai-hegység.
326-7830-asTalálkozó:
telefonszámon,
a tothbuda@chello.hu
címen.
9 óra,ill.
Moszkva
tér, metrókijárat.
Információ: 316-3053, 06 20 997-8465, http://

DOMBOK(1024
POLGÁRI
Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tarttvtk.fw.hu
KeletiNYUGDÍJASKLUB:
K. u. 38.)
juk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; tel.: 394-4424)

KLUBOK BRIDZSKÖR
minden szerdán
15–20
óra ÁPRILIS
között a3.,
kerületi
MDF-irodában.
Kávé, üdítô,
sütekirándulás
TERMÉSZETVÉDÔ
TURISTÁK
KÖRE:
17.: Pilis
hegység. Gyerekeknek
is ajánmény!
Minden
kedves
érdeklôdôt
szeretettel
várnak!
(1022
Bimbó
út
63.)
lott. Találkozó: 7.45 óra, Batthiány tér, HÉV pénztár. ÁPRILIS 4., 5.: Pilis hegység. Találkozó: 7.45 óra, Batthiány
FÔNIX KULTURÁLIS
izraeli Találkozó:
utazás elôlegének
befizetése
márciusban
aktuálissá 316válik
� BUDAI
tér,
HÉV pénztár.
ÁPRILIS 11.: EGYESÜLET:
Pilis. Zajnát Az
hegység
8 óra, Árpád
híd, Volán
pu.r Információ:
a jelentkezôknek.
A Müncheni
Oktoberfestrôl
a poreèi
is tudunk már tájékoztatót adni. I. félévi
3053,
06 20 997-8465,
http://tvtk.fw.hu
(1024és
Keleti
K. u. üdülésrôl
38.).
részletes
programtervezetünk
mindenki számára
elérhetô minden
ingyenesen.
FEBRUÁR

BUDAPEST
II.KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT
SPORTKÖR:
ÁPRILISrendezvényünkön,
11. Gödöllői-dombság.
Veresegyház23.:
Szépmûvészeti
Múzeum,
a
Degas-tól
Picasso-ig
címû
kiállítás
megtekintése.
FEBRUÁR
25.:
Jordánia.
Margita-Zöldház-Juharos-Máriabesnyő. Táv: 17 km, szint: 200 m. Találkozó: 8.40: Nyugati pályaudvar, jegypénztárnál. Túravezető: Horváth László, tel.: 06-20/493-3630. ÁPRILIS 18. Mátra. Kékestető-MátraházaMátrafüred. Táv: 22 km, szint: 600 m. Találkozó: 7.15: Népstadion, buszpályaudvar, jegypénztárnál. Túravezető:
EGY FALAT
A VÍZIVÁROSBAN. Idén ünnepli alapításának huszadik évfordulóCzirbik
Sándor, RÓZSADOMB
tel.: 06-30/570-9904

ját az Elsô Magyar Látványtár. Ebbôl az alkalomból nyílt lehetôség arra, hogy páratlan gyûjteKlubok néhány
BRIDZSKÖR minden szerdán 15–20 óra között a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény!
ményének
darabját bemutassa a Vízivárosi Galériában, a Mûvészeti gyûjtemények a II.
Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
kerületben címû sorozat keretében. A kis galéria tárlatai témától függetlenül mindig magas
 BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: ÁPRILIS 6-án 16 órától tartjuk részletes megbeszélésünk az izramûvészi színvonalat képviselnek, ez esetben azonban a minôséghez mennyiség is párosul. Mineli körutazásról. A müncheni Oktoberfestre és a porecsi üdülésre is lehet már jelentkezni. I. félévi részletes
den falon számos munka, festmények, grafikák, fotók, a vitrinekben szobrok láthatók. Elsô ráprogramtervezetünk mindenki számára elérhető ingyenesen, minden rendezvényünkön. Áprilisi ajánlatunk:
nézésre 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, köztük a már elhunyt Anna Margit és Lossonczy Tamás mind
kerületünk lakói.
Álom és valóság „30” címmel nyílt a Magyar TipográAz igen nagy számban összegyûlt vendégefusok Egyesületének kiállítása a Vízivárosi Galériket Vörösváry Ákos, a látványtár egyik alapítóában. Kerületünkben tíz éve működik a TypoSzalon
ja és a kiállítás rendezôje köszöntötte, a tárlaMagyar Tipográfusok Egyesülete. A kiállítást, amelytot pedig Szemadám György festômûvész,
mûvészeti
író nyitotta meg, akinek korai munnek keretében hatvankét grafikusművész mutatja
be
kái
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a
mûvész
„otrombán sportszerûtlentanára, Maczó Péter nyitotta meg.
nek” minôsítette, bár, mint mondta, „ezek a
„Valóságos álom? Valóság és álom! Micsoda dolog leképek olyan régen, negyven évvel ezelôtt kéhet az, ellentéteket így egymás mellé rendelni? Halszültek, hogy az a festô már nem is én valunk arról, hogy valami szörnyen igaz, borzasztó
jó Talán éppen ezért, Szemadám György
gyok”.
vagy iszonyúan szép. A lehetetlent kísértő fokozatok.
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A
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a magyar
ezért a tökéletest meg nem láthatja. Fülünk csak bizonyos hangokat észlel,
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dzsessz
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alakjának
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járult
hozzá
—
nem
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mértékben.
világ sokkal csendesebb, mint valóságosan. És nem tudunk olyan csodát elképzelni, amelynél
Az Elsôcsodára
Magyar ne
Látványtár
gyûjteményébôl
nyílttehát
kiállítást
március
11-ig nézhetik meg a látonagyobb
bukkanhatnánk.
Az ébrenlét
valóságos
álom!
gatók a Vízivárosi Galériában.

Tavaszi álmok

A Vizivárosi Galéria kiállításán tervezőgrafikus és tipográfus alkotók munkáiban ez a valóságos álom jelenik meg – ahogyan ők elképzelik.”
A Tavaszi ATTILA
FesztiválÚJ
keretében
rendezettLÉP
tárlatot
meg aköltô,
Vízivárosi
GaZENEKARÁVAL
FEL.április
Attilatekinthetik
gitáros-énekes,
zeneszerKOROM
Korom13-ig
lériaszövegíró,
látogatói.elôadómûvész,
Nyitva tartás: keddtől
péntekigTizennégy
13-18 óráig,
szombaton
óráig.(1027
Kazô,
vándorfilozófus.
éves
korától ír 10-14
rendszeresen
dalszövepás u. 55.)
geket,
verseket, prózát. Zenei pályafutása során saját produkciói mellett többek között Karácsony Jánosnak, Koncz Zsuzsának és Hernádi Juditnak írt szöveget. Zenéje a városi folk stílusát,
azon
belül is napi
a Cseh
TamásLeonard Cohen-féle
hagyományait
idézi.
A több
Költészet
piknik
a vagy
Millenárison.
A magyarénekmondó
költészet napját
József Attila
születésmint
fél
éve
debütált
formáció
az
újjászületés
napjára emlékezve – 1964 óta – minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon. Idén
jegyében
új repertoárral
Marczibányi
Téri tiszteleghetnek a magyar vers előtt a Millenáris
ezen a napon
16 órától áll
egya piknik
keretében
Mûvelôdési
Központ
színpadára
március
5-én
látogatói. Akik ezen a vasárnap délutánon felkeresik a Millenáris Parkot, lépten-nyomon a
20 órakor.
költészetbe botlanak majd.
Az együttes tagjai: Barnicskó Vali (ének),
A Mojzer Kiadó közreműködésével hangoskönyveket hallgathatunk az egész park területén.
Greg Ziegler (ütôhangszerek), Kégl Lóránt (bilMegszólal
többek közt Ady
Endre, és
József
Attila, Pilinszky János, Radnóti Miklós költeményei
lentyû,
tangóharmonika,
bendzsó)
Korom
– egy-egy
ismert
előadó tolmácsolásában,
mint Jordán Tamás, Alföldi Róbert vagy
Attila
(gitár,olyan
ének).
Vendégfellépôk:
Mester
Máté Gábor.
órától
a szabadtéri
színpadon
Csaba,
Szitkai 19
Zsolt
és Kocsány
Marianna.
Be- pedig Jónás Tamás és Juhász Gábor költészet
napielôvételben
műsorát láthatja
közönség.
1000 aFt,
a koncert napján
lépô
1500 Ft. Információ: 212-2820.

2010/7 – április 2.
2010/4 — február 19.

ajánló
AJÁNLÓ

13. oldal
11. OLDAL

8. Felső-Tiszavidék templomai előadás vetítéssel. 13. Magyar Nemzeti Múzeum Örök megújulás c. kiállításának
Ipach Ildikó elôadása vetítéssel. Márciusi elôzetes: MÁRCIUS 2.: A Bárdos Lajos emlékmúzeum meglátogamegtekintése. 20. Geszt - Kismarja - Nagykereki – Hencida. Kirándulás autóbusszal. 22. Ausztrália – Tasmánia
tása. MÁRCIUS 4.: Klubdélután (kivételesen) csak klubtagoknak. MÁRCIUS 9.: Ráckeve. Rendezvényeinket
- Újzéland. Filmvetítés. 27. Babócsa - Lendva – Csáktornya. Kirándulás autóbusszal. Rendezvényeinket nem
nem klubtagok is látogathatják. Klubdélutánok minden csütörtökön du. 3-tól 6-ig.Tel.: 216-9812 (rögzíklubtagok is látogathatják. Klubdélutánok minden csütörtökön du. 3-tól 6-ig.Tel.: 216-9812 (rögzítô is), 06 20
tô is), 06 20 42-42-180, 06 20 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu, II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos
42-42-180, 06 20 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu, II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla
Lajos emléktábla alatti ajtón a fôbejárat mellett balra.
alatti ajtón a fôbejárat mellett balra.
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TÉRIkisgyermekek
MÛVELÔDÉSI—
KÖZPONT::
és gyimesi népzeneTanfolyamok
MÛHELY: Békés
elégedett Moldvai
szülôk. Elôadás-sorozat
kisgyerés néptánckurzusok
kezdôknek
és haladóknak
minden hónap
2. vasárnapján.AzAegyüttműködés
kurzusokat a csángó
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szülôknek. ÁPRILIS
12., 17.00:
Dac, düh, ellenkezés
a legkisebbeknél.
nehézségei
ra, népzene
és néptánc
mélyebben
érdeklôdôknek,
laikusoknak Az
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szakembereknek
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között. iránt
Bevezetőt
tart: Libertiny
Zsuzsa pedagógus.
alkalomra szóló
belépôajánljuk.
2500 Ft.
Részvételi szándékukat
jelezzék
elôre
Szeleczki Petránál,
tel.: 212-2820, 06telefon:
70 335-6284,
a kurzust megelôzôÉrdeklôdni
és jelentkezni
Szeleczki
Gabriellánál
lehet: pikler@t-online.hu;
06 20 474-3317;
326-5262.
en intézet
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2 nappal.további
Kézmûvesmûhelyek:
ékszerkészítô honlapon
mûhely pénteken
16–19
óráig,
selyemfestô
mûAz
munkájáról
információk a www.pikler.hu
találhatók.
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Gábor
Áron u. 39.)
hely
kéthetente csütörtökön 17–20
óráig, Képzési
kézimunkamûhely
— kötés,

ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ
OKJ-s óráig,
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Kft. iskolája.
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heti
horgolás
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tûzzománckészítô
szombaton
10–13
óráig.
A kézmûvesmûhelyekkét
alkalommal
esti
vagy délelőtti csoportban.
Bővebbmûhely
információ:
250-1355
vagy
250-0432
www.magyarrajzkel kapcsolatos felvilágosítás és jelentkezés: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689, vadaszy.eszter@marczi.hu. Rafilm.hu/felnottoktatas
dírpók.
Játékos-kreatív alkotómûhely
5–10
éveseknekproblémák
minden kedden
16.00–17.30-ig.
Farsan
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MÁRCIUS
2.: Hajtogatott
kép. A is.
szakkör
vezetôje
Eszter, vagy
06 70315-6036-os
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Emlékek,
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� PIKLER MÛHELY: Békés kisgyermekek — elégedett szülôk. Elôadássorozat kisgyermekes szülôknek. MÁRlehet.
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10., 17.:
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Tanfolyamok
kezdőknek
és haladóknak
június
25-ig csütörtökön
ésmozgásfejlôdés
pénteken 08.30titkai, és
jellemzôi
újszülött
kortól kétéves
korig. Bevezetôt
tart dr. Püspöki
gyerekorvos. Az egy
alka10.15
10.30-12.15
Érdeklődni:
Polgár Mária:
Mobil 30/300-2114,
e-mail:Gabriella
polgar.maria@gmail.com
(1028
Bp.
lomra szóló belépô
Máriaremetei
út 37.)2500 Ft. Érdeklôdni és jelentkezni Szeleczki Gabriellánál lehet: pikler@t-online.hu; telefon:
06 20 474-3317;
326-5262. AzKÖZPONT:
intézet munkájáról
további információk
www.pikler.hu

MARCZIBÁNYI
TÉRI MÛVELÔDÉSI
Felnőtt játszóház
ÁPRILIS 17.,a 12.30-15.00:
„Ahonlapon
játszótártalálhatók.
(1022
Gáborlenni?”
Áron u.Várjuk
39.). mindazokat, akik felnőttekkel vagy gyerekekkel foglalkoznak, szeretsam
mondd,
akarsz-e
nének feltöltődni, dramatikus játékokat játszani, együtt gondolkodni, eszmét cserélni.
Szívesen megtapasztalják és átélik a közös játék örömét. Foglalkozásvezető: Rudolf Ottóné Éva néni
A VILÁG...
Febés a „Fészekalja”. További időpontok: május 15. és június 12.MARCZI
Belépődíj:SZERINT
800 Ft/alkalom.
Festőkurzus
21-ig látogatható
még a MarFelnőtteknek minden kedden 17.00-19.30. Várunk minden olyanruár
érdeklődőt,
aki mindig is szeretett
volna
czibányi
Mûvelôdési
Központ
M
alkotni, de nem volt hozzá mersze, vagy nem volt rá ideje. A kurzus
témája:Téri
nagymesterek
másolása,
csendGalériájában
az a573-9339.
rendhagyó
kiállíéletek. Technikák: akril, szén. Kurzusvezető: Makovecz Anna képzőművész
(06-20)
Jelentkezni
tás, amely az ott dolgozók rejtett
folyamatosan lehet.

tartalékait, mûvészi színvonalú fotóit, festményeit, ikonjait, ékszereit,
díszés használati tárgyait mutatja
Dzsessz-este a Marczin. A Balázs Elemér
be.
Németh
Katalin, a mûvelôdési
Group az öt nagy sikerű CD után újabb alközpont igazgatója büszkeségének
bumot jelentetett meg Memories címmel,
és örömének adott hangot, amiért
amely a népdalok és a régizene világa után
immár második alkalommal nyithat
ismét
az együttes
eredeti hangzásvilágába
meg
olyan
tárlatot, amelynek
alkotó mûvészei a ház munkatársai. Valóban nem gyakori az
kalauzolja
a hallgatót.
lemezbemutató
olyan
intézmény,
amelynekAbüfés
kisasszonya kész festômûvész, a titkárság vezetôjének csodákoncertet
április 17-én
20 órától
láthatjaa a
latos
fotói bármilyen
kiállításon
megállnák
helyüket, nézôtéri ügyelôje csak saját készítésû ékközönség
a és
Marczibányi
Téri Művelődési
szereket
hord,
bármilyen állatfigurát
képes gyöngybôl megfûzni. És ez még csak a jéghegy
csúcsa.
Annak, aki rendszeres vendége a Marczinak, azért érdemes ellátogatni a kiállításra,
Központban.
hogy
más
oldalról isváltozatos,
megismerjeami
a már
jól ismert
arcokat, neveket. Annak, aki pedig még nem
Zenéjük rendkívül
abból
faott,
azért,
hogy
lássa,
milyen
kreativitás,
mûvészi
és játékosság
jellemzi a házat
és
járt
kad, hogy szívesen kalandoznak például az etno stílusérzék
világában,
és a legkülönbözőbb
zenei
minden
munkatársát,
portástól
intézményvezetôig.
kultúrákból merítenek inspirációt. (www.balazselemergroup.hu)
Közreműködik: Balázs Elemér dob, Czibere József ütőhangszerek, Balázs József keyboard,
Lamm Dávid gitár, Soós Márton nagybőgő, Hajdu Klára ének, Winand Gábor ének
IDÔSEBBEK IS ELKEZDHETIK. Összmûvészeti Senior Ki mit tud Fesztiválra várják az idôsebb korú, de mûvészetét szélesebb körben is bemutatni vágyó hölgyeket, urakat Újbudán, az
Ôrmezei Közösségi Házban (1112 Cirmos u. 8.).
Gyönyörű,
kincset
rejtő kő.kategóriákban
Április 9-én 19indulóknak
órától a népszerű
énekes
PalyaaBea
és
határidô
az elôadómûvészi
8. (hétfô),
kreaJelentkezésititkos
március
ütős zenésztársa,
Dés6.András
lesz látható-hallható
a Marczibátív mûvészeti kategóriák versenyzôinek
április
(kedd).duója
Jelentkezni,
valamint további
részleteket megtudni a 310-0644-es
telefonszámon,
a www.okh.ujbuda.hu honlapon, illetve e-mailnyi Téri
Művelődési Központban.
ben az ormezei.k@chello.hu
címen
lehet.
Palya Bea neve ma már jól ismert mindazok körében, akik szeretik a
népzenét, világzenét és a dzsesszt. Kortársai közül sokoldalúságával
tűnik ki, hiszen a magyar mellett foglalkozik cigány, bolgár és más
HOGY KERÜL A MAnépzenékkel, indiai és arab zenével, szívesen énekel megzenésített
MUSZ A KIÁLLÍTÓTEverseket, de jelent már meg meselemeze is.
REMBE? Mamusz címAz áprilisimel
koncertről,
amelyen Malegújabb albuma, az Egyszálének dalai
nyílik kiállítás
is felcsendülnek
majd,
így vall az énekes: „Ének és ütő. Énekes és
gyar Zsuzsa
festômûvész
ütős. Test és hangszer. Testhangszer.
Más alig.a Mint
zenésznek
Ramada
Pla- és mint táncosnak is régóta, tán
mûveibôl
a méhben az anyám szívdobogására
hangolódás
óta, fejesoha nem szűnő vágyam, hogy a tes(1036 Árpád
zában
delem
útja 134.). A
tárlatemben, a hangomban lakó ritmust
megismerjem,
tökéletesítsem,
kreatívan használjam. Dés
tot
február
19
25-én
András a társam ebben a játékban.
órakor Dénes
Koncertem anyagában magyar népdalok
és sajátGábor
dalokfilmvannak. A népdalok régi kedvenceim,
rendezô
nyitja
meg,
olyanok nekem, mint egy gyönyörű, titkos kincset rejtőközkő. A saját dalok pedig az úton járva
remûködik Pallavicini Ziszülettek. Olyan helyeken jártam, ahol egyszerre van düh és szomorúság, de sok öröm és végta. Az érdeklôdôk márcisősoron rengeteg nevetés is.
us végéig láthatják a kiálBelépő: elővételben 2500 Ft, a koncert
3000 Ft
lítottnapján
munkákat.

GYERMEK- ÉSÉSCSALÁDI
PROGRAMOK:
SZIA�GYERMEKCSALÁDI
PROGRAMOK:
MARCZI Motolla
játszóház szombatonként
szombatonSZIAMARCZI
Motolla játszóház
ként10.30–12.00-ig.
FEBRUÁR
20.: Itt aFestett
far10.30–12.00:
Április 10.:
Tavaszvarázsló.
sang — áll
a bál! Álarcok,készítése.
maszkok, Kôketánc
fejdíszek
üvegkép,
tavasztündérkék
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
fantázialények
készítése.
Kôketánc
gyermekés
a táncok mellett
a magyar
népi gyermekjátáncház:
minden vasárnap
10–12-ig
1–7 éves
tékok
sokaságával
ismerkedünk,
körjátékokkal,
gyerekeknek
szóló,
élô
moldvai
és
gyimesi
mumondókákkal, mesékkel, kézmûvességgel és az
év
zsikávalünnepek,
kísért gyermektáncház,
ahol a dalok veés
közbeni
népszokások megtartásával
a táncok
mellett a magyar
népi gyermekjátékok
zetjük
foglalkozásainkat.
Április
10.: Mátkaváltó
sokaságával
körjátékokkal, monvasárnap,
tojásismerkedünk,
játékok.
dókákkal, mesékkel, kézmûvességgel és az év
 IRODALOM: Április 13., 18.30: Kex és tea.
közbeni ünnepek, népszokások megtartásával
Vendég: Parti Nagy Lajos. Április 16., 17.00:
vezetjük foglalkozásainkat. FEBRUÁR 21.: RinKönyvbemutató: Börcsök Mária: Hitvesi szerelem
gató, babázó táncház. FEBRUÁR 28.: Jégtörô,
a magyar költészetben. Mi szükség van ilyen könapcsalogató. SZIAMARCZI! GYERMEKSZÍNnyörtelenül őszinte írásokra? – teszi fel a kérdést
HÁZ: FEBRUÁR 23., 10.00 és 14.30: Márkukönyvének előszavában Börcsök Mária költő, esSZínház: Mátyás király szárnyai.
széista és meg is felel rá: az igazságot nem lehet el� ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Minhallgatni, az ugyanis mindig kiderül, és akkor nem
den csütörtökön 20 órától. Gyimesi és moldvai
csak hamis illúzió foszlik szerte, de meg rendül a
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fanhit is. Márpedig szükségünk van arra, hogy higfara Complexa zenekarokkal. FEBRUÁR 20.,
gyünk a szerelemben, a hitvesi szeretetben, mert
20.00: Mitsoura koncert. A Mitsoura az egyik
létezik – ha nem is úgy, mint a tankönyvekben.
legkarakteresebb kelet-európai world music ze ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas.
nekar, melyet egyedülálló zenei megközelítés,
Minden csütörtökön 20 órától gyimesi és moldhangzás és mûvészeti komplexitásra való törek
vai csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és
vés jellemez. FEBRUÁR 25., 19.00: Halmos Béla
Fanfara Complexa zenekarokkal. Április 12.,
— Szomjas György: Muzsikusportrék népze19.00: Calcutta Trió Indiai Zeneklubja. Április
nei sorozatából — filmvetítés. Rabja vagyok az
15., 19.00: Halmos Béla – Szomjas György:
életnek — Portré Maneszes Márton kántor maMuzsikus portrék népzenei sorozatából – filmgyarszováti prímásról — a film után beszélgetés
vetítés. Magyarország szélin. Portré Jánó Anna
Halmos Bélával, a sorozat zenei szerkesztôjével.
moldvai csángó énekesről.
MÁRCIUS 1., 19.00: A Calcutta Trió indiai zeneklubja.
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Budai Polgár

hitélet

„Feladatunk a megalapozott reménység táplálása és a vigasztalás”
Az erkölcsi megújulás kérdése visszatérő
gondolata volt a kerületi egyházi vezetők és az önkormányzat vezetői március
18-án megtartott találkozójának. Láng
Zsolt polgármester, Dankó Virág alpolgármester és Ernyey László egyházügyi
tanácsnok az együttműködés fontosságát hangsúlyozták

A polgármester megköszönte az egyházközségeknek, a kerület közösségi életéért
végzett munkájukat. Láng Zsolt kiemelte:
megválasztása óta azt szeretné elérni, hogy a
romló országos közhangulat ellenére fenn-

Történelmi és kulturális utazás bibliai
tájakon. A mai napig a legolvasottabb könyv a
Biblia. Szerte a világon nincs olyan otthon, nincs
olyan könyvespolc, ahonnan hiányozna. A vallásos
szövegek jobb megértésére a hittanoktatás mellett
a Bibliai témájú könyvek is segítik az egyéni elmélyülést. Ilyen a Barry J. Beitzel által szerkesztett mű,
A Biblia világa. A könyv mind méreteiben, mind
dimenzióiban túlmutat az eddig megjelent bibliai
atlaszokon. Az adott korszak történelmi, társadalmi, kulturális és földrajzi összefüggés-rendszerébe
helyezi a bibliai történeteket és szereplőket. Az olvasó jobban átérezheti és megértheti a Bibliához
kötődő tájak és népek történelmének bonyolult
szövedékét, a régió mai politikai viszonyrendszerét.
A bibliai eseményeket taglaló szövegek mellett a
legújabb régészeti és teológiai kutatások is helyet
kaptak a könyvben, amelyek újszerű szempontok
szerinti értelmezésre késztetik az olvasót.
A sokrétű és részletes szöveg könnyebb megértéséhez több mint 650 színes fotó és illusztráció, valamint 125, a legújabb kutatási eredmények nyomán
létre jött térkép járul hozzá. Mindezek segítségével
valósággal megelevenednek az olvasó előtt a Biblia
helyszínei, történetei és szereplői.
A huszonhat szerző munkáiból összeállított könyv
méltó tisztelgés a Biblia nagysága és méltósága
előtt. A vallásos emberek mellett ajánlható ez a
mű mindazoknak, akiknek állandó és természetes
igénye az egyetemes keresztényi kultúrában való
elmélyülés.
-mi-

tartsa a kerületben a párbeszédre és egymás
megbecsülésére építő egyensúlyt. Ennek
jele például, hogy az idén is egyhangúlag
fogadta el a képviselő-testület a költségvetést. A vezetők szavaiból kiderült, kerületünket sokan a leggazdagabb városrészek
közé sorolják, de a mindennapok problémái jelzik, hogy a jómód csak egy nagyon
vékony réteg privilégiuma, egyre jelentősebb a középosztályt érintő elszegényedés.
A polgármester köszönetét fejezte ki az egyházaknak azért, hiszen szociális és karitatív
tevékenységükkel ők is segítik a nehéz sorsú
családokat, a magányos, idős és beteg embereket.
A szociális problémák és a morális válság
meglétét erősítette meg hozzászólásában
Berán Ferenc (Újlaki Sarlós Boldogasszony
templom) és Cseri Kálmán (Torockó téri református templom), aki arra is kitért, hogy
relativizálódott a bűn fogalma napjainkban.
Az emberek változást várnak, elsősorban erkölcsi megújulást, a bizalom helyreállítását
erősítette meg Balicza Iván (Budavári Evangélikus templom) és Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna (Cimbalom utcai Megmaradás református templom). Az egyházközségi munkának, a jól működő közösségek társadalom- és
jövőformáló szerepét emelte ki Lendvai Zalán

(Pasaréti Páduai Szent Antal Templom), Dankó Iván (Rózsadombi Krisztus Király templom), Varga János (Remetekertvárosi Szent
Lélek-templom) és Tordai Péter ( Frankel Leó
utcai zsinagóga).
Becser Róbert (Szent Angéla iskola) köszönetet mondott a parkolási rend megváltoztatásáét, az iskola környékének biztonságossá
tételéért.
A jelenlévők tapssal köszöntötték a 80 éves
Frajka Félix atyát, aki köszönetet mondott
azért, hogy tevékenysége során mindig élvezhette az önkormányzat támogatását.
R. K.

Búcsú Ágai Karolától

Családja, barátai és tisztelői a Farkasréti temetőben március 18-án kísérték utolsó útjára a
nyolcvanhárom évesen február 12-én elhunyt operaénekest, Ágai Karolát. Nemzeti operajátszásunk feledhetetlen művészétől a barátok nevében Bôzsöny Ferenc, a Magyar Rádió nyugalmazott bemondója búcsúzott, felidézve személyiségének mélységeit és szerepeit. Akik látták
Erkel Bánk bánjának Melindájaként vagy Mozart Éj királynőjeként, azok számára ő marad az
örök Melinda és az örök Éj királynő. A Liszt- és Kossuth-díjas énekesnőt 2005-ben a II. kerületben élők javaslata alapján az önkormányzat díszpolgárává avatta, ezzel is elismerve Ágai
Karola nagyszerű életművét. Szűkebb pátriája nevében Láng Zsolt polgármester köszönt el a
kiváló művésztől: emlékezve az egész pályáját végigkísérő hitvallására, emberi tartására.
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hitélet

Húsvét után
Húsvét utáni első vasárnap az isteni irgalmasság
vasárnapja. Isten irgalmassága hasonló a gyermekét
szerető szülőhöz, de túl is szárnyal minden emberi
jóságot és erősebb az ember Isten iránti hűtlenségénél.
Isten szeretete segítő és megbocsátó szeretet. Az
irgalmasság a keresztény lét középpontja, erkölcsi
erény, mely képessé tesz a segítségnyújtásra akkor
is, amikor az igazságosság és a jog alapján az nem
várható el. Az irgalom lehajlás a gyengébbhez, készség
a megbocsátásra, szolidaritás a másik szenvedése és
baja iránt. „Legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei
Atyátok is irgalmas!”

15. oldal

A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN április 13-án 11.30 órakor rózsafüzér imádkozás, 12 órakor szentmise a Fatimai Szűzanya tiszteletére.
A KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZBAN április 8-án 20.15 órakor dr. Kemény János és Kemény Szilvia előadása A kommunikáció lehetőségei és gátjai a házasságban címmel. Április 9-én 19 órakor Szilfa szabadegyetem keretében Cságoly
Ferenc Kossuth-díjas építész, egyetemi tanár, a II. kerület díszpolgára tart előadást A
szolidáris építészet címmel. Április 16-án 18.30 órakor Kájoni Filmklub: Alexander
Payne: Kerülőutak. (2004, 122’). Április 18-án 8–14 óra között jótékonysági célú
virágvásár.
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN április16-án lesz egész napos szentségimádás lesz.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN április 10-én délelőtt kirándulás lesz, részletekről a 06 30 990-8715 számon érdeklődhetnek. 16 órától „Szépkorúak klubja”, 16–17
óra között zene- és énektanulás, a szentmise este 18.30 órakor kezdődik. Április 11-én
és 18-án a 9 órai szentmise után kézműves foglalkozás és „Morzsatánc” játék a legkisebb
gyerekeknek. Április 19-én 20 órakor a Biblia-kör összejövetele, téma: A feltámadás.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN április 18-án
a 9.30 órakor kezdődő istentisztelet keretében a gyülekezet megemlékezik Lorántffy Zsuzsanna halálának 350. évfordulójára. A megemlékezés folytatódik a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet szervezésében 16 órakor az V. kerületi Hazatérés református
templomban. Minden szerdán felnőtt, csütörtökön ifjúsági bibliaóra, április 16-án
10 órakor baba-mama kör.
A BÉCSI KAPU TÉRI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN április 11-én 16 órakor kisgyermekesek játékos családi délutánja a kápolnában, „totyogók” istentisztelete. Téma:
Örüljetek, Jézus él! 19 órakor Fészekrakó kör, fiatal házasok és házasságra készülő
fiatalok alkalma. Téma: Mire van szüksége egy családnak? Április 12-én 19 órakor
FIFE, fiatalok és felnőttek részére, téma: Hogyan terjed Isten igéje? Április 18-án 19
órakor Férfikör. Téma: Társadalmi bajaink és keresztyénségünk Vasárnapi istentiszteletek a Bécsi kapu téri templomban 9, 11 és 18 órakor, a Budagyöngye kápolnában
(Szilágyi E. fsr. 24.) 9 órakor.

XI. Musica Sacra Civitatis 2010

Egyházi zene a polgári világban
A II. kerületi önkormányzat meghív minden érdeklődőt a kerületben működő egyházi kórusok hangversenyére
Helyszín: Móricz Zsigmond Gimnázium (1025 Törökvész út 48–54.) Időpont: 2010. április 23., 18.30 óra
Köszöntőt mond dr. Láng Zsolt polgármester.
A műsort Horváth Bálint vezeti.
Belépés díjtalan, helyfoglalás érkezési sorrendben

Műsor
Egyesített kórus: Bach: Ragyogva tűz a napsugár, vezényel Cseri Zsófia.
Palló Imre Kórus (Torockó téri református templom), vezényel Cseri Zsófia: Rowland H. Prichard (1811–1887): Énekszóval áldom Jézust; J. Shop:
Ároni áldás; G.F. Händel: Dicsért Istent, zengedezz. Orgonán közreműködik: Draskóczy László.
Csibekórus (Pasaréti ferences templom), vezényel fr. Szoliva Gábriel: Dicsőség és dicséret – hódolati ének Virágvasárnap miséjéből; Arról ismerje
meg mindenki - traktus Nagycsütörtök esti miséjéből; Regina coeli – húsvéti Mária-antifóna.
Damaszkuszi Szent János Kórus (Fő utcai görög katolikus templom),
vezényel Bebrevszky-Hillender Anita: Üdvözlégy Istenszülő – feltámadási
monostor, magyar szövegre átültette Bubnó Tamás; Feltámadt Krisztus
– az eredeti dallamokat átdolgozta Bubnó Tamás; Fjedorov: Angyal kiáltá;
Makarov: Tündökölj, tündökölj mennyei Jeruzsálem.
Máriaremeti Werner Kórus (Máriaremetei Bazilika) vezényel Barlayné
Sraj Aranka: Werner: Alleluja; Lotti: Regina caeli; Halmos László: Magnificat.
Rákócziánum Scholája (Krisztus Király-templom) vezényel Nényei László: Victoria: Vere languores nostros; Durufle: Ubi Caritas.
Vox Clara Kamarakórus (Országúti ferences templom) vezényel Bottkáné Kollár Júlia: Gounod: Ave verum; Orbán György: Ave Maria.
Megmaradás Kórus (Cimbalom utcai református kórus), vezényel Dr.

Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna: Zengd Jézus nevét 468. református dicséret: (szöveg: E. Perronet, dallam: W Shrubsole), feldolgozta Osváth
Viktor; Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek 252. református dicséret
(Balassi Bálint verse, dallam: Balla Péter székely népdalelemek alapján)
Bárdos Lajos feldolgozása. Cesar Frank: Panis angelicus vezényel: Szabóné Butykai Ágnes, közreműködik Horváth Anikó (orgona), Dr. Mészárosné
Hegedűs Zsuzsanna (ének).
Pasaréti Ifjúsági Kórus (Pasaréti ferences templom) vezényel Ébner
László: I’m gonna sing; Soon I will be done with the troubles of the world;
Down By The Riverside (spirituálék).
Szent Antal Kórus (Pasaréti ferences templom), vezényel Déri András:
Brahms: Liebeslieder Walzer (részletek, négykezes zongorakísérettel);
Nein, es ist nicht auszukommen mit den Leuten; Weiche Gräser im Revier;
Am Donaustrande
Wenn so lind dein Auge mir...; Vom Gebirge Well auf Well. Közreműködik Mráz-Jáky Annamária és Déri Borbála (zongora).
Újlaki Sarlós Boldogasszony kórus, vezényel Tóth Miklós Zsolt: Kapi
Gyula 25. zsoltár; Rossini: O Salutaris Hostia; Gregor Aichinger: Regina
coeli.
Egyesített kórus: Draskóczy László–Szedő Dénes: Szent Ferenc Naphimnusza.
Vezényel Ménesi Gergely, közreműködik Draskóczy László (orgona).

Vízbevető hétfő

„Üdvözlöm e szent ünnepen a ház minden
lakóit, kívánom, hogy töltsék vígan ennek
minden óráit. /Vagyon itt egy szép virágszál,
aki tudom, öntözést vár, mert víz nélkül minden plánta úgy gondolom, elszáradna. /De
hogy ő sokra viruljon, szép orcája is piruljon, megöntözöm piros vízzel, fogadja el jó
szívvel” – köszöntek be a legények hajdan
sok lányos házhoz. A húsvéthétfőt vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték, utalva a
locsolás módjára. A legények többsége kora
hajnalban útnak indult. Mivel versengtek,
melyikük kap több hímes tojást, derekasan
megöntözték azt a hajadont, akinek a kapuján zöld ágat találtak. Akármilyen hideg
volt, a fiúk kicipelték a lányt a kúthoz, ahol
nyakon öntötték egy dézsa vízzel, hogy „a
leány ékes virágot teremjen”.
A budai házaknál is bizonyosan számon
tartották, kik locsolták meg eladó virágszálukat. A lányok többsége mégis igyekezett
elbújni locsolói elől. Amelyik lánnyal sok baj
volt, pórul járt, mert a legények megmerítették a vályúban akadékoskodásáért. Az
sem úszta meg szárazon, akit hálóingben
találtak; a fiúk akkor hagyták abba az öntözést, amikor bizonyosra vették, hogy „nem
hervad el a lány”. A múlt század elején jobbára kútvízzel öntözködtek, később „szagos
vízzel” is. A kisfiúk a keresztanyjukat locsolták meg elsőként, azután kerültek sorra a
rokon és a szomszéd lányok. A házas férfiak
délelőtt mentek locsolni. Hidegkúton a hetekkel korábban rózsaszirmokból és különféle virágokból készített kölnivel locsoltak. A
háziak behívták a látogatókat a szobába, és
kaláccsal, főtt sonkával, kolbásszal, tojással,
süteménnyel, pálinkával kínálták őket. A kicsik jutalma piros tojás, pénz volt a verses
köszöntőért, a „szeretős” legények sok hímes tojást, színes szalagos bokrétát kaptak
választottjuktól.
Mivel a lányok alkalmasnak gondolták a húsvéthétfőt párkeresésre, hímzett zsebkendőbe kötött piros tojást vittek délután azoknak
a legényeknek, akik „megöntötték”, illetve
farsangkor táncba vitték őket. A fiús szülők süteménnyel, édességgel viszonozták az
ajándékot: némelyek mézeskalácsszívet is
adtak annak a hajadonnak, akit kiszemeltek
menyüknek. A lányok többsége maga festette-cifrázta a hímes tojást. A vőlegénynek járó
lúdtojást tálra tették, és körülraktak zöldággal. Nagy dínomdánom volt mindenfelé:
játékokkal, versenyekkel, pincelátogatással
telt a nap. A XIX. századi Pest-Budán búcsút
is tartottak. A legények sokfelé komakulaccsal hívogatták a falubelieket az esti mulatságba. Néhol a fiatalok kiásták a húshagyó
kedd éjjelén eltemetett borosüveget, zeneszó mellett felvitték a pincéből, és kezdetét
vette a vígasság.
Pintér Csilla

hely–történet

Budai Polgár

A szabaságharc elfeledett hôs asszonya
Sok éve már, hogy március 15-én a Maderspach és Buchwald család leszármazottai megállnak a Fiumei úti sírkert 1848-as parcellájának egyik sírjánál, és főhajtással tisztelegnek
Maderspach Károlyné, Buchwald Franciska
emléke előtt. Idén a családtagok emlékező
virágai mellé a Budapesti Városvédő Egyesület II. kerületi csoportja nevében is került egy
szál, nemzeti színű szalaggal átkötött rózsa
Maderspach Károlyné sírkövére.

Maderspach Károlyné neve ma már
lassan halványuló emlék, de még
mindig megállásra késztet egy pillanatra: hogy is volt? Mi is történt
vele? Igen, igen ő az, az asszony, aki
miatt Haynaut Angliában a munkások meg akarták verni…
Egy jómódú aradi orvos, Buchwald
József ötödik gyermekeként született
1804-ben. Gondos nevelésben részesült, több nyelvet beszélő, művelt ifjú hajadon lett belőle, élénken érdeklődött a történelem, az irodalom iránt, Pestről hozatott hírlapokat olvasott és kivonatolt sokat dolgozó, elfoglalt
apjának. 1828-ban férjhez ment a nála húsz évvel
idősebb Maderspach Károly mérnökhöz és bányaigazgatóhoz. Új otthona a soknemzetiségű Bánság
fővárosának és az osztrák birodalom egyik legjelentősebb katonai objektumának számító Temesvártól nem messze fekvő Ruszkabánya lett, ahol a
magyarok mellett románok, németek, szerbek éltek és dolgoztak békében, a határőrvidék katonai
fegyvereinek fenyegető árnyékában. Férje Magyarország egyik legnagyobb, mintegy 4000 főt foglalkoztató bánya- és vasművének résztulajdonosa és
egyik vezetője volt. Maderspach Károly feltalálónak, aki Széchenyi érdeklődését és rokonszenvét
is bírta, ma is jegyzett találmánya a „vonórudas ívhíd” a Pestet Budával összekötő állóhíd pályázaton
méltó versenytársa volt a Clark-féle lánchídnak.
A vashíd szobordíszeit nem kisebb mester, mint
Ferenczy István szobrászművész készítette volna.
Az 1848. évi márciusi forradalom híre Ruszkabányára is eljutott, és az ősszel kibontakozó önvédelmi harc során a soknemzetiségű lakosság,
kevés kivétellel, Maderspach Károlyné Buchwald
Franciska példáját követve a magyar ügy mellé állt.
Két fia honvédként szolgált, ő maga 600 fős nemzetőr csapat felszerelésében segédkezett, a ruszkabányai vasgyár pedig Bem seregének gyártott
fegyvert. A hős tábornok többször is megfordult
Ruszkabányán. Buchwald Franciska élete végéig
csodálattal és rajongással emlékezett ezekre a találkozásokra.
A világosi fegyverletételt megelőző napokban a
török határt átlépni készülő katonai és civil menekültek sora talált Ruszkabányán, Franciska
asszony házában segítséget, ellátást és támogatást. „A nyomor és az ínség leírhatatlan volt, és ha az
ember az utolsóját is odaadta volna, az sem lett volna

elég az éhezők ezrei számára” – írta évekkel később
naplójában. A menekülők utolsó hullámával érkezett meg a sebesült Bem tábornok, kíséretével.
Maderspach Károly azonnal átlátta, hogy komoly
veszélynek teszik ki magukat, ha segítik őt, de
Franciska erkölcsi tartása nem engedte meg, hogy
Bemet segítségnyújtás nélkül elküldjék. Pár órányi pihenő után a tábornok és kísérete augusztus
21-én szerencsésen átlépte a határt, másnap,
22-én bevonultak Ruszkabányára a császári
csapatok, és kezdetét vette a megtorlás. S
mivel a magyar sereg számára fegyvert
gyártó vasgyár igazgatójának, Maderspach Károlynak letartóztatását a
bányamunkások fenyegető fellépése megakadályozta, a parancsnok
dühe a feleség ellen fordult. Így lett
Maderspach Károlyné Buchwald
Franciska az első mártírok egyike.
„Bűnlajstroma” azonban nem merült
ki Bem tábornok megsegítésének vádjával. 1848 júniusában ugyanis a falu népe
és elöljárói honvédtisztekkel együtt szabadságfát állított a ruszkabányai ligetben. A vád szerint
azonban ezen az ünnepélyen Maderspach Károlyné császári egyenruhába öltöztetett szalmabábut
égetett el.
Haynau parancsára 1849. augusztus 23-án elhurcolták otthonából Franciska asszonyt. Katonai kísérettel kivitték a ligetbe, ahol Gröber százados a
szabadságfánál letérdeltette. Maderspach Károlyné Buchwald Franciska a halálra készült, ám ennél
szörnyűbb csapás érte: női méltóságában alázták
meg brutálisan. Hat férfi lépett hozzá, letépték
felső ruháját, és a tisztes távolban csoportosuló
lakosság előtt megvesszőzték, majd az ájult asszonyt kocsiba rakták, Karánsebesre hurcolták és
bebörtönözték. Férje az iszonyú lelki teher alatt,
valamint azért, hogy a további megtorlásoknak
elejét vegye, önkezével vetett véget életének.
Maderspach Károlyné egész életében küzdött
azért, hogy elégtételt kapjon az őt ért gyalázatért,
a családját ért szörnyű sérelemért, szeretett férje
elvesztéséért. Igazát kereste az elnyomatás éveiben, s kereste a kiegyezés után is. Azt hihetnénk,
ha máskor nem, hát ekkor megkapta – de nem.
Maga Deák Ferenc figyelmeztette őt, hogy a politikai helyzet nem alkalmas sérelmének orvoslására. Buchwald Franciska ekkor, de csakis ekkor
hagyott fel igaza keresésével. Életének utolsó éveit
tisztelettel övezve, szerető családi körben, Budán
a Szalag u. 11. sz. alatt élte le. 1880. december 6án, 76 évesen hunyt el.
A késői leszármazottak és utódok azzal tudják
megadni Maderspach Károlyné Buchwald Franciska számára az elégtételt, hogy emlékét megőrzik, és továbbadják, mint ahogy férje, Maderspach
Károly eseménydús életének, a magyar forradalom
és szabadságharc alatt tanúsított magatartásának,
tetteinek emlékét sem hagyják történelmünkből
kihullani.
Czaga Viktória

Az illusztráció a Maderspach Alapítvány tulajdona.
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A sütemény ne átverés legyen!
Mindenképp meg kell kóstolnod a Rákóczi Gimnázium melletti cukrászda
krémesét, 2009-ben az év krémese díjat
szavazták neki – győzködött a barátnőm.
Az egyik hétvégi ebéd előtt el is szaladtam a Keleti Károly utcába. Nem tudtam,
pontosan melyik házban működik a pici
cukrászda, de már jóval a bolt előtt megéreztem a finom süteményillatot. Első
ránézésre nem szimpatizáltam a híres
krémessel, de amikor megkóstoltam,
isteni íze volt, ilyen finomat még sehol
sem ettem! Megpróbáltam kikönyörögni
Pechtol Zsolt krémesének receptjét a budai polgár olvasóinak, de sajnos az hétpecsétes titok, Húsvétra viszont kaptunk
egy szuper süteménytippet!

Nehezebb interjúidőpontot kapni Öntől,
mint egy politikusoktól. Hétből hét napot
dolgozik?
Heti hat napot biztosan, ráadásul hajnalban
kezdek. Tavaly novemberben nyitottunk,
rengeteg a munka, és hál’ istennek egyre
többen ismernek már a környéken. Sokan
visszatérnek, mert szerették és tisztelték
Fonth Csaba cukrászt. Hosszú évekig dolgozott itt, sajnos a közelmúltban elhunyt. A
törzsvásárlók eleinte, úgy éreztem, félnek az
új ízektől, de mára megismerték a süteményeimet; remélem, megkedveltek engem is
és a termékeket is.
Efelől nincs kétségem, aki betéved a cukrászdába, régi ismerősként üdvözli. Mindig kikérdezi a vevőket, milyen napjuk volt
és, hogy ízlett-e a sütemény.
Így látom értelmét, ezért csinálom. Jó látni
a lelkesedést, az emberek reakcióját. Mindig is egy családias cukrászda volt az álmom.
Ha egész nap a műhelyben dolgoznék, belefáradnék, szükségem van a visszajelzésre,
a munkám része, sokszor ez inspirál. Arra
törekszem, hogy a legjobbat adjam, és ez legyen az egyik legjobb cukrászda a környéken.
A környéken lakók a törzsvevőink, illetve
kapcsolatban állok egy rendezvényszervező
céggel, amely az egyik barátomé. Ő segített
újra elindítani az üzletet, amiért nagyon hálás vagyok neki. Évek óta dolgozunk együtt,
sok helyre szállítunk ki sütiket esküvőkre,
kávézókba, rendezvényekre, folyamatosan
kapom az új rendeléseket, és sokan megmaradtak előző munkahelyem, egy hűvösvölgyi
cukrászda vevőköréből is.
Miért jött el onnan?
Már nem éreztem jól magam, a társaim
– akikkel együtt építettük meg a cukrászdát
– keveset vállaltak, nagyobb erőbedobással
szeretem végezni a munkám. Mint például
Szamos Miklós – a marcipánjáról híres család
tagja (A szerk.) –, a várban működő Ruszwurm

cukrászda tulajdonosa, akinél a szakmát tanultam. Sokat köszönhetek Lukács Istvánnak
is, aki harminc évig a cukrászda főcukrásza
volt, valamint Ács Szabolcs cukrászmesternek, ő a mai napig ellát jó tanácsokkal. Hála
nekik, a cukrászatról azt tanultam meg, amiről a szakmának szólnia kell.
Miről kell szólnia a cukrászatnak?
Arra törekszem, hogy olyat készítsek, amit
magam is szívesen megennék, amit az anyukámnak is jó szívvel kínálnék. A sütemény
ne átverés legyen, egy félméteres torta például szemet gyönyörködtető, de valószínűleg
kevés benne a természetes anyag. Nálam az
epertorta eperből, a vajastészta vajjal készül,
csak természetes alapanyagokból dolgozom.
Azt akarom, hogy jó legyen, amit csinálok,
nem teszek bele műanyagot azért, hogy többet, látványosabbat tudjak eladni. Sokan
persze nem így gondolkodnak, pénzt akarnak
szerezni, félkész por termékekkel dolgoznak,

ezekből sokkal gyorsabban tudnak
sütit készíteni.
A jó alapanyagok mellé a jó receptek is kellenek. 2009-ben a Öné
lett az év krémese, mi a titka?
A szeretet és a lelkesedés. Még annyit elárulhatok, hogy a krémesem
nem a klasszikus tojásfehérjés recepttel készül, hanem tejszínnel,
a többi viszont hétpecsétes titok.
Szinte minden édességboltban,
cukrászdában kapható, mégis a
mienkét választották 2009 legjobb
krémesének, ez nekem nagy elismerés.
Sok mindenről beszéltünk már,
de az még nem került szóba, hogy
miért is választotta ezt a szakmát,
honnan az elhivatottság? Gyerekkori álom?
Kevésbé romantikus okok miatt
döntöttem annak idején a szakma mellett.
A családom anyagi helyzete miatt nem engedhettem meg magamnak, hogy még éveket
iskolapadban töltsek, és a cukrászat vagy a
szakácskodás között választhattam. Legjobb
barátom cukrász, talán emiatt lettem én is az.
Nem bántam meg.
A mai fiataloknak ajánlaná ezt a szakmát?
Ha azért választaná valaki a cukrászatot, mert
nem akar tanulni, azt mondom, ne tegye, kívülről talán kényelmesnek tűnhet, de ha valaki komolyan veszi magát, nincs hétvégéje,
sem ünnepnapja. Ebben a szakmában feltétel
a munkaszeretet. Ha találkoznék olyan fiatallal, aki elvakultan hisz a szakmában, és mindenáron jó cukrász akar lenni, rögtön alkalmaznám.
Novák Zsófi

Húsvéti muffin
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 30 dkg sütőmargarin, 30 dkg cukor, 4 tojás, 1 csomag sütőpor,
1 kávéskanál szódabikarbóna, 1 csomag vaníliás cukor, 5 dkg tört étcsokoládé. A tetejére díszítésnek: 1 tábla fehér csokoládé, ízlés
szerint csoki tortadara, húsvéti csokinyuszidekoráció.
Elkészítés: összekeverem a hozzávalókat, hogy a tészta szép sima legyen, lehet robotgéppel
is. Majd beleszórom a tört étcsokit, azt követően kiadagolom a muffinformákba. Előmelegített sütőben, 180 fokon kb. 20-25 percig sütöm. A díszítéshez kevés vízzel a fehér csokit
megolvasztom, ráöntöm a muffinok tetejére, és ízlés szerint megszórom tortadarával. Ha
kihűlt, ráteszem a dekor csokinyuszikat.
Megjegyzés: Nagyon könnyű elkészíteni, finom és mindenki a saját ízlése szerint díszítheti,
teheti még gusztusosabbá!
Jó étvágyat!
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pénteken
14–
zönségjég
hétköznap 14–20-ig,
egyénileg
és csoportosan.
Közönségjég
hétköznap
22-ig,
hétvégén
9–22-ig,
továbbá
fitneszórák
14–20-ig, pénteken 14–22-ig, hétvégén 9–22-ig,
és pályák
bérlése. (1022
Marczibányi
tér (1022
16.,
továbbá
fitneszórák
és pályák
bérlése.
tel.: 336-0777)
Marczibányi
tér 16., tel.: 336-0777)
� KOLOZSVÁRI TAMÁS SPORTCENTRUM: In KOLOZSVÁRI
TAMÁS
SPORTCENTRUM
gyenes lehetôség: futás, kosárlabdázás, páIngyenes lehetôség: futás, kosárlabdázás, pályabérlet: tenisz, labdarúgás. Pályák: rekorlyabérlet: tenisz, labdarúgás. Pályák: rekortán
tán futókör,
kisés nagyméretû
mûfüves
labdafutókör,
kis- és
nagyméretû
mûfüves
labdarúgórúgópályák,
salakos
teniszpályák,
kosárlabdapályák, salakos teniszpályák, kosárlabdapálya.
pálya.Kolozsvári
(1023 Kolozsvári
Tamás11–13.,
utca 11–13.,
(1023
Tamás utca
Kulcsár
Kulcsártel.:
Róbert,
06 20 771-2703)
Róbert,
06 20tel.:
771-2703)

Hihetetlen,
de idénazmár
nyolcadik
alkalomAhogy
megérkezik
új kis
jövevény
a
mal
rendezi
meg
a
Berczik
Sári
Néni
Alapítcsaládba, megkezdődik a szorongások
és
vány és a Budai
Táncklub az Országos
aggodalmak
végeláthatatlan
sora is:Berczik
Sára Emlékversenyt
a Marczibányi
Téria Mûveeszik-e,
alszik-e, fejlődik-e
úgy, mint
korlôdési Központban.
Az érdeklôdés
csöktársai.
Hazánkban sajnálatos
tény,nem
hogy
ken,
ellenkezôleg,
minden
évben
több
csoegyre több gyermek kénytelen valamilyen
port,
illetve
táncpedagógus
mutatkozik
be.
A
hátránnyal – lemaradással vagy fogyamintegy
negyven
budapesti
tánccsoport
meltékkal – kezdeni földi pályafutását. Ennek
lett Egerbôl,
Szegedrôl,
Szentlôrincrôl,
Pécspersze
az is oka,
hogy egyre
kiterjedtebb
rôl,
Tatáról,
Telkibôl
és
Kaposvárról
is
érkeaz a szűrőrendszer, amely jelzi, ha baj van.

a verseny, származó
hanem az emlékezés
a lényeg
a Nem
környezetből
ingerek hatására
— hangsúlyozzák a szervezôk, hiszen a néhai
indulnak meg. Amennyiben a gyermek fejlődése lassabb vagy eltérő a társaihoz képest,
felmerülhet a gyanú, hogy az ok idegrendszerének eltérő szerkezetében keresendő.
Milyen tünetek esetén gondoljon a szülő
ilyen jellegű problémára?
Életkortól függően változnak a tünetek. Hároméves kor alatt a beszéd- vagy mozgásfejzik ugyanennyi produkció. Március 20-án, a lődés megkésése vagy eltérő volta, alvászavar,
verseny napján így közel négyszáz növendé- szopási vagy táplálkozási nehézség, izomket láthatnak az érdeklôdôk a színpadon. A
Újszülött kortól az iskolakezdésig számos tónus-problémák, kötődési zavarok, bizarr
mûvészitorna-gyakorlatok és tánckoreogszakember:
védőnő,
pedagógus mutatméri, viselkedés, nehéz megnyugtathatóság vagy
ráªák háromorvos,
korosztályi
kategóriában
vizsgálja
a
kicsiket,
hogy
minél
hamarabb
koznak be: 10.30-tól a felnôttek, 13 órátólseaz agresszió jelentkezik leggyakrabban. Később
gítsenek,
ha
kell.
Hogy
mikor
kell?
Nem
köna koordinálatlan
mozgás,
fiifjúság és 15.30-tól a gyermek versenyelôadá- jellemző
mûvészetilehet
vezetôre
emlékezik minden
résztnyű
kérdés.
A
„mikorban”
és
a
„hogyanban”
gyelemzavar,
hiperaktivitás,
beilleszkedési
sok tekinthetôk meg, az eredményhirdetés vevô ezzel az ünnepnappal, amely egyben a
egyaránt
útmutatóA lehet
az óbudai
székheszabálykövetési
nehézség,
vi18.30-ra várható.
zsûri elnöke
— mint
min- vagy
Berczik-díjak
átadásának
napjaautisztikus
is.
den Budapesti
évben — Szilágyiné
KatonaRehabilitációs
Olga táncmû- selkedés, iskoláskorban a tanulási
Cs.problémák.
Szabó Mária
lyű
Hidroterápiás
vész, balettmester
lesz.Alapítvány, amelynek Általánosságban elmondható,
az alapítvány
titkára
Gimnasztika
(BHRG)
hogy amennyimunkáját az intézmény vezetőhelyettese, ben idegrendszeri éretlenségről van szó, és
Madács Anita gyógypedagógus mutatta be.
nem kezeljük azt, akkor a korai tünetek az idő
– Az alapítvány 1993 óta működik. A terápia előrehaladtával nem javulnak, sőt, új problészülőanyja,
egyben az alapítvány szakmai ve- mák is kapcsolódnak a már meglévőkhöz.
Régi sportszerekbôl és nosztalgiát keltô dokumentumokból nyílt minitárlat a Rákóczi gimzetője,
Lakatos
KatalinA PhD.,
akialapját
korábban
a Gábor
A fenti
tünetekgyûjteménye
sokszor átmeneti
názium aulájában.
kiállítás
Labán
testnevelô
alkotja.jelleggel
A pePető Intézetben dolgozott. Az ott tanuló gyer- egészséges
gyerekeknél
is
előfordulhatnak.
dagógus szinte pályafutása kezmekek számára egy speciális vízi terápiát fej- Ezért, hadetétôl
a szülő ilyen
panaszokkal
mentette
a mára orvosmár
sporttörténeti
számílesztett ki (HRG módszer), melynek alapjait hoz fordul,
nem ritkánereklyének
ezt a választ
kapja:
tó tárgyakat. A tárlókba így kerülkésőbb szárazföldre gyakorlatokban is alkal- „majd kinövi”.
hetett foglalkozó
például Széchy
Tamás
mazni kezdte.
A gyerekekkel
szakembereknek
úszóedzô elsô,a vízálló
stopperóráAz alapítványnak két központja van, ahol a óriási a felelősségük
baj korai
felismeja, egy csomag eredeti vietnámi
szárazföldi szenzomotoros terápiát végezzük, résében. Sajnos,
magam is tapasztaltam már,
pingponglabda, régi sakkóra, háa vízi foglalkozásokat a XIII. kerület egyik hogy a háziorvos vagy a védőnő „elaltatta” az
ború elôtti sílécek, és számos,
tanmedencéjében tartjuk.
anyuka aggodalmát.
Idővel az idegrendszeri
írott sportdokumentum.
Az iskoKiknek tud segíteni a terápia?
plaszticitás
csökken,
így a késlekedéssel
egyla elôcsarnokában
berendezett kiMindazon 3 hónapos és 12 éves kor közötti re több időt
és
energiát
vesz
majd
igénybe
állítást március végéig bárki meg- a
gyermekeknek, akiknél idegrendszeri éret- javulás. Azt
gondolom,
hogy inkább essen
hétköznapokon,
az is-át a
tekintheti
nyitva fölöslegesnek
tartása alatt (1024
Kekolakésőbb
lenség áll fenn. Az idegrendszerben az éré- gyermek egy
bizonyuló
letiminthogy
Károly utca
si folyamatok a genetikai adottság mellett vizsgálaton,
ne37.).
derüljön ki időben,

Sportemlékek a Rákócziban

Vackor és Móric a vadaspark új lakói

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR ÁPRILISBAN. A honlapon: Kerületünkben éltek – emléktábla
őrzi emléküket. Áprilisban: Fekete István. Színházajánló: Játék a kastélyban (Vígszínház).
A Budakeszi Vadasparkba februárban megér- ebbe a kifutóba a párzási idôszakot követôen
Az én
versem.
rajzpályázatunk
munkái.öttagú
Kis műhelyek
a kerületben:
Horváth
István
kezett
két
medve2009-es
a Veresegyházi
Medvotthonfarkascsalád
is érkezik,
szintén
Verescipészmester.
Honlapjátékok:
Könyv
kockában.
Havonta
egy
könyvcím
elrejtve
betűkockák
ból. A két intézmény közti jó együttmûködés egyházáról, ahol azelôtt is jól megvolt egyközött.
Eredményhirdetés
2010. karácsonya.
könyv… Áprilisban D-betűvel
tette
lehetôvé,
hogy sokan láthassák
Vackort Ország,
mássalváros,
a két állatfaj.
kezdődő
ország-,
városnevet,
könyvcímet,
regényszereplőt,
állatot,
növényt, történelmi
hős
és Móricot. A kétéves nôstény 140 kiló, míg
ebben az évben
A Budakeszi Vadasparkban
az nevét
ötévesvárjuk
hím 310
kilogrammRajzpályázat
súlyú, ezért is
a medvék
a fômesém.
vonzerôk,
az intéza gyerekektől.
május
25-ig: A lesznek
tegnap esti
Díjkiosztó
kellett
fokozott
biztonságúazkifutót
telepíteni,
ményhasználatát
megújult arculatán
és weboldalán
júniusban.
Segítséggel
interneten.
Az internet
segítô egyéni
foglalkozásis a
amely
a Vörös-hegyen
a kilátótól
macik jelentkezés
foglalják el aa középpontot.
minden
csütörtökön 11–12
óra nyugatra
között. Elôzetes
könyvtárosoknál. Hol
Kertész István
esôkeressem,
lejtôn, a nagyvadkarámokkal
szomszédohogy keressem? A FSZEK
ingyenes adatbázisainak használata (Bp. képarchívum,
san
lett kialakítva. A három méter magas, kie-folyóiratok, NAVA) minden csütörtökön 14–15 óra között. Előzetes jelentkezés a
ugrásgátlóval felszerelt kerítés belsô elôterékönyvtárosoknál. Tavaszi akció: április 10-ig
ben végig villanypásztort is kiépítettek. A két
a budai könyvtárakban kettőt fizet
hármat
barnamedve részére három, barlangnyílásvihet
a
könyvtár
DVD,CD,CD-ROM,
videóés
szerû odú készült, hogy választási lehetôséhangoskönyv-állományából.
Nyitva
tartás:
hétfő,
gük is legyen. A barnamedve a legnagyobb euszerda, péntek 12–19; kedd, csütörtök 10–16;
rópai emlôsállat, amelynek az emberen kívül
nincs természetes ellensége. Ennek ellenére
szombat 10–14 óráig. A könyvtár április 3-5-ig
szabadon már csak igen kevés él a földrészünzárva lesz. (1023 Török u. 7–9., telefon: 212-1103,
kön, a bemutatóhely ezért is készült nagy
e-mail: fszek0204@ fszek.hu).

gonddal, hogy az állatok természetes élôhelyéhez viszonylag hasonlatos legyen. Ugyan-

2010/7 – április 2.
2010/5 — március 5.

19. oldal
25. OLDAL

életmód
MOZGÁSBAN

és sikeresebb
életet élhessenek
Pasaréti focicsapat
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 kiMiközben beszélgetünk, Anita végigvezet fejezetten eredményesen játszottak a ªúk,
a kétszintes helyiségen. Meleg, barátságos annak ellenére, hogy az ellenfél minden tudákörnyezet várja itt a gyerekeket. A két tor- sát, akaratát latba vetette. Ezen a mérkôzénaterem tele olyan szórakozató eszközökkel, sen (is) a gyerekek olyan elszántsággal küzamelyek észrevétlenül segítik az idegrendszer döttek, hogy az eredményhez kétség sem férfejlődését: függőhinta, trambulin, gördesz- hetett. A szülôk és a közönség biztatásával a
ka, forgó tojás, padok, pallók, billenőlapok, meglévô magabiztosság csak fokozódott, és a
Akülönböző
Vasas Akadémia
hét végén lefújás pillanatában játékosok, szülôk egyméretűU11-es
színes csapata
labdák, ababzsákok,
egy 18 csapatos nemzetközi tornán, az eperje- aránt boldogan ünnepelték életük elsô koműanyag kismotorok és karikák. A kicsiket
si Umbro 4 Sport Cup-on vett részt, többek moly nemzetközi tornagyôzelmét.
Képünk illusztráció
pokrócban
szoktáklengyel,
lengetni,
tudom
megésa
Az ezt megelôzô hétvégén a Vasas akadémiközött
litván,isukrán,
cseh,
szlovák
terapeutától,
amit
egyrészt
nagyon
élveznek,
román csapatok társaságában. A csoportmér- ai csapatai is remekül teljesítettek nemzetkömásrésztsorán
az ilyen
passzív mozgások
nagy- zimagas
szintű,ugyanis
az agykérgi
területeket
tornákon,
az U13-as
csapatigényLenkôzések
3 gyôzelemmel
és egy isdöntetmértékben
ingerlik
az
agy
megfelelő
terülebevevő
munka.
Ezért
az
alapítványban
levő
lennel, 15:0-s gólaránnyal a csoport élén vég- gyelországban, a Zmuda Cupon ért el 3. helyetét,
elősegítve
így
a
fejlődést.
gyermekek
minden
esetben
először
mozgászett a csapat. Az imponáló gólkülönbség után zést, megelôzve ukrán, osztrák, lengyel, litcsapatokat,részesülnek,
míg U14-es csapatunk
a Szloa–csapat
számára
egy könnyebb
ellenfél
Az egyéni
fejlesztésben
nagyon
fontoskövetpart- ván
fejlesztésben
és csak a megfeáltal után
szervezett
kaskezett,
másikAcsoport
6. helyezett
nerünkegy
a szülő.
terápia két
hónapos csapaciklu- vák
lelőLabdarúgó
fejlettségiSzövetség
szint elérése
mehetnek
nemzetközi–tornán
ért el 2.szükség
helyezést.
tával
kellett
a nyolc
közé ösju- sai
sokban
– az megmérkôzniük
egyéni hiányosságok
alapján
„okosításra”
amennyiben
van rá.
A sikert elérô
játékosok névsora:
György
Nitásért.
A játékosok
a negyeddöntôben
az ukszeállított
– mozgásos
gyakorlatsorokból
áll, Szakember
továbbképzéseink
során
az egyik
rán FK Spartak Ivano-Frankovs ellen elért co, Szabó Botond, Farkas Máté, Hajnal Balázs,
amit otthon kell meghatározott sorrendben legfontosabb célunk az, hogy ezt a szemlé2–0-s siker után érezték talán elôször, hogy Papp Kristóf, Kotaszek Kolos, Szilágyi Ákos, Újés ismétlésszámban
végezniük
a gyermekkel.
letet, Roland,
és természetesen
a mögöttes
Rabatin Richárd,
Kristályelméleti
Kevin,
szép
vége lehet számukra
a tornának,
de a szászi
Folyamatos
kapcsolatban
állnak
a
terapeutáhátteret
megismertessük
a
hallgatóinkkal,
végsô gyôzelemhez a Presov Akademian ke- Leskó Bence, Bálint Benedek, Rákos Bence, Molval, de havonta
személyesen
mielőtt
elsajátítják
a terápiás
Gellért,
Varszamisz
Dávid,munkát.
Kirják Henrik.
resztül
vezetett csak
az út,egyszer
amelykell
csapattal
a cso- nár
találkozniuk.
A
csoportos
tréning
a
tornateVan
lehetőségük
a
gyerekek
további
Ákos. sorsáportmérkôzések során csak döntetlent sike- Edzôk: Síposné Lénárt Edit, Simon
remben zajlik heti egy illetve két alkalom- nak követésére?
mal. Mindkét fejlesztési formát kiegészítheti Erre sajnos nincs kapacitásunk. Amíg hozés egyben a fejlődés ütemét felgyorsíthatja az zánk járnak, gondosan dokumentáljuk fejazonos elméleti alapokra épülő vízi terápia, a lődésük állomásait. Ugyanakkor mindig
Az izomlázzal kapcsolatban kérdeztük Kovács Krisztiánt,
HRG. Munkatársaink - gyógypedagógusok, nagy öröm, amikor – akár még két, három
a Marczibányi téri City Fitness Club szakmai vezetôjét.
fejlesztő pedagógusok, logopédus, és pszi- évvel a terápia után is – felhívnak minket
Mi okozza az izomlázat?
chológus
- foglalkoznak
a gyermekek
kog- szülők,
két fô okát
érdemes felsorolni.
Fizikai és boldogan újságolják gyermekük
Az izomláznak
nitív,
tehát
értelmi
fejlesztésével
is.
Fontos
legújabb
terhelések hatására az izmokban tejsav (egyfajta salak- eredményeit. Ilyenkor érezzük,
megjegyezni,
hogyaminek
egy fejlődésében
hogy bár sok energiát követel a fejlesztés
anyag)
termelôdik,
köze van azmegkéizomláz kialakulásett
gyermek
számára,
akinél
az
alacsonyabb
minden résztvevőtől, de megéri, mert megsához. Erôs igénybevétel esetén az izmok úgynevezett
mikrosérüléseket
szenvedhetnek
el, amely
az közös célunk, hogy a gyermekek egy
idegrendszeri szinteken
hiányosságok
van-szintén
valósul
izomláz
leggyakoribb
okozója.
Ezek a sérülések
nak, nemegyik
hatékony
a hagyományos
(asztalnál
boldogabb és sikeresebb életet kezdhetnek
(velejárói
a fejlôdésnek)
regenerálódnak,
ez általélni.		
képes
Péter Zsuzsa
ülős) logopédiai
megsegítés,
hiszen azs egy

ha esetleg mégis megsegítésre, terápiára
szorul. Az egyes életkorokban alkalmazott állapot-és mozgás felmérő tesztjeink egyszerű
feladatokból állnak, és segítségükkel azonnal
fény derül a problémára.

Amit fontos tudni az izomlázról

az izom túlkompenzálni a korábbi terheléseket, azaz erôsödni
fog.
Az alapítvány
munkájáról, a tipikus tünetekről, és azok terápiájáról részletes információt
Szabad-e
izomlázzal
edzeni,
úgymond ráedzeni?
találhatnak
az érdeklődők
a www.bhrg.hu
honlapon. Felvilágosításért jelentkezhetnek LaAmennyiben
az izomláz
akkor
az
katos Katalinnál:
(06-30) meglehetôsen
443-0515, vagyerôs,
Madács
Anitánál
(06-30)531-0888.
izmoknak még pihenésre, regenerálódásra van szükségük. Ebben az esetben nem javaslok teljes értékû edzésmunkát (az adott izomcsoportra legalábbis nem), csak
könnyebb, átmozgató jellegû mozgást. Viszont, ha az
izomláz
csekély, az edzés
alapos bemelegítést követôen
A VI. korcsoportos
leány kosárlabnyugodtan
végezhetô.
da diákolimpia
országos döntőjébe
Mit
izomláz esetén?
két
II. javasol
kerületi nagyon
csapat isfájdalmas
kiharcolta a
Egyfelôl jogot.
azt, hogy
edzéseit következetesebrészvételi
A Csíkvégezze
Ferenc Gimben, azaz — a jelek szerint — túl erôs edzésterhelésnek
názium csapata a második, a Baártette ki a szervezetét, amely a kívántnál nagyobb mértékMadas Református Gimnázium
ben megviselte izomzatát... Tehát, legyen edzésmunkája
csapata a hetedik
helyet
szerezte
fokozatosan
erôsödô,
ne rontson
ajtóstól a házba.
meg
a
március
12-14-én
Tiszaúj-valamint a regenerálóCity Fitness Club,
Másrészt, a pihenés, a relaxálás,
városban
országosvalamint elegendô foMarczibányi tér 13.,
dást
segítô lebonyolított
tápanyagok bevitele,
döntőn.
(A képensegít
a Csík
Ferenc
336-0408,
lyadék
fogyasztása
ilyenkor.
Végsô soron egy gyullahétköznap 7–22,
krém finom
bemasszírozása is enyhít a fájdáscsökkentô
Gimnázium csapata
látható)
hétvégén 8–20 óráig
(x)
dalmas izomlázas álapoton.

HIRDETÉS

Országos kosaras eredmények

� PASARÉTI
17-én
síverseny,
PASARÉTISÍISKOLA:
SÍISKOLA:Április
Március
17-tôl
hétfônrajt
10
Nevezés
április 15-ig.szárazedzések.
Programjainkról
és órakor.
szerdán
16.30-18.00-ig
bôvebben
a www.pasarétisiiskola.hu
honlapon
Programjainkról
bôvebben a www.pasarétisiisvagy
a 06honlapon
70 376-0641-es
telefonszámon
érdekkola.hu
vagy a 06
70 376-0641-es
lôdhetnek.
telefonszámon érdeklôdhetnek.
BUDAI CALLANETICS
CALLANETICS STÚDIÓ:
STÚDIÓ: Tartásjavítás,
Tartásjaví� BUDAI
tás, alakformálás.
www.budai-callanetics.hu,
alakformálás.
www.budai-callanetics.hu,
tel.:
tel.: 201-1620,
06 286-3837,
70 286-3837,
06 30
539201-1620,
06 70
06 30
539-3797.
3797. Margit
(1027 Margit
48., I. em.)
(1027
krt. 48.,krt.
I. em.)
NORDIC
WALKING:
Oktatással egybekötött
egybekö�
 NORDIC WALKING: Oktatással
tött foglalkozások
a Vitorlázó-repülôtéren.
Infoglalkozások
a Vitorlázó-repülôtéren.
Információ:
formáció:
Szelényi
Anna sportrekreációs
Szelényi
Anna
sportrekreációs
szakember, szaktel.: 06
ember,
tel.: 06 30 384-8409.
30
384-8409.
� NORDIC WALKING: Tanfolyamok március
 NORDIC WALKING: Tanfolyam április 10-én
6-án és 20-án a Fenyôgyöngyénél. Edzések
és 24-én a Fenyőgyöngyénél. Edzések keddenkeddenként a Törökvész út végénél. Jelentkeként a Törökvész út végénél. Jelentkezés: Kárai
zés: Kárai Zita 06 20 539-2401, info@50feZita 06 20 539-2401, info@50felettªtten.hu,
lettªtten.hu, www.50felettfitten.hu
www.50felettfitten.hu
� MONSOON YOGA: Hatha jóga alaptanfo MONSOON YOGA: Hatha jóga alaptanfolyam, arctorna, autogén tréning, Thai Chi, kismalyam, arctorna, autogén tréning, Thai Chi, kismajóga, szülésfelkészítô, astanga tanfolyam,
mamajóga, szülésfelkészítô, astanga tanfolyam,
gyerekjóga, Kriston-féle intimtorna. (Rózsakert
gyerekjóga, Kriston-féle intimtorna. (Rózsakert
Bevásárlóközpont II. em., 1026 Gábor Áron u.
Bevásárlóközpont II. em., 1026 Gábor Áron u. 74.,
74., tel.: 200-7532, www.monsoonyoga.hu)
tel.: 200-7532, www.monsoonyoga.hu)
� SIVANANDA JÓGA: Hatha jóga alaptanfolyamok,
SIVANANDA
JÓGA: jógaterápiája,
Hatha jóga alaptanfolyahasi panaszok
meditácimok,
hasi panaszok
meditációs
ós tanfolyam,
felfrissítôjógaterápiája,
órák. Információ:
397tanfolyam,
felfrissítô
órák. joga@sivananda.hu,
Információ: 397-5258,
5258, 06 30
689-9284,
06
30 689-9284, joga@sivananda.hu,
www.sivananda.hu
(1026 Volkmann u.www.siva10.)
nanda.hu
(1026 Volkmann u. 10.)
� FELDENKRAIS-MÓDSZER:
Helyszín: 1021
Tárogató
FELDENKRAIS-MÓDSZER:
Helyszín:06 20
1021
út 2–4., fszt. 1. Érdeklôdés:
Tárogató
út 2–4.,
fszt. 1. Érdeklôdés:
06 20 973-9489,
973-9489,
fsts@chello.hu,
www.feldenkraisfsts@chello.hu,
budapest.hu www.feldenkrais-budapest.hu
CURVES: Edzés csak
vagy
� CURVES:
csaknôknek.
nôknek.Fogyhat
Fogyhat
vagy
erôsödhet,mindössze
mindössze30
30perc
percalatt
alatt
alkalmanerôsödhet,
alkalmanként.
ként. Margit
1024 körút
Margit43–45.
körút Tel.:
43–45.
Tel.: 3151024
315-0725,
www.
0725, www. edzescsaknoknek.hu
edzescsaknoknek.hu
3–1–2 MERIDIÁNTORNA:
100 évet
� TENISZOKTATÁS:
A TörökvészÉlj
SE folyamatosan
egészségben!
Könnyû,
hatásos,
mindenki
eltart oktatást a Külkerparkban kezdôk és haladók,
sajátíthatja
évesig.
Órák Érdeklôdés,
csütörtökönjelent13
gyerekek
és 6–90
felnôttek
részére.
órától Gulyás
a Klebelsberg
Kultúrkúriában.
Informákezés:
Kis Pál Csaba,
06 30 250-9122
vagy
ció:
Kocsányi
Gabriella,
376-8796,
06
20 33206 20 340-9925.
1630, www.egeszsegbiztonsag.hu
 AQUAFITNESS: Egészségmegôrzés, kondicio� TENISZOKTATÁS: Hatéves kortól felsô kornálás, rehabilitáció a vízben. Úszástudás nélkül,
határ nélkül csoportos és egyéni rendszerben
nemtôl és kortól függetlenül. Helyszín a Petneházy
kezdô és haladó szinten a Külkerparkban. InKlub Hotel uszodája, 1029 Feketefej u. 2–4. Tel.: 06
formáció: Ördög András, 06 20 983-4098, 06
30 946-6344.
30 579-2869, 06 70 538-4509.
 INDIAI KLASSZIKUS TÁNCTANFOLYAM indul
� TENISZOKTATÁS: A Törökvész SE folyamatokezdôknek a 1027 Bem rakpart 45. alatti próbatesan tart oktatást a Külkerparkban kezdôk és
remben (alagsori helyiség) Információ: www.sivahaladók, gyerekek és felnôttek részére. Érdeksaktikalananda.com, telefon: 06 20 200-5828.
lôdés, jelentkezés: Gulyás Kis Pál Csaba, 06 30
250-9122
TENISZOKTATÁS:
kortól felsô korhavagy 06 20Hatéves
340-9925.
tár
nélkül csoportosEgészségmegôrzés,
és egyéni rendszerben
kezdô
� AQUAFITNESS:
kondiés
haladó
szinten
a
Külkerparkban.
Információ:
cionálás, rehabilitáció a vízben. Úszástudás
Ördög
983-4098,
06 30 Helyszín
579-2869,
nélkül,András,
nemtôl 06
és 20
kortól
függetlenül.
06
70 538-4509.
a Petneházy
Klub Hotel uszodája, 1029 Fekete-

fej3–1–2
MERIDIÁNTORNA:
Élj 100 évet egészu. 2–4.
Tel.: 06 30 946-6344.
ségben!
hatásos,
mindenki elsajátít� INDIAI Könnyû,
KLASSZIKUS
TÁNCTANFOLYAM
inhatja
6–90 évesig.
Órák Bem
csütörtökön
13 órától
dul kezdôknek
a 1027
rakpart 45.
alatti a
Klebelsberg
Kultúrkúriában.
Információ:
Kocsányi
próbateremben
(alagsori helyiség)
Információ:
Gabriella,
376-8796, 06 20 332-1630.
www.sivasaktikalananda.com,
telefon: 06 20
200-5828.
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AZ ERDÉLYÉRT ALAPÍTVÁNY. (www.erdelyertalapitvany.hu, info@erdelyertalapit-vany.hu)
erdélyi, magyar anyanyelvű, magyarországi
egyetemeken tanuló fiataloknak nyújt ösztöndíjat, hogy tanulmányaikat szülőföldjük
érdekében kamatoztassák. Tisztelettel kérjük,
hogy a befizetett adója 1%-áról az alapítvány
javára rendelkezzen a 18084946-1-41 adószámon, támogassa az erdélyi magyarság anyanyelvi kultúrájának fennmaradását.
A MÚZEUM 1956 EMLÉKÉRE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (info@1956muzeum.hu
www.1956muzeum.hu) tisztelettel kéri, hogy
befizetett adója 1%-áról az Alapítvány javára
rendelkezzen a 18097474-1-41 adószámon,
és ezzel támogassa munkánkat: kiállításainkat,
amelyeken az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint az utána következő megtorlás írott és tárgyi emlékeit mutatjuk be; középiskolás és egyetemista fiatalok számára kiírt
pályázatainkat, melyek díjnyertes műveiből
kiadványokat jelentetünk meg. Mindezt azzal
a céllal tesszük, hogy a magyar történelemnek
e kimagasló eseményére felhívjuk a jelenkor
figyelmét.

1%

Felszállás az első ajtón. A BKV Zrt. elsőajtós felszállási rendet vezetett be a 65-ös,
118-as, 126-os, 126A-s, 134-es, 134A-s, 137es és 165-ös autóbuszokon. Csak az első ajtónál lehet majd felszállni az érvényes bérlet felmutatásával, vagy jegykezeléssel. Babakocsival
és kerekesszékkel továbbra is fel lehet szállni a
középső ajtónál. Ha az utas nem rendelkezik
érvényes jeggyel, vagy bérlettel, a járművezetőnél vásárolhat vonaljegyet.

Őstermelői piac Pesthidegkúton. Minden hónap második és utolsó szombatjain
lesz termelői piac Máriaremetén a Cserkészház
kertjében (1029 Hímes utca 3.). Legközelebb
április 10-én és 24-én.

Mozaik

Budai Polgár

Károly herceg a második kerületben
Március közepén ismét
hazánkba látogatott a brit
trónörökös, Károly herceg
feleségével, Kamillával.
Több napos magyarországi útja során érintette
városrészünket is, amikor
betekintett a „Zene a raszszizmus ellen” elnevezésű
kampány főpróbájába a
Millenárison. Károly találkozott a zenészekkel,
amivel kifejezte az esélyegyenlőség iránti elkötelezettségét. Aznap este
a szintén kerületünkben
található Brit Nagyköveti
rezidencián adtak fogadást a hercegi pár tiszteletére, amelyen Sebestyén
Márta énekelt a főúri vendégeknek.

A vadgesztenyefák védelmében
Az önkormányzat minden évben támogatást nyújt a kerületben élőknek a vadgesztenyefákat pusztító aknázómoly elleni védekezéshez. Évente közel hatszáz fát kezeltetnek a lakók
permetezéssel vagy injektálással.
A fákat tönkretevő aknázómoly évente háromszor, április végétől május elejéig, június
elejétől július elejéig, illetve július közepétől szeptember elejéig rajzik. A védekezésre
két hatékony módszer áll a tulajdonosok rendelkezésére. A levelek felületére felvitt, kitinszintézist gátló permetezéssel a kirajzásakor lehet a legjobb eredménnyel megelőzni
a kártevők szaporodását. A másik technológia alkalmazásakor a fa kérge alá injektálnak
védőszert. A megoldás rügyfakadás időszakában a leghatékonyabb.
A védekezés költségeihez a II. kerület harminc százalékos támogatást nyújt már több mint
tíz éve. A kivitelezők a permetezés, vagy injektálás ellenértékének 70 százalékáról a megrendelő részére számlát állítanak ki a munka elvégzésekor. A fennmaradó díjat az önkormányzat a kivitelezőknek kifizeti.
A két módszerrel évről évre mintegy hétszáz vadgesztenyefát óvnak meg a lakók, vagy társasházi közösségek a pusztulástól. A kerületi tulajdonú köztereken és oktatási intézmények udvarai lévő fákon az önkormányzat gondoskodik a védekezésről. Akik részt kívánnak
venni a növények megóvásában a két szakembert az alábbi elérhetőségeken kereshetik:
Permetezés: Kiss András (1025 Budapest, Szikla utca 10.) telefon: 325-7814, 06-20-9772621
Injektálás: Oberleitner-Agro Bt. (8754 Galambok, Ady utca 105.) Kovács Zoltán, telefon:
06-30-237-2829
A zöld sziget. Április 14-én 18 órától a Magyar Földrajzi Társaság Expedíciós Szakosztálya nyilvános és ingyenes ülést tart, amelyen izgalmas, képes beszámolót hallhatnak az érdeklődők Grönlandról Monos János előadásában.
Monos János többször is járt a Dániához tartozó óriási „jégszigeten”. A sziget felszíne, klímája és élővilága egyaránt különleges. Technikai civilizációnk által feldúlt
bolygónk egyik utolsó érintetlen pontja Grönland. Az őslakosság (inuitok - vagy eszkimók, ahogy jobban ismerjük őket) életkörülményei nagymértékben megváltoztak
az elmúlt húsz év folyamán. A néhány hónapja elnyert autonómia akár hagyományos
életmódjuk megszűnéséhez is vezethet. További információ: Gőgös Norbert: norbert@
telekisfelfedezok.hu vagy (06-30) 250-2765 (Makadám Mérnök Klub, 1024 Budapest,
Lövőház u. 37. - Millenáris)
Pesthidegkúti Baráti Kör. Az egyesület következő összejövetelét április 21-én
17–19 óráig a Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központban (1028
Templom u. 2-10.) tartja.
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pályázat

A Költségvetési Bizottság által kiírt pályázat
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 szervezetek
A 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).

Hidegkúti társadalmi szervezetek támogatására
A pályázat célja a II. kerületen belül, Pesthidegkút területén működő civil szervezetek támogatása, lehetőleg a szervezet tagságán túlmutató, a lakosság szélesebb körét érintő, megmozgató programok, rendezvények, szolgáltatások támogatásán keresztül. A
kitűzött célnak megfelelően működési költségekre nem
ítélhető oda támogatás.
A pályázatokat egy példányban, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat részére címezve (1028 Budapest, Máriaremetei út 37.), „PH. VÖK. által kiírt pályázat” megjelöléssel kell benyújtani. A pályázaton elnyert
összeget a pályázó bankszámlájára utalja át az önkormányzat. A pályázati keretösszeg: 5 000 000 Ft.
A pályázóknak a megpályázni kívánt támogatási
összeg megjelölésén kívül, előre meg kell becsülniük a program teljes költségvetését, vagyis meg kell

tervezniük az önrészként vagy más pályázati forrásból
bevonni kívánt önerő mértékét. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat a teljes pályázati költségvetés
maximum 50%-os mértékéig támogatja a pályázatokat.
A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak
számlákkal igazolva, meghatározott formában kell
elszámolniuk 2011. január 10-ig, ellenkező esetben a
kapott pályázati összeg visszatérítendő az önkormányzatnak. Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely
a korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan
számolt el.
A pályázóknak beszámolójukban be kell mutatniuk a programjaikhoz tartozó teljes költségvetést,
vagyis az önrész, az önerő felhasználását is ismertetniük kell valamilyen módon (számlával, természet-

beni hozzájárulás vagy önkéntes munka költségbecslésével, jelenléti ívvel, jegyzőkönyvvel, tagdíj vagy egyéb
hozzájárulás befizetését igazoló bizonylattal stb.) A
bíráló bizottság a határidőn túl beérkező pályázatokat érvénytelennek tekinti, a kiírás szerint hiányos
vagy pontatlan pályázatokat hiánypótlásra kötelezheti! A bíráló bizottság fenntartja magának azt a jogot,
hogy a nyertes pályázókat a beszámolók elfogadását
megelőzően a városrészi önkormányzat ülésén akár
személyesen is meghallgassa.
A pályázat benyújtási határideje:
2010. április 23.
A részletes pályázati kiírás és formanyomtatvány beszerezhető a Hidegkúti Közösségi Házban (1028 Budapest, Máriaremetei út 37.) vagy letölthető a www.
masodikkerulet.hu honlapról
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Budai Polgár

A Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság által kiírt pályázatok
A II. kerület önkormányzati fenntartású óvodák 2010. évi óvodai testnevelésének és játékos sporttevékenységének támogatására
A pályázat rendelkezésére álló összeg: 1,5 M
Ft. A pályázat célja: az óvodai testnevelés, valamint a szabadidős játékos sportfoglalkozások
szervezett formáinak, programjainak támogatása
A pályázat a 2010. január 1–december 15. közötti időszakra vonatkozhat. A pályázat résztvevői:
azok a II. kerületi önkormányzat által fenntartott
óvodák, amelyek a pályázati kiírásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtják pályázati
adatlapjukat. Főbb támogatandó tevékenységi területek: óvodán belüli játékos rendszeres
sportfoglalkozások, óvodai sportnapok, családi
vetélkedők, rendszeres természetjárás, táborozás (utazási költség nélkül), sporteszközök, felszerelések beszerzése, óvodán kívüli rendszeres
sportfoglalkozások ( pl. úszás, tánc, torna) A
pályázat beérkezésének határideje: a II. kerületi
Művelődési Irodára (1027 Budapest, Bem tér 1.):
2010. április 9. 13.30 óra.
A pályázat nyertesei az intézményfinanszírozásban kapott támogatási összeg felhasználásáról, a pályázatban megjelölt program megvalósulását követő 30 napon belül, legkésőbb 2010.
december 31-éig, az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon kötelesek elszámolni.
Pályázat a II. kerületi ISK-k 2010. évi tanórán
kívüli testnevelésének és a tanulók intézményen belüli szabadidős sportjának támogatására
A pályázat rendelkezésére álló összeg: 4,5 M
Ft. A pályázat célja: a tanórán kívüli testnevelés
és szabadidős sport szervezett formáinak, programjainak támogatása az egészséges életmód
kialakításáért, az egészség megőrzéséért, az ifjúság életminőségének javításáért. A pályázat a
2010. január 1. – december 15. közötti időszakra vonatkozhat. A pályázat résztvevői: azok a II.
kerületi önkormányzat által fenntartott iskolai
sportkörök, amelyek a pályázati kiírásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtják pályázati
adatlapjukat. DSE-k csak a kerületi sportegyesületek részére kiírt pályázaton vehetnek részt!
Minden ISK csak egy pályázatot nyújthat be,
több tevékenység, cél meghatározásával! Főbb
támogatandó tevékenységi területek: – tanórán kívüli, iskolán belüli szervezett, rendszeresen ismétlődő sportprogramok, iskolák közötti
sportági versenyek, a diáksport versenyrendszer
megrendezésében való közreműködés (pl. tornaterem biztosítása, szervezésben, rendezésben
való konkrét munkavállalás), szünidei sportfoglalkozások, természetjárás, táboroztatás (utazási
költség nélkül), sporteszközök és felszerelések
beszerzése, javítása, hétvégi (szombat, vasárnap)
szabadidősport biztosítása intézményen belül. A
pályázat beérkezésének határideje: a II. ker. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájára (1027
Budapest, Bem tér 1.): 2010. április 9.

A pályázat nyertesei az intézményfinanszírozásban kapott támogatási összeg felhasználásáról, a pályázatban megjelölt program megvalósulását követő 30 napon belül, legkésőbb 2010.
december 31-ig, az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon kötelesek elszámolni.
Pályázat a II. kerületi sportegyesületek, DSE-k
2010. évi sporttevékenységének támogatására
A pályázat rendelkezésére álló összeg: 3 M
Ft. A pályázat célja: Támogatásban részesíteni
a kiemelkedő szakosztályi utánpótlás nevelést,
sporteszközök beszerzését, szabadidősport eseményeket, táborozásokat, túrákat. A Pályázók
több témakört is megjelölhetnek. A pályázat a
2010. január 1. és december 15. közötti időszakra vonatkozhat. A pályázat résztvevői: azok a II.
kerületben bejelentett és ott működő sportegyesületek és diák sportegyesületek, amelyek a pályázati kiírásnak megfelelően a jelzett határidőig
benyújtják pályázati adatlapjukat. DSE-k csak a
kerületi sportegyesületek részére kiírt pályázaton
vehetnek részt! Főbb támogatandó tevékenységi
területek: utánpótlás-nevelés, közösségi sporttevékenység, szabadidősport, lakossági sportigények kielégítése, természetjárás népszerűsítése, speciális adottságokkal rendelkezők részére
szervezett sport- és szabadidős tevékenység. A
pályázat beérkezésének határideje: a II. ker. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájára (1027
Budapest, Bem tér 1.): 2010. április 23.
A pályázat nyertesei a kapott támogatási összeg felhasználásáról, a pályázatban megjelölt
program megvalósulását követő 30 napon
belül, legkésőbb 2010. december 31-ig, az erre
a célra rendszeresített nyomtatványon kötelesek
elszámolni
Pályázat a II. kerületi önkormányzat által
fenntartott nevelési és oktatási intézmények
által szervezett erdei iskolák, óvodák, szabadidős táborok, diákönkormányzatok által
szervezett táborok valamint nyelvi táborok
támogatása
Az idegen nyelvek gyakorlását segítő cseretáborok esetén a szociálisan rászoruló gyermekek
költségeinek részben vagy egészben történő finanszírozása. A pályázat regisztrációs száma:
15-01 (Keretösszeg: 4,4 M Ft). A pályázat 2010.
január 1-je és december 15-e között szervezett
programokra vonatkozhat. Egy intézmény, egy
témában (erdei, szabadidős, tematikus tábor
egy-egy témának számít), maximum két pályázatot nyújthat be. A pályázat résztvevői: azok a II.
Kerületi Önkormányzat által fenntartott nevelési,
oktatási intézmények, amelyek a pályázati kiírásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtják
pályázati adatlapjukat.
A pályázat beérkezésének határideje: 2010.
április 9. További tájékoztatást a Művelődési Irodán (1027 Budapest, Bem tér 1. Tel.: 346-5780 )
Kléh Gabriellától lehet kérni.

Pályázat a II. kerületben működő nem önkormányzati fenntartású nevelési és oktatási intézmények által szervezett erdei iskolák,
óvodák, szabadidős táborok, valamint nyelvi
táborok támogatása
A pályázat regisztrációs száma: 15-02. Keretösszeg: 1 M Ft
A pályázat 2010. január 1-je és december 15e között szervezett programokra vonatkozhat. A
pályázat résztvevői: azok a II. Kerületben működő nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények, amelyek a pályázati kiírásnak
megfelelően a jelzett határidőig benyújtják pályázati adatlapjukat. A pályázat beérkezésének
határideje 2010. április 23. További tájékoztatást
a Művelődési Irodán (1027 Budapest, Bem tér 1.
Tel.: 346-5780) Kléh Gabriellától lehet kérni.
Pályázat a II. kerületi önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények programjainak támogatása
A pályázat regisztrációs száma: 15-03. Keretösszeg: 2 M Ft.
A pályázat 2010. január 1-je és december 15e között szervezett programokra vonatkozhat. A
pályázat résztvevői: azok a II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények,
amelyek a pályázati kiírásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtják pályázati adatlapjukat.
A pályázat beérkezésének határideje: 2010. április 9. További tájékoztatást a Művelődési Irodán
(1027 Budapest, Bem tér 1., tel.: 346-5780) Kléh
Gabriellától lehet kérni.
Pályázat a II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézmények által
szervezett művészeti és kulturális programok,
rendezvények, események támogatására
A pályázat regisztrációs száma: 15-04. Keretösszeg: 1 M Ft. A pályázat 2010. január 1-je és
december 15-e között szervezett programokra
vonatkozhat. A pályázat résztvevői: azok a II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott nevelési és
oktatási intézmények, amelyek a pályázati kiírásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtják
pályázati adatlapjukat. A pályázat beérkezésének
határideje: 2010. április 9. További tájékoztatást
a Művelődési Irodán (1027 Budapest, Bem tér 1.
Tel.: 346-5780) Kléh Gabriellától lehet kérni.
Pályázat a II. Kerületben működő nem önkormányzati fenntartású intézmények, civil
szervezetek által szervezett művészeti és kulturális programok, rendezvények, események
támogatása
A pályázat regisztrációs száma: 15-05. Keretösszeg: 3 M Ft.
A pályázat 2010. január 1-je és december 15e között szervezett programokra vonatkozhat.
A pályázat résztvevői: azok a II. Kerületben működő nem önkormányzati fenntartású intézmények, civil szervezetek, amelyek a pályázati kiírás-
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nak megfelelően a jelzett határidőig benyújtják
pályázati adatlapjukat. A pályázat beérkezésének határideje: 2010. április 23. További tájékoztatást a Művelődési Irodán (1027 Budapest,
Bem tér 1. Tel.: 346-5780) Kléh Gabriellától lehet
kérni.
Pályázat a II. Kerületben működő nevelési és
oktatási intézmények és a határon túli magyar
iskolák tanulói kapcsolattartásának támogatására
A pályázat regisztrációs száma: 15-06. Keretösszeg: 1 M Ft. A pályázat 2010. január 1-je és
december 15-e között szervezett programokra vonatkozhat. A pályázat résztvevői: azok a II. Kerületben működő nevelési és oktatási intézmények,
amelyek a pályázati kiírásnak megfelelően a jelzett
határidőig benyújtják pályázati adatlapjukat A pályázat beérkezésének határideje önkormányzati
intézmények esetében 2010. április 9., nem önkormányzati intézmények esetében 2010. április
23.. További tájékoztatást a Művelődési Irodán
(1027 Budapest, Bem tér 1. Tel.: 346-5775) Kléh
Gabriellától lehet kapni.
Pályázati feltételek minden esetben
Pályázatokat nem küldünk vissza, és nem őrzünk
meg. A kért összeget ezres kerekítéssel kérjük megjelölni! (Alapítványtól nem fogadunk el pályázatot.) Formailag hibás, hiányos, vagy az elbírálásra
alkalmatlan és valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat a bíráló bizottság semmisnek tekint. Értékelésre és kedvező elbírálásra csak azok a pályázók
számíthatnak, akik a 2009. évben kapott II. kerületi Önkormányzati támogatással a megszabott
határidőre elszámoltak, és eleget tettek a 2009.
évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüknek. A pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság határoz. A
döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést. A
támogatás utalásának és elszámolásának módjáról az értesítésben tájékoztatjuk a nyerteseket. A
pályázatot az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával kell személyesen vagy postai
úton kell benyújtani a II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájára (1027
Budapest, Bem tér 1. Tel.: 346-5777, 346-5770). A
pályázati adatlap beszerezhető a Művelődési Irodán, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu
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Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság pályázata
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és
Lakásügyi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a
kezelésében lévő 5 millió Ft-os pénzkeret elosztására.
A pályázat célja: a főváros II. kerületében élő
lakosok számára biztosított szociális ellátások bővítése.
A pályázóval kapcsolatos követelmények:
A pályázat címzettjei lehetnek intézmények, civil
szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyéni és
társas vállalkozások, egyéb gazdasági szervezetek,
akik részt vállalnak a főváros II. kerületében a szociális feladatok ellátásában.
Tartalmi követelmények A pályázatban leírt
feladatokhoz igényelhető támogatás forrás-kiegészítésként működik. Általános működési költségekre a támogatás nem ítélhető. A pályázaton
elnyerhető összeg nem haladhatja meg a pályázati
program megvalósítási költségeinek 50%-át. A
fennmaradó részt a pályázónak kell biztosítania,
melynek meglétét igazolnia kell.
Amennyiben a pályázat több programot érint,
abban az esetben külön – külön pályázat keretében
kell az igényt benyújtani. Egy pályázó maximum
két pályázatot nyújthat be.
A nem állami és egyházi fenntartású intézmény
pályázati programjához mellékelni kell a szervezet
hatályos működési engedélyét vagy a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól szóló 30
napnál nem régebbi kivonatot, az APEH igazolását
arról, hogy lejárt köztartozása nincs, továbbá a
szervezet képviselőjének aláírásmintáját. (Amennyiben a szervezet szerepel az APEH köztartozásmentes adatbázisában, abban az esetben az APEH
igazolás benyújtása nem kötelező.)
Formai követelmények. A pályázatot az erre
a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon egy
példányban kell benyújtani. Az adatlapok a II. kerületi Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.) és Pesthidegkúti Kirendeltségén
(1028 Máriaremetei út 37.), valamint a Szociális
és Gyermekvédelmi Irodán (1024 Káplár u. 2.cd.) vehetők át, illetve letölthetők a www.masodikkerulet.hu honlapról.
Pályázatot az alábbi programokra lehet benyújtani (regisztrációs számok):10 – gyermek és

ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységek,
drogprevenció; 11 – családsegítésre irányuló
szakmai programok; 12 – munkanélküliek foglalkoztatására irányuló tevékenységek; 13 – szociális
rehabilitációval foglalkozó programok; 14 – fogyatékkal élők foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységek; 15 – szociális munka területét érintő
szakmai továbbképző programok
16 – hajléktalanok ellátására irányuló tevékenységek; 17 – közösségfejlesztési programok
A pályázatok benyújtásának határideje:
2010. április 30.
A határidő módosítására nincs lehetőség. A határidő után postára adott, valamint a fenti kiírás
szerint hiányos, pontatlan pályázatokat a bizottság érvénytelennek tekinti.
A pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai
követelmények figyelembevétele mellett a pályázatok elbírálását a bizottság végzi. Nem részesülhet támogatásban az, aki a II. Kerületi Önkormányzat Szociálpolitikai Keretére korábban kiírt
pályázatán elnyert támogatásról az előre meghatározott határidőn belül nem számolt el. A sikeres
pályázókkal az önkormányzat megállapodást köt
a támogatás átutalásáról, valamint az elszámolás
módjáról. A támogatásban részesített pályázók
listáját az önkormányzat közzéteszi. A támogatás
felhasználását, a program megvalósítását a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda ellenőrzi. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat megvalósításáról szóló rövid szöveges beszámolót, a
szervezet nevére kiállított és a támogatott feladat
megvalósításához kapcsolódó beszerzésekről szóló számlamásolatokat mellékelve 2010. december
31-éig a Szociális és Gyermekvédelmi Irodához kell
eljuttatni.
A támogatási összeg pályázati kiírástól eltérő
felhasználása vagy a feladat végrehajtásának meghiúsulása esetén a pályázó a támogatási összeg
visszafizetésére kötelezhető.
A pályázat eredményéről az érintettek írásban
kapnak tájékoztatást. A pályázatok elutasítása
esetén a döntést a Bizottság nem indokolja.
Bővebb információ: Németh Ágnes, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda, 1024 Káplár u. 2/c-d.,
tel.: 346-5715, e-mail: nemeth.agnes@masodikkerulet.hu.

Helyi támogatás lakásépítéshez, -vásárláshoz és -felújításhoz
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
pályázatot hirdet a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és -felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli
támogatásról valamint a fiatal házaspárok első,
saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II.27.) önkormányzati
rendelete alapján.
Helyi támogatás
Támogatásban részesülhet: a) fiatal házaspár
első közös, önálló lakásának megszerzéséhez;
b) a több gyermeket saját háztartásában eltartó

család a méltányolható lakásigényének; kielégítésére; c) egyedülálló személy méltányolható lakásigénye kielégítésére; d) az a személy, akinek
családjában önmaga ellátására képtelen, állandó
vagy tartós felügyeletre szoruló, súlyos fogyatékos, vagy rokkantsági nyugdíjra jogosult, vagy
baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosult személy
van.
Az önkormányzat elsősorban azokat a támogatja: a) akinek lakó- vagy tartózkodási helye a
II. Kerületi Önkormányzat illetékességi területén

van; b) rendkívül indokolt esetben azokat a családokat is támogatja, akiknek ugyan nincs lakó,
vagy tartózkodási helye az önkormányzat illetékességi területén, de itt kívánnak lakást vásárolni,
vagy építési munkát végezni és lakó vagy tartózkodási helyükön önkormányzati támogatásban nem részesültek, feltéve, hogy Budapesten
rendelkeznek lakó, vagy tartózkodási hellyel; c)
továbbá azt a fiatal házaspárt, akiknek legalább
az egyik tagja rendelkezik az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel.

24. oldal
A támogatás igénylése és megállapítása pályázati eljárás keretében történik. A pályázathoz igazolást kell csatolni arról, hogy a pályázónak rendelkezésére áll a teljes költségnek a megpályázott
összegen felül maradó vételár, építési, korszerűsítési költség összege. Ennek során banki igazolást kell benyújtani a pályázó önrészéről, illetve
munkáltatói kölcsönről, állami támogatásról,
vagy a pályázó más pénzügyi forrásáról. Helyi támogatás akkor nyújtható, ha a család készpénzmegtakarítása (önrésze) eléri a teljes költség 20
%-át. Az önrészbe a munkáltatói kölcsön, állami,
alapítványi támogatás és pénzintézeti hitel nem
számítható be.
A helyi támogatás igénybe vehető: a) használt vagy új lakás megvásárlásához;
b) új lakás felépítéséhez, vagy emeletráépítés,
tetőtér beépítés útján történő – tulajdonjog
megszerzése melletti - létesítéséhez; c) meglévő, tulajdonában álló lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, átalakításához, felújításához; d) az
Önkormányzattól üresen, forgalmi áron történő
lakás vásárlásához;
Az önkormányzat a helyi támogatást a) kamatmentes kölcsön vagy b) rendkívüli méltánylást érdemlő esetben vissza nem térítendő helyi
támogatás formájában nyújtja (ha a kérelmező
családjában önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre szoruló, súlyos fogyatékos vagy
rokkantsági nyugdíjra jogosult vagy baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosult személy van), melynek mértéke legfeljebb 600 000 Ft-ig terjedhet.
A helyi támogatás mértéke a teljes költség
20 %-áig terjedhet, ha az igénylő a helyi támogatást építkezés vagy lakásvásárlás céljára; illetve
50 %-áig terjedhet, ha egyéb – az e rendeletben
meghatározott – célra kívánja igénybe venni, de
nem haladhatja meg: a 2 millió Ft-ot, ha a pályázatban meghatározott ingatlan a II. kerületben
van, illetve az 1 millió Ft-ot, ha a pályázatban
meghatározott ingatlan nem a II. kerületben van,
és legfeljebb 10 év alatt kell visszafizetni.
Helyi támogatás akkor adható, ha a pályázó
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj összegének ötszörösét (2010.
évben 142 500 Ft), de kamatmentes kölcsön
esetében meghaladja a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj kétszeres összegét (2010-ben
57 000 Ft).
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek az
egy- vagy több gyermekes házaspárok, illetve az
olyan családok, akik súlyosan rokkant családtagról gondoskodnak. Helyi támogatásban elsősorban az a család részesíthető, aki több mint öt éve
a II. kerületben életvitelszerűen él és a támogatást is itt kívánja felhasználni.
Az egyéb feltételek fennállása esetén sem
adható támogatás annak a családnak: a)
amely a kérelem benyújtását megelőző öt éven
belül a tulajdonában álló, a lakásigénye mértékének felső határát meghaladó szobaszámú lakását
bármilyen jogcímen elidegenítette; b) amely a

pályázat
kérelem benyújtását megelőző öt éven belül lakásbérleti jogát; kisebb szobaszámú bérlakásra,
vagy bármilyen lakás tulajdonjogára (tulajdoni
hányadára) elcserélte; lemondással szüntette
meg, kivéve, ha bármelyik önkormányzat vagy
állami szerv javára mondtak le.
A méltányolható lakásigény mértéke az
együttlakó - gyermektelen házaspár esetében a
legalább két vállalt gyermekkel, egygyermekes
fiatal házaspár esetében további egy vállalt gyermekkel együtt számításba vehető - személyek
számától függően a következő:
– egy-két személy esetében: legalább egy és
legfeljebb három lakószoba,
– három személy esetében: legalább másfél és
legfeljebb három és fél lakószoba,
- négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.
Minden további személy esetében fél szobával
nő a lakásigény mértékének felső határa. Három
vagy több gyermeket nevelő család esetében a
lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetén egy szobával nő.
Nem nyújtható helyi támogatás annak a családnak, amely az e rendeletben meghatározott
jogcímen bármelyik önkormányzattól vagy jogelődjétől már kapott helyi támogatást.
Fiatal házasok támogatása
A fiatal házasok (a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét) támogatása igénybe vehető: a) használt vagy új lakás megvásárlásához;
b) új lakás felépítéséhez, vagy emeletráépítés, tetőtér beépítés útján történő – tulajdonjog megszerzése melletti - létesítéséhez;
A fiatal házasok támogatása egyösszegű és vissza nem térítendő.
A támogatás mértéke a fiatal házasok támogatásánál legfeljebb 1 millió Ft-ig terjedhet.
Nem a II. kerületben történő felhasználás esetén maximum 500 000 Ft.
A támogatás akkor adható, ha a család együttköltöző tagjainak egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj két és félszeresét (2010-ben 71
250 Ft).
Az egyéb feltételek fennállása esetén sem adható támogatás annak a házaspárnak, melynek
egyik tagja is volt már szabadrendelkezésű lakás
tulajdonosa, és a házaspár együttvéve rendelkezik vagyonnal.
Nem nyújtható fiatal házasok támogatása annak a családnak, amelyik az e rendeletben meghatározott jogcímen bármelyik önkormányzattól
vagy jogelődjétől már kapott ilyen támogatást.
Amennyiben a pályázó a lakás megvásárlásához
igényelhető támogatást az ingatlan-adásvételi
szerződés megkötése előtt igényli, nyilatkoznia
kell a megvásárolni kívánt lakás alapterületéről,
szobaszámáról, komfortfokozatáról és minden
olyan jellemzőjéről, amelyből a támogatásra való
jogosultság megállapítható. A pályázaton való
részvételnek nem feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlant konkrétan megjelölje.

Budai Polgár
A fent meghatározott esetben az eredményes
pályázó részére a támogatás - a támogatás igénybevételéről szóló rendelkezések szerint - akkor
folyósítható, ha a támogatás odaítéléséről szóló
határozat kézhezvételétől számított 60 napon
belül a pályázati anyagban megjelölt jellemzőknek mindenben megfelelő lakásra vonatkozóan
ingatlan adásvételi szerződést köt, és ez a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatával, valamint az ingatlan-adásvételi
szerződés eredeti példányával igazolja. A fenti
határidő eredménytelen letelte után a pályázó a
megítélt támogatást elveszíti.
A lakás vásárlásához nyújtható támogatások
az ingatlan-adásvételi szerződés megkötése
után csak abban az esetben ítélhetők meg, ha
a szerződésből egyértelműen megállapítható,
hogy a vételárból az eladó felé a támogatásoknak megfelelő összeg még nem lett kiegyenlítve.
A kamatmentes kölcsön visszafizetése a futamidőn belül havonta egyenlő részletekben
történik. A havi részlet összegét, a támogatás
visszafizetésének kezdő időpontját a kölcsönszerződésben állapítja meg az Önkormányzat.
A kapott támogatást legfeljebb 10 év alatt kell
visszafizetni.
A törlesztő részletek késedelmes teljesítése
esetén a tartozások után a mindenkori törvényes kamatnak megfelelő összegű késedelmi
kamatot kell fizetni.
A pályázóval kötött szerződés tartalmazza a
felhasználás és a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésének feltételeit.
A támogatások folyósítása az Önkormányzat
számláját vezető pénzintézet útján történik.
A helyi támogatás biztosítására a szerződésben megjelölt ingatlanra az Önkormányzat javára jelzálogjog kerül bejegyzésre.
A pályázat benyújtásához szükséges adatlapot
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának
Lakosságszolgálati Csoportja (1024 Bp., Margit krt. 47-49.), a Szociális és Gyermekvédelmi
Iroda (1024 Bp., Káplár u. 2.c-d.), valamint a
Lakosságszolgálati Csoport Pesthidegkúti Kirendeltsége (1028 Bp., Máriaremetei u. 37.) térítésmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére.
A pályázatokat a fent megjelölt helyeken a pályázati hirdetmény megjelenését követően
– 2010. április 15-étől 2010. október 31-éig
folyamatosan lehet benyújtani.
A pályázati keretösszeg 35 millió forint.
A pályázatokról a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodája a rendelkezésre
bocsátott adatok és a helyszíni környezettanulmány alapján előterjesztést készít, amelynek
alapján az illetékes bizottság dönt.
A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda a döntésről 8 napon belül értesíti a pályázót.
Tájékoztatás kérhető az alábbi telefonszámon:
346-5700. A rendelet teljes szövege a www.masodikkerulet.hu honlapon olvasható.
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Beszámoló a Nyék-Kurucles Egyesület
2009. évi munkájáról
Az egyesület tevékenységének alapcélja az épített és a természeti környezet védelme.
Egyesületünk gyűléseit kéthavonta a Kuruclesi út 21/a szám alatt tartotta. A II. kerületi önkormányzat lakossági meghallgatásán egyesületünk képviseltette magát.
A 2009. évi programok és rendezvényeink
Február 11-én programok összeállítása. Március 3-án Baranyi Judit kárpitművész
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZK) Hűvösvölgyi úti fiókjában vetített képekkel
illusztrált előadást tartott a 700 éves Angers-i kárpitról. Április 21-én Papp Zoltán
színművész Mustármag címmel előadása a FSZK Hűvösvölgyi úti fiókjában. Május
14-én a Klebelsberg Kultúrkúriában dr. Kárpáti Miklós „Volt egyszer egy Lipótmező”
c. könyvének bemutatója. Szeptember 19-én az Európai Örökségnapok keretében az
OPNI szecessziós műemlék kápolnáját mutattuk be. Október 13-án Perjámosi Sándor
művelődéstörténész Benedek Elekről tartott előadást. December 1-jén dr. Kárpáti
Miklós a FSZK Hűvösvölgyi úti fiókjában is bemutatta a „Volt egyszer egy Lipótmező”
c. könyvet.
Egyéb közéleti tevékenység: 2009 októberében Sós Jenő és Mende Márta Judit
részt vett a Környezet-és Természetvédők Szervezetének országos találkozóján. Egyesületünk többszöri írásbeli kérésére a BKV a 61-es villamos Nagyhíd megállójánál
a Hűvösvölgy felé menő és a Móricz Zsigmond körtér felé menő villamos sínpárok
között aszfaltozott átjárót alakított ki.
2008-ban a BKV-nak sok aláírással több levelet küldtünk az akkori 256-os autóbusz Moszkva tér- Hűvösvölgyi vonalának módosítására. Bár a változtatás 2009-ben
nem egészen az eredeti kérésünk szerint történt, de a Tárogató úti, a Széher úti és
felső Kuruclesi úti lakosok számára a 129-es autóbusz megfelelő összeköttetést biztosít a Moszkva térre.
Pályázatok: a 2009-ben egy pályázaton nyert pénzbeli támogatást: a II. Kerületi
Önkormányzat Költségvetési Bizottsága 60 000 Ft-ot szavazott meg az Európai Örökségnapok rendezvény lebonyolítására.
Az egyesület pénzügyi helyzete: bevétel tagdíjakból: 4800 Ft és a pályázaton
elnyert 60000 Ft. Adó 1% felajánlás 2009-ben nem érkezett. A tagdíjból származó
összeget a folyószámla vezetéséhez használtuk fel. 2009. december 31-én a Citi
Banknál vezetett számlánkon 35 9431 Ft volt. A pénzügyi elszámolásunk a pályázati
kiírásnak megfelelően 2010. január 15-ig megtörtént.

Miért jó
fallabdázni?

A squash, vagyis a fallabda az egyik legdinamikusabb beltéri labdajáték, amely időjárástól függetlenül bármikor űzhető. Nagy állóképesség és gyorsaság szükséges a
mintegy 60 m²-es pálya teljes területének befutásához. Mind a négy fal játszik, ezért
nagy a variációlehetőség, amely intenzívvé és érdekessé teszi a játékot. A hátsó fal
leggyakrabban üvegfal, így kívülről is lehet látni.
Amatőr szinten nagyon gyorsan elsajátítható, egy hasonló tudású partnerrel rögtön élvezhetővé válik. Fontos a középen helyezkedés, ahonnan mind a négy sarok
könnyebben elérhető és gazdaságosabbá válik a mozgás. A rendszeres fallabdázás
folyamatosan jó kondiban tart. Aki komolyabban szeretné megtanulni ezt a sportot,
annak az alapokat érdemes edző segítségével elsajátítani.
Mivel a két ellenfél egy térben mozog, legfontosabb szabály az akadályozás elkerülése. Ha a partner útban van, meg kell állni. Ilyenkor akár a pontot is meg lehet nyerni,
vagy új poén következik. Ezt az úgynevezett lett és stroke szabály határozza meg, melyet meg kell tanulni. A balesetek elkerülése érdekében javasolt a squash szemüveg
használata, mely 18 év alatt kötelező az utánpótlás versenyeken.
A City Squash Club, amely Magyarország első fallabdaklubja, kedvező tavaszi árakkal, nagy tapasztalattal rendelkező edzőkkel, családias környezetben várja az érdeklődőket. Gyermekeknek tanfolyamok, nyári tábor, felnőtteknek folyamatosan profi és
amatőr versenyek.
További információk: www.squashtech.hu honlapon.

Itt a tavasz, gyere és hozd formába magad!

Tavaszi méregtelenítés célzottan
Ákos : „… Éget, egyre éget,
Mert méreggel teli a véred,
Benned tombol, ami rombol…”
Már nyílik a világ, pezsdül a vérünk, éled a természet, és ezzel a szervezetünk is.
Pajzsmirigyünk több tiroxint termel, nő az alapanyagcserénk, ez pezsdíti a vérünket. A napfény hatására csökken a malatonin, nő a szerotonin a szervezetünkben,
lelkünk is kinyílik! Ha együtt dolgozunk a természettel, könnyebb az életünk!
Itt a helye a külső, belső nagytakarításnak!
Mindannyian tudjuk, hogy a levegővel, a vízzel, az ételeinkkel sok káros is kerül a
szervezetünkbe, „magunkba vesszük a környezetünket”. A levegővel az antimont,
a kéndioxidot, nitrogénoxidot stb., a zöldség és gyümölcsfélékkel a permetezőszereket, az ételeinkkel a tartósítószereket is, az ételjavítókat, a vízzel pedig ki tudja
mit. A biofizikai orvoslás, és ezen belül a Voll-féle elektroakupunktúra, a homeopátia nagyszerű lehetőség a szervezetünkbe kerülő káros anyagok eltávolítására. Ezen
anyagok a vérkeringéssel a laza rostos kötőszövetben, ill. a zsírszövetben köthetnek
ki. Minél kövérebb egy ember, annál több salakanyagot tárol! A Voll-módszerrel
megszondázzuk a szervezetünket, a szervezet energiablokkjait, sőt ezek okait is
feltárjuk. Mindez még tünetmentes állapotban is lehetséges. Ez az igazi megelőzés! A szervezetünket ért sugárterhelés is tesztelhető! A Voll-módszerrel azonnal
kitesztelhető a terápia is, azok a homeopátiás, izopátiás szerek, amelyekkel megszabadulhatunk célzottan mérgeinktől. Ez a direkt, célzott méregtelenítés! Így
ki lehet vezetni a szervezetből akár az ólmot, a kadmiumot, a rákkeltő anyagokat,
akár a dioxint, akár a DDT-t, a dioxánt. Ez a biofizikai, vagy frekvenciagyógyászat
huszadik éve bizonyítja eredményességét.
A Voll-módszerrel a mikrobáktól, a baktériumoktól és vírusoktól is meg tudjuk
szabadítani a szervezetet, pl. a HPV-től, a herpesz vírustól, lisztériától, gennykeltő
coccusoktól. Ezzel akár az érelmeszesedésünket is késleltethetjük! Tudatosítanunk
kell, hogy a természetvédelem, a környezetvédelem egyúttal EMBERVÉDELEM!
Ákos soraival kívánok tisztább külső belső kikeletet! Kellemes Húsvétot!
„Mesterséges anyagokkal őrizteted a testedet.
Megölnek, vagy gyógyítanak a kíméletlen vegyszerek?”

Dr. Kecskés Gabriella
belgyógyász, homeopata, Voll-diagnoszta
MEDIC-POLIKLINIKA 1052 BUDAPEST VÁROSHÁZ UTCA 14.
T: 266-6050, 317-6253 06306702321
www.medicpoliklinika.hu, info@medicpoliklinika.hu
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Parkfavédelem a legkorszerűbb módszerekkel
Hamarosan itt a tavasz. Hogy gondtalanul élvezhessük nagy díszítő értékű lombos- és örökzöld
fáinkat, időben gondolni kell védelmükre. A
tavasz nemcsak kizöldülést, a károsítókat is elhozza!
A vadgesztenyék a vadgesztenye-aknázómolytól, a platánok a platánpoloskától, a japánakácok a japán pajzstetűtől, a juharfák főként a
levéltetvektől károsodnak, és a fenyőféléket is
veszélyeztetik a kártevők. Kártételük gyengíti
a fákat, korai lombhullást okozhat, váladékuk
szennyezi a kerti bútorokat, autókat és utat nyitnak kórokozóknak, melyek lassú pusztulást, de
gyors kiszáradást is okozhatnak.
Szeretnénk az önkormányzatok, útkezelők,
lakóközösségek figyelmét felhívni, egy új,
környezetkímélő megoldásra, az endoterápiás védelemre. A tünetek évente egy kezeléssel
megszüntethetők, megőrizhető a fák kártevő
mentessége, fenntartható egészséges fejlődése.
Iskolákban, óvodákban, játszótereken, kempingekben is nagy szükség lehet védelemre,
ahol hagyományos vegyszeres kezelés nem végezhető egészségvédelmi okból.
Kerti éttermekben, udvarokban pihenésünket zavarhatja az amerikai bivalykabóca kárté-

tele, allergén váladéka. Nyár közepétől szinte
minden díszfát megtámad, jelenléte igen zavaró. Endoterápiával ilyen körülmények között is
lehet védekezni.
A gombabetegségek is korai levélhullást okozhatnak, csökkentve a díszítő értéket. A kórokozók és kártevők elleni együttes védelem már
kidolgozás alatt van.
Termőhelyi adottságok miatti tápanyaghiány
is okozhat lombelszíneződést, klorózist. Ilyen
esetekben főként mikroelem pótlás szükséges,
ami egy menetben végzett kezeléssel megvalósítható lesz.
Az akusztikus favizsgálat (Fakopp 3D) hatékony módszer a korhadás korai felismerésére.
A viharkárok megelőzésével megakadályozhatók a balesetek, épületekben, autókban bekövetkező károk, és a gyógyítás módjára is konkrét
szaktanács adható.
Kérjük, tekintse meg honlapunkat:
www.parkfavedelem.hu
Legyen biztonságban, működjön együtt
velünk parkfáink védelmében!
Dr. Vályi István
növényvédő szakmérnök

A rejtvény fősorában Walker Mort gondolatát rejtettük
el. A 2010/5. számban megjelent rejtvény megfejtése:
„A ráncok csak azt jelzik, hol a mosoly helye.”. A
helyes megfejtést beküldők közül három kedves
olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint értékben
választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából:
Bolváry Gábor, Molnár Gabriella és Szabó Gézáné.
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 16-ig.
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ÁLLÁS, MUNKA
Felsőfokú angol nyelvtudással és jogosítvánnyal rendelkező fiatal, agilis MUNKATÁRSAT KERES gyógyászati termékeket
forgalmazó kft. Jelentkezés: job@konsens.hu címen.
LÉPCSŐHÁZTAKARÍTÁST VÁLLALUNK
KERÜLETI ÁFAMENTES KFT-VEL HOSZSZÚ TÁVRA IS, BUDAI REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 20 941-4200, 06 30 2115912, sebokd@gmail.com

OKTATÁS
KIKELET MAGÁNÓVODA VÁRJA KISLÉTSZÁMÚ CSOPORTJAIVAL ÚJONNAN BEIRATKOZÓ OVISAIT. ÓVODÁNK
ANYANYELVI ANGOL OKTATÁSSAL,
VÁLTOZATOS
ÉTELEKKEL,
TORNATEREMMEL, NAGY KERTTEL VÁJRA
A GYERMEKEKET. T.: 391-4445, 06
30 456-4707 www.kikeletovoda.hu
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 BÖLCSŐDE-ÓVODA 18 hónapos kortól várja a
gyerekeket bölcsis, valamint német vagy
angol kétnyelvű ovis csoportjaiba! Tel.:
06 30 958-8629, www.habakukk.hu
Franciatanárt keresünk a II/a kerületben (lehetőleg Máriaremetén, a Bazilika közelében), vagy aki ide házhoz
jön. kovacsevics@hotmail.com. Tel.:
06 30 919-3184
A Pasaréti térnél francia anyanyelvű nyelvtanár magánórákat vállal. 45
perc/2000 Ft. Tel.: 06 30 302-7760
15 éves tapasztalattal vállalok angol
nyelvtanítást minden szinten, egyénileg
vagy csoportban, Hűvösvölgyben. Házhoz is megyek. T.: 06 20 330-2402
PEDAGÓGUS NAGY GYAKORLATTAL
ANGOL KORREPETÁLÁST VÁLLAL PASARÉTI OTTHONÁBAN ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK. 1500 FT/45 PERC. TEL.:
06 70 625-1414
ANGOL középszintű érettségire felkészítő egynapos tréning. Tel.: 06 30 5373138, www.belbudatanoda.hu
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES
TAPASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: 06 30
343-8351
ANGOL drámatábor nyáron, a Balaton
8-12 éveseknek. Tel.: 06 30 537-3138,
www.belbudatanoda.hu
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

FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-, nyelvoktatást alapoktól szigorlatig.
www.fejestanoda.atw.hu, tel.: 06 70
366-6445, 250-2003.
KÉMIATANÍTÁS MINDEN SZINTEN (06
30 264-5648), BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLAI TANÁRNÁL (06
30 853-1153). TEL.: 06 30 264-5648

INGATLAN
Garázs kiadó a Törökvész lejtő elején.
Tel.: 200-1559
Egyedi GARÁZS kiadó a SzemlőhegyEszter utca sarkon. Utcára nyíló, 20 m²es. Tel.: 06 70 242-4144
GARÁZS KIADÓ A TÁROGATÓ ÚTON AZ
IBS KÖZELÉBEN. TEL.: 06 30 624-3537
VI., Operánál, Hajós utca elején üzlethelyiség bérleti joga átadó. T.: 06 30 2920505
Idős haszonélvező által lakottan lakást
(tulajdonrészt is) vásárolnék. Tel.: 06 30
670-6844
BAUHAUS VILLALAKÁS KIADÓ! A Bimbó úton teljes körűen felújított, 116
m²-es, 3,5 szoba hallos, reprezentatív,
világos lakás hosszú távra tulajdonostól
kiadó. Irodának és lakásnak is kiváló!
06 30 244-2717. Képek: http://ingatlan.
com/4245475
KIADÓ PASARÉTEN TETŐTERASZOS,
45 m²-ES, HÁLÓFÜLKÉS, FELÚJÍTOTT
CSENDES LAKÁS 55 000 FT-ÉRT. Tel.:
06 20 977-2962
Lakás kiadó garázzsal a II. kerületi
Csalit utcában. Csendes, zöldövezeti,
panorámás, 56 m²-es, két különálló
szobával, konyhával, erkéllyel. Tel.: 06
30 895-8767
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
IGÉNYES, CSENDES, VILÁGOS, EMELETI
3–5 SZOBÁS ELADÓ LAKÁST KERESEK
AZ I., II., XII. KERÜLETBEN. TEL.: 2019475, 06 70 237-9030
MÁSODIK KERÜLETI 50 m²-ES II. EMELETI LAKÁST NAGYOBBRA CSERÉLEK,
VAGY ELADOM. TEL.: 394-4755
A DITRÓ UTCÁBAN (PASARÉTEN) 2000BEN ÉPÜLT, 81 m²-ES, I. EMELETI, 2,5
SZOBÁS LAKÁS TEREMGARÁZZSAL
51.4 M Ft. 06 70 523-1969 www.budaihegyek.hu
A RADNA UTCÁBAN BAUHAUS HÁZBAN NAPOS, 86 m²-ES + TERASZOS
LAKÁS KILÁTÁSSAL 38,5 M FT. 06 70
523-1969 WWW.BUDAIHEGYEK.HU
AZ ALVINCI ÚTON, VILLÁBAN, 138
m²-ES TERASZOS POLGÁRI LAKÁS GARÁZSOKKAL 75 M FT. TEL.: 06 70 5231969, www.budaihegyek.hu
Törökvész úti, napfényes, 54 m²-es lakás tulajdonostól eladó 20 M Ft-ért. Tel.:
06 20 939-1602
Eladó Szász Károly utcában teljes körűen
felújítandó 2,5 szobás III. emeleti lakás
17,6 M Ft-ért Tel.: 06 30 855-6336
Eladó a II., Rózsahegy u. 3/a. sz. alatt
egy I. emeleti, utcára néző 25 m²-es
garzonlakás 13 M Ft-ért és egy alagsori, utcára néző 49 m²-es kétszobás
lakás 16 M Ft-ért. T.: 316-6901, 4281406
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 GARÁZSZSAL 42,8 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 2019475, 06 70 237-9030
II. APOSTOL UTCÁBAN 64 m²-ES, LOGGIÁS, TÁROLÓS, FELÚJÍTOTT, TÁRSASHÁZI LAKÁS, TULAJDONOSTÓL ELADÓ.
IRÁNYÁR: 27,5 M FT + TEREMGARÁZS
2 M FT. TEL: 06 30-964-1629
A MAMMUTNÁL 18; 26 m²-ES FELÚJÍTOTT LAKÁS EGYMÁS MELLETT,
CSENDES, VILÁGOS, ZÖLD TERASSZAL
7,5; 10,9 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 II., CIMBALOM utcában ház eladó
1000 m²-es telken. Tel.: 06 70 2210911, 10–13-ig.
A II., SZALAMANDRA ÚTON 187 m²ES, PANORÁMÁS, HÁROMSZINTES,
FELÚJÍTOTT IKERHÁZ FÉL TÉLIKERTTEL,
SZAUNÁVAL, MEDENCÉVEL ÉS 40 m²
ÉPÜLETTEL 149 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.:
06 70 237-9030, 201-9475
A II., Rózsahegy utcában kétszobás,
amerikai konyhás lakás teremgarázzsal
eladó. Tel.: 06 30 966-9630
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es
lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 19
M Ft. Tel.: 06 20 452-6660, www.lakas.
korbai.com
A PASARÉTI TÉRNÉL 2002-BEN ÉPÜLT,
NAPPALI+3 HÁLÓS LAKÁS GARÁZZSAL
47,9 M FT. TEL.: 06 70 523-1969, www.
budaihegyek.hu
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 XII., BÖSZÖRMÉNYI ÚTON 84 m²-es,
3 ÉS FÉL SZOBÁS EMELETI , FELÚJÍTANDÓ ÖRÖKLAKÁS ELADÓ. IRÁNYÁR:
21MFT. TEL.: 06 20 347-9281
Solymáron eladó 20m széles, sík felületű, csatornázott telek. Beépíthető 156
m². Ára: 14,5 M Ft.T.: 2742-785
NAGYKOVÁCSI HEGYVIDÉKEN 740 m²ES TERASZOSÍTOTT ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. TELEKMÉRET: 25x30 M. TEL.: 06
20 211-2995
Budakalász-Szentistvántelepen 200 m²es tágas, 6–7 szobás, 15 éves családi
ház HÉV-től, iskolától 6 percre tulajdonostól eladó. Irányár: 49 M Ft. Tel.: 06
30 724-3421
Balatonon, Ábrahám hegyen, közvetlen
vízparti, 170 m²-es, összközműves, kétszintes, dupla komfortos családi villa eladó. Stég van. 06 20 938-2579.
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
KERESÜNK-KÍNÁLUNK ELADÓ-KIADÓ
LAKÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT,
VILLÁKAT, TELKEKET. KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL.
TEL.: 315-0031, 06 70 944-0088, amadex@amadex.hu
BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETŐKÉPES BELFÖLDI, KÜLFÖLDI ÜGYFELEI
RÉSZÉRE VÉTELRE, BÉRBEADÁSRA KERES II. KERÜLETI CSALÁDI HÁZAKAT,

LAKÁSOKAT ÉS ÉPÍTÉSI TELKEKET. TEL.:
274-0174, 06 (30) 396-5579, info@
bestbuda.hu, www.bestbuda.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Családokhoz közvetítünk leinformálható
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 2438280, 06 20 359-5918
Dr. Vág János fogszakorvos a VII.,
Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Előzetes időpont-egyeztetést a 06 20 3415980 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. APOSTOL ÉVA BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–
18-IG. TEL.: 06 30 972-6272
BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS,
ANYAJEGYEK SZŰRŐVIZSGÁLATA,
GYERMEKBŐRGYÓGYÁSZAT. II. MARGIT
KRT. 54. BEJELENTKEZÉS: 225-1795
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.
Depresszió, pánik, stressz, szorongás
kezelése pszichoterápiával, hipnoterápiával a Budagyöngyénél. Tel.: 06 30 2516591
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.
Pszichiátriai és pszichoterápiás magánrendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar kezelése, életvezetési tanácsadás.
Dr. Scodnik Anikó, tel.: 06 30 213-8052.
GYERMEKPSZICHOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS A MAMMUT SZOMSZÉDSÁGÁBAN. Tanulási, beilleszkedési nehézségek, nevelési problémák, alvás,- evészavarok esetén várja Bányász Réka klinikai
szakpszichológus. 06 70 602-6915
A SZAKORVOSI TŰ/LÉZERAKUPUNKTÚRA A LUKÁCS GYÓGYFÜRDŐBŐL A
RÓZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 3261788, 06 20 922-5058, DR. KERTÉSZ
MÁRIA, dr.kertesz.maria@chello.hu,
http://akupunktura.mimnet.hu
Frissítő masszázst vállal háznál harmincas, türelmes fiatalember kedvező áron.
Tel.: 06 20 219-5627
FRISSÍTŐ
MASSZÁZSTANFOLYAMOK
INDULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN, A II., PENGŐ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLIEK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK. ÉRDEKLŐDNI: DR.
BINDERNÉ, TEL.: 06 30 921-1809.
GYÓGYMASSZÁZS, stresszoldó masszázs, talpmasszázs gyakorlott, szakképzett gyógymasszőrtől. Helyszínek:
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Batthyány u. 31. és IBS Fitness, Tárogató
út 2-4. Időpontegyeztetés: Kőber Bettina. Tel.: 06 20 384-7876
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
Leszoktatjuk a dohányzásról egyszeri 26
perces biorezonanciás terápiával (7 000
Ft) Óbudán, a Vörösvári úti és a Békásmegyeri orvosi rendelőkben. Bejelentkezéssel: 06 70 271-9867

VÍZ–GÁZ–VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több
évtizedes 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 30 921-0948
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
S.O.S. DUGULÁS ÉS CSATORNATISZTÍTÁS
gépesített ipari technológiával falbontás
nélkül a hét minden napján, a nap 24
órájában garanciával a lakosság és közületek szolgálatában. T.: 291-2800, 06
30 269-0001
Vízszerelés, csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.:
06 30 447-3603
Víz-, fűtésszerelés, duguláselhárítás,
gázkészülék-javítás A-Z-ig. Tel.: 4020627, 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
Vízszerelés, duguláselhárítás, villanyszerelés, gáz-fűtésszerelés hétvégén
is. T.: 06 20 975-5528, 306-5973
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
BUDAI GYORSSZERVÍZ: TELJESKÖRŐ
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS, VÍZ, VILLANY,
FŰTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS A NAP 24 ÓRÁJÁBAN. HÉTVÉGÉN IS.
321-8082, 06 30 269-0001

Budai Polgár

hirdetés
AKCIÓ! 5900 FT KISZÁLLÁSSAL
EGYÜTT! GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! INFORMÁCIÓ, HIBAJELENTÉS: 769-0043
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. 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
ELMÜ ÁLTAL MINŐSÍTETT VILLANYSZERELŐ MÉRŐHELYKIÉPÍTÉST, TELJESKÖRŰ VILLANYSZERELÉST, ELEKTROMOS
CSERÉPKÁLYHA, HŐTÁROLÓSKÁLYHA,
VILLANYBOJLER, GÁZ-EPH JAVÍTÁSOKAT VÁLLALOK. 06-20-530-0344 http://
cserepkalyha-kandallo.webs.com
Villanyszerelés, vezetékek, kapcsolók,
lámpák cseréje precízen, alacsony áron,
garanciával. Tanácsadás. Tel.: 06 20 3332323
Villanyszerelési munkák szakszerű,
gyors szerelése. Bojlerek karbantartása,
javítása, cseréje. Hőtárolós kályhák, lépcsőházi világítás, antik csillárok javítása.
Korszerű fűtéstechnológia (infrapanel)
szerelése. 284-6143, 06-20-374-3768.
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
KLIMATELEPÍTÉS, TISZTÍTÁS, DÍJTALAN
FELMÉRÉS, MINŐSÉGI KÉSZÜLÉKEK.
TEL: 769-0043

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN!
Hazai, külföldi hűtőgépek javítása 37
éve, kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.:
250-0921, 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.: 2-150-250, www.lakasszerviz.hu

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 5415483

SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen
minden nap. Tel.: 243-9462, 06 30 9401802, Paál.
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTŐ SZERVIZE, TÉVÉ, DVD, HÁZIMOZI
ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026
SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: 06 20 5466304
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.

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.
MINŐSÉGI ház körüli munkára hívjon
bizalommal minket (lakatos, kert- és lakáskarbantartás). Megbízható referenciákkal rendelkezünk. Elérhetőségünk: 06
20 373-3665, 06 70 458-2125, epuletlakatos.kert@gmail.com
Lapostető-szigetelést vállalunk. Referenciával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4
PILLÉR Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-3203
Lapostető-szigetelés 10 év garanciával.
Álmennyezet készítés részmunkákkal.
Szakipari munkák. Teljeskörű építőipari
kivitelezés. Elérhetőség: 06 30 931-3203
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
ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, csempézést,
víz-, gáz-, villanyszerelést, parkettázást,
kőművesmunkát vállal. Tel.: 06 20 9982369, tel./fax: 365-2662, e-mail: delabt@vipmail.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi árakkal, minőségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmérés, tel.: 06
30 272-3909.
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 25%
KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALUNK AKÁR
AZONNALI KEZDÉSSEL. TEL.: 06 70
297-6557, 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
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.
hu. Urbanek. Tel./fax: 214-7442, 06 20
978-7429
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875

Beépített bútorok (konyha, könyvespolc, gardrób) méretre készítése gyorsan
és pontosan. 06 30 548-1701
AUBÉLI FAMŰHELY. Helyszínre tervezett
bútor, falépcső készítése, térhatároló
elemek. Öntőminta készítése. T.: 06 33
444-728, 06 30 564-7199
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
MŰBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal vállalja antik- és stylbútorok javítását,
restaurálását, készítését. Tel.: 06 30 9442206
ASZTALOS VÁLLAL AJTÓ-, ABLAKILLESZTÉST, ZÁRSZERELÉST, KÜSZÖBKÉSZÍTÉST, MÁZOLÁST, SZIGETELÉST,
LAMBÉRIÁZÁST, PÁNTOK, ZSANÉROK
CSERÉJÉT, BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT, FELSZERELÉSÉT. TEL.: 251-9483,
06 20 381-6703
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
KŐMŐVESMUNKÁT, FESTÉST, BURKOLÁST VÁLLALUNK, KISEBBET IS. KERÜLETI ÁFA-MENTES KFT-VEL, INGYENES
FELMÉRÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
06 20 941-4200, 06 70 409-1774 sebokd@gmail.com
cserépkályha-,
keKANDALLÓ-,
menceépítés. Tel.: 06 70 326-8745,
www.beckkandallo.hu

REDŐNY
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL
redőnyök, redőnykapu, napellenzők, javítás, szerelés. Szénási László. Tel.: 06 20
985-1273
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
Ásást, kapálást, lombseprést, metszést,
sövényvágást vállalok. Kisebb lépcsőházak takarítását is elvégzem. 06 20 3495395, mecmate@freemail.hu
KERT-, TELEKRENDEZÉS: Metszés, permetezés, fakivágás, gallyazás, bozótirtás, talajcsere, gyepesítés, kerítés, járda,
térkő lerakása. Egyéb kerttel-telekkel
kapcsolatos munkák kivitelezése garan-
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ciával. Tel.: 786-5872, 06 70 422-9445,
fax: 785-7344, mu0000@freemail.hu
FAVESZÉLYTELENÍTÉS, fakivágás, FAALPINTECHNIKÁVAL,
VISSZAVÁGÁS
METSZÉS, kertápolás szakszerûen 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
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 4186663, gold333@freemail.hu
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes fák ágankénti lebontással való
kivágása. Tel.: 06 20 485-6547
Metszést, permetezést, díszfák formázását, kertek átalakítását, gyepek kikezelését vállalom. Tel.: 325-8409

SZOLGÁLTATÁS
1-3 éves korig gyermekfelügyelet Budakeszin. Csendes, erdőközeli, szanatóriumi levegőjű környezet. www.budakeszigyermekfelugyelet.hu, www.budakeszijatszohaz.hu,
www.budakeszinapkozi.hu, www.budakeszibolcsode.hu Tel.: 06 70 249-5106

29. oldal

hirdetés
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.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installálás. Beállítások. Adatok rendszerezése, mentése. Vírusvédelem. Felnőttek,
diákok korrepetálása informatikából.
NO-KO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.:
326-6935, 06 20 541-5483, 06 30 5952921
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

FUVAR
20 éve... Kretz Kft. Konténeres sitt,
- szemét- és hulladékszállítás 4, 6, 8,
10 m3-es konténerekkel. Gépi földmunka, tereprendezés. Sóder, homok,
termőföld szállítása. Tel.: 376-9926,
06 30 991-2739
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes
felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
06 20 972-0347, 06 30 589-7542
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS,
3,5x2x2 m-es RAKTERŰ KISTEHERGÉPKOCSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, 06
70 316-1533, SZIRÁKI.

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZAK teljes körű kezelését,
közös képviseletét vállalom szakképesítéssel, több éves gyakorlattal, referenciával, nettó 1 000 Ft/albetét/hótól. Kérjen ingyenes konzultációt, árajánlatot.
Hívjon bizalommal: 06 20 206-6990
Társasházkezelés, közös képviselet - korrekt, megbízható módon. FLOTT-HOME
BT. Tel.: 274-6135, 06 70 940-3865,
czakoszilvia@gmail.com
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 4264420.
TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLALUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 9191013, www.haztakaritas.hu

VÉTEL, ELADÁS
LOUIS GALÉRIA. Arany és ezüst felvásárlás napi legmagasabb áron 28003600Ft-ig. Tekintse meg a Louis Galériát
az interneten. Bútort, képeket, hagyatékot vásárolunk. Cím: Margit krt. 51-53.
Tel: 316-3651.
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753

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.
SVÁJCI MAGÁNGYŰJTŐ keres készpénzfizetéssel antik bútort, dísztárgyat és
festményeket. Tel.: 06 20 806-1570
Szocialista kitüntetéseket, forgalomból
kivont papír- és fémpénzeket, régi képeslapokat, szocialista relikviákat vásárolok. Gyűjtő. Tel.: 201-7769

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! Nagy ügyfélkör, nagy
esély a társtalálásra! R. Zsuzsanna.
Tel.: 06 30 602-0094

EGYÉB
TAVASZI NADRÁGVÁSÁR. Olcsó árak,
nagy választék, amíg a készlet tart. Farmer-divat nadrágszaküzlet Margit krt.
69. Nyitva: 10-18-ig, szombaton 1013ig. Tel.: 212-4163
KÁVÉHÁZAK, VENDÉGLŐK, 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 9564084. Nem vagyok kereskedő.

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. április 7-én 11 óráig.

Információ: 392-1220

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.
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Ciao Fiat!

Ùjdonság a Pappas Auto-nál.

s-nál!
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Fiat Autócsere Program
Ft

800.000!*
támogatással

Ducato bruttó

1.400.000*

Ft

kedvezménnyel!*

*) A képen látható autók illusztrációk. Az akció 2010. március 1-jétől visszavonásig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, részletek a www.pappas.hu oldalon és a Fiat márkakereskedésünkben. A Fiat Autócsere Program nem érvényes az 500-as modellre.
A támogatás összege a Panda és az új Dobló Panoráma esetén 600 000 Ft, a Qubo és a Grande Punto esetén 700 000 Ft. Fogyasztás: vegyes/városi/országúti 5,7-9,3/3,8-5,8/4,5-7,1 l/100 km; CO2-kibocsátás: 119-212 g/km.
**) Akciónk keretében a Ducato modellek – a készleten lévők és a gyártásból megrendelésre kerülők egyaránt – bruttó 1 400 000 Ft kedvezménnyel kapható! Az akció visszavonásig érvényes. A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedésünkben!
***) Érvényes a 2010.03.26. és 2010.06.30. között megrendelt új Fiat személyautókra.

Pappas Auto

Pappas Auto Magyarország Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 6. Tel.: 06-1/436-7400
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 131. Tel.: 06-22/889-180

PappasAutoAnz_Fiat_197x269_HU2.indd 1

6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15. Tel.: 06-62/553-999

www.pappas.hu

24.03.2010 13:15:02 Uhr

2010/7 – április 2.
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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.

Megújult a

Rézmál kávézó!
Hozza el ezt a hirdetést és
vendégünk egy presszó kávéra!

Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858
www.akupunktura-prof.hu

Rézmál kávézó
www.rezmal.hu
1022 Bp., Marczibányi tér 5/a
Az akció 2010. április 6-12-ig
délután 14 -18 óráig tart.

Pasarét residence

Stílus és
minőség
a Rózsadomb
lábánál...

t nagy teraszok t azonnali beköltözés
t
r
e
k
ű
r
ö
gyöny

...és csak tíz perc a belváros!

3 444 888
www.pasaretresidence.hu
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Új világszabadalom az egészségért

'PSN [E ¹KK  B UFTUFE 5BQPTE B [T¬SU
Óránként 100 kalóriával többet éget el!!
kedvező hatásai
A RYN egy új terápiás lábbeli, használatával csök- A
kentheti a láb, a gerinc ízületi fájdalmait, kiegyene- ô'PLP[PUUJ[PNBLUJWJU T
- Lábszárizmok
sedik tartásunk, és járásunk természetessé válik.

Új! 2010 es modellek érkeztek!!!!

46 900 Ft

MÁR EGÉSZSÉGKÁRTYÁRA IS!
&H¨T[T¨H»HZJEPMHP[²LOBLLBM0-$4##"/

- Hátsó combizmok

'BSJ[PN
- Hát- és hasizmok
ô'PLP[PUUPYJH¨OCFWJUFM
ô'PLP[PUUBOZBHDTFSF
ô$TµLLFOUFUU¬[»MFUJUFSIFM¨T

Akció! -10% -20%

minden modellre!

Ajándékozzon egészséget,
ennél értékesebb nincsen!

RYN SHOP MAMMUT I. ô 1024 Bp. Lővőház u 2-6 I.em. MKB-bank mellett!
T.: 061 345 80 14 06 20 382 28 33 ô Ny.: H–Szo: 10–21, Vas: 10-18 ô www.rynshop.hu

ÚJ magánrendelések a II. kerületben!

A Mobil Ultrahang Kft. szeretettel várja Pácienseit a II. kerületi rendelőjébe!
Vizsgálataink:
1. Magzati ultrahangvizsgálatok 3D/4D („babamozi”)
Vizsgáló szonográfus: Szentpéteri-Tátrai Ibolya
2. Újszülöttkori (ún. hathetes) szűrővizsgálatok – koponya, has, csípő-, és gyermek
ultrahangvizsgálatok
Vizsgáló orvos: Dr. Várady Mária
3. Általános felnőtt ultrahangvizsgálatok (ér, izület, has, kismedence, lágyrészek,
emlő, here)
Vizsgáló orvos: Dr. Arany Andrea, Dr. Kollár Attila, Dr. Solymosi Diána
4. Komplett kardiológiai rendelés (kardiológiai UH, EKG, terheléses EKG, vérnyomás
monitorozás)
Vizsgáló orvos: Dr. Révész Zsuzsanna, Dr. Szemerédi Péter
RENDELŐ CÍME: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 10. fszt.2.
A vizsgálatokat csak előjegyzés alapján végezzünk.
Bejelentkezés: (06 30) 726-0170, E-mailen: elojegyzes@mobiluh.hu
Tovább információért tekintse meg honlapunkat: www.mobiluh.hu

AKCIÓINK
március 17-tôl
május 31-ig:

Az 5 légkamrás
műanyagot
a 3 kamrás
árába adjuk!
Fa nyílászárók

-20%!

Komplett kivitelezés -

a felméréstől a beépítésig!
1035 Bp. Bécsi út.199. ( Praktikerrel szemben)
Tel.: 06-1-950-07-22
Léczfalvi Piroska Tel.: 06-20-222-44-12
e-mail: ajtoablak2004@t-online.hu
www. ablakobuda.hu

