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Családbarát önkormányzat díj kerületünknek
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)
öt éve alapította a Családbarát önkormányzat
díjat. Olyan településeknek ítélik oda a címet,
amelyek hozzájárulnak a gyermekes családok
életfeltételeinek javításához. A kitüntetéssel
idén kerületünk családokért tett munkáját ismerték el. A díjat július 14-én az Országházban
az egyesület országos konferenciáján adták át.
A tanácskozás részvevôit Jakab István, az
Országgyûlés alelnöke, valamint Nyitrai Imre,
a Nemzeti Erôforrás Minisztérium helyettes
államtitkára köszöntötte. A NOE elnöksége
2005-ben alapította a díjat, amelyet minden
évben a népesedés világnapjához, július 11éhez kötôdôen adnak át. A kitüntetésre egy tizenöt pontos szempontrendszer alapján a
NOE helyi közösségei és szakértôi tesznek javaslatot, majd ennek alapján választják ki a
díjazottakat. Az idén négy település: Érd, Farmos és Hódmezôvásárhely mellett a II. kerületet részesítették a kitüntetô címben. Önkormányzatunk szociális, oktatási, nevelési és
egészségügyi munkáját elismerve Székely Hajnalka, az egyesület elnöke adta át a díjat Dankó Virág alpolgármesternek.
(Folytatás a 3. oldalon)

További három hónapig ingyenesen
igényelhetô a Kerület Kártya
A lakosok és a szolgáltatók körében népszerû II. Kerület Kártya-program keretében október végéig ingyenesen igényelhetô a kedvezményes vásárlásra és szolgáltatások igénybevételére jogosító kártya. A II. kerületi, állandó lakhellyel rendelkezô lakosok részére az elfogadópartnerek a kártyára általában 5–15% közötti kedvezményt biztosítanak a szolgáltatások vagy a termékek árából. A kártyát interneten a www.masodikkeruletkartya.hu oldalon, vagy személyesen, a kártyakiadó pontokon lehet igényelni.
A kártyakiadó pontok augusztusi nyitva tartása:
n Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Templom utca 2–10.): minden hétfôn 10–12 és 14–18
óra között;
n Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ (1024 Marczibányi tér 5/a) keddtôl péntekig 9–
12 és 14–17 óra között (a kártyakiadó pont augusztus 17–20. között zárva tart).
További tájékoztatás: II. Kerületi Városfejlesztô Zrt., 1024 Keleti Károly utca 15/a, tel.:
315-3965, e-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu, www.masodikkeruletkartya.hu

VÉGÉHEZ KÖZELEDIK A BEL-BUDAI ÁTALAKULÁS. Néhány hét múlva elkészül a városrészközpont funkcióbôvítô rehabilitációja.
A korábban zsúfolt kerületrész helyén kulturált terek alakulnak ki, amelyeket nagyobb biztonsággal használhatnak majd a gyalogosok,
ahol sokkal több zöldfelület veszi körül az ott
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élôket és az arra járókat.

MEGÚJULÓ ERDÔK. A Budai-hegység növény- és állatvilágát, illetve geológiáját tekintve hazánk egyik legösszetettebb hegysége. A
térség erdeit kezelô Pilisi Parkerdô Zrt. most lezárult programjának elsôdleges célja az volt,
hogy a védett parkerdôk élôhelyeit és élettelen természeti értékeit helyreállítsa és hosszú
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távon megôrizze.

Helyhatósági
választások
október 3-án
Sólyom László köztársasági elnök
a 2010. évi helyhatósági választások idôpontját október 3-ára tûzte ki. Lapszámunk 6. oldalán találhatják a Helyi Választási Iroda mindenre kiterjedô tájékoztatóját. A
legfontosabb változás, hogy a választási körzetek, és ezzel együtt a
szavazókörök száma is csökkent.

HASZNÁLT AUTÓVAL JÁR, LUXUSAUTÓT
TERVEZ. A második kerületben él és Budán
mûködik a cége annak a fiatal magyar formatervezônek, aki a Vulca S luxusautót tervezte.
Tárnok Zsolt egy olasz autómûhelynek készítette az egyedi formájú sportkupét, amelybôl
mindössze tizet gyártanak majd. Munkáit sokszor a természet ihleti.
8. OLDAL
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KÖZÉRDEKÛ

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
Telefonos ügyféltájékoztató rendszer: 346-5680
Idôpontfoglalás: 346-5602

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
ebédidô: 12.15–13.00
szemben elônyt élveznek
péntek: 8.00–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–18.00,
(A sorszámok kiadása az ügyfél- Telefonos ügyféltájékoztató:
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
fogadás vége elôtt fél órával
346-5680
csütörtök: 8.00–16.00
befejezôdik, a délutáni sorszám- 24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
péntek: 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 L. út 7–9., t.: 346-5750

Városrendészet

Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
06 80 204-965
Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

BUDAI POLGÁR

Legújabb technika
a környezetvédelem szolgálatában
A II. kerületi önkormányzat 2008-ban a Közép-Magyarországi
Operatív Program keretében új, környezetvédelmi célú
informatikai fejlesztésbe kezdett. Az új online-rendszerrel egy
olyan egységes környezetvédelmi adatbázist hoznak létre,
amely hatékonyan támogatja az önkormányzat, a lakosság,
a hatóságok, a szakmai és a civil szervezetek környezetvédelemmel kapcsolatos munkáját és kezdeményezéseit. „A II.
Kerületi Önkormányzat környezetvédelmi tájékoztatási, online
bejelentési és lekérdezési és döntéstámogató rendszere”
elnevezésû pályázaton (KMOP-3.3.4/C-2008-0006) 92 590 000
forint támogatást nyert el. A fejlesztés összköltsége százmillió
forint.

Az új rendszer a szakmai felhasználók számára lehetôvé teszi a gyors
és hatékony területi elemzések elvégzését, tematikus térképek szerkesztését, térbeli, illetve térképi lekérdezések végrehajtását. A helyszíni ellenôrzések hatékonysága számottevôen javul az építéshatósági ügyek, parlagfû és egyéb allergén gyomnövényekkel kapcsolatos
hatósági és kezelôi feladatok, fakivágások, -telepítések, valamint a
közterület használata tekintetében.
Az internetes, illetve intranetes tájékozatói portál kialakításával a
rendelkezésre álló információk gyorsan és hatékonyan eljuttathatók
a lakossághoz, az érintett felhasználókhoz. A kialakítandó internetes
bejelentési felület lehetôséget kínál a lakosság és civil szervezetek
számára, hogy a portálon keresztül környezetvédelemmel kapcsolatos információkat osszanak meg az önkormányzattal, ilyenek például
illegális hulladéklerakók, elhagyott roncsautók, parlagfû vagy a környezeti károsodások bejelentése.

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

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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Az unió által támogatott fejlesztés hozzájárul az önkormányzat természeti értékeinek védelméhez, és a lakosok is aktívabban vehetnek
részt a környezetük megóvásában. Egyszerûbb lesz például egy-egy
probléma bejelentése, jelzése a Polgármesteri Hivatalnak, és így a
megoldás is hamarabb érkezik. A környék faállományának bôvülése
és racionalizálása a teljes érintett környezetre pozitív hatással lesz.
A naprakész adatoknak köszönhetôen egy-egy építkezés munkálatai sem károsítják majd felszín alatti természeti értékeinket.
A rendszer elônyei közé tartozik az is, hogy használatával hatékonyabban lehet fellépni az illegális hulladékot lerakókkal és a természetet károsítókkal szemben, ennek következtében
csökkennek a helyreállítási költségek.

Meghosszabbított védelem
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2009. szeptember 11-én kelt
460/6689/1/2009 sz. határozatával ideiglenes mûemléki védelem
alá helyezte a Bp. II., Cimbalom utca 13. szám alatti ingatlant. A kerületi fôépítész arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ideiglenes mûemléki védelmet az örökségvédelmi hivatal egy évvel, 2011. szeptember
18-ig meghosszabbította.

2010/16 — augusztus 6.

ÖNKORMÁNYZAT
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Kerületünk a családokért
(Folytatás az elsô oldalról)
A NOE által eddig díjazott önkormányzatok
sorában kerületünk a második, amely fôvárosi önkormányzatként megkapta az elismerést. A díj odaítélésének indoklása szerint a
II. kerület sokat tett és tesz azért, hogy az
édesanyák számára a gyermek- és a munkavállalás egymással összebékíthetô legyen. Ennek egyik legfontosabb alapfeltétele, hogy a
gyermekek nappali gondozását, felügyeletét
ellátó intézmények jól mûködjenek. Kerületünkben idén májusban új, 80 férôhelyes bölcsôde nyílt, amelyhez rugalmasan igénybe vehetô kiegészítô szolgáltatások is kapcsolódnak: játszóház, gyermekfelügyelet, valamint
korai fejlesztô központ. A NOE indoklásában
kitért a májusban bevezetett II. Kerület Kártyára is, amellyel már közel száz elfogadóhelyen átlagosan 5–15% kedvezményt vehetnek
igénybe a családosok is. A szintén idén bevezetett szociális kártyával az alapvetô élelmiszerekhez juthatnak hozzá a rászorulók, valamint a négy vagy több gyermeket nevelô családok. Kiemelték: az önkormányzat anyagi áldozatvállalása nélkül nem járhatna a nagycsaládosoknak a szociális kártya. Az indoklásban a családbarát intézkedések között említették azt is, hogy az önkormányzat támogatásával a gyermekek számára különleges, képzômûvészek által tervezett és kivitelezett történelmi játszótér épült a Klebelsberg Kultúrkúria kertjében, és emellett megújultak a kerület játszóterei, és újakat is építettek.
— Az elismerést négy év következetes
munkájával, családbarát hozzáállásunkkal, illetve értékrendünkkel érdemeltük ki, amely

köré számos kézzelfogható intézkedést szerveztünk — mondta Dankó Virág a díjátadás
után tartott elôadásában. Az alpolgármester
ismertette a II. kerületnek a szociális és oktatási ágazatban kitûzött céljait, tervezett és
megvalósult programjait, amelyek a városrészben élôk életkörülményeinek jobbá tételéhez járultak hozzá. Az alpolgármester különösen fontosnak tartja a családok közösségte-

Intézményhálózat
n Az elmúlt négy évben száz új bölcsôdei férôhelyet alakított ki az önkormányzat:
új bölcsôde épült a Hûvösvölgyi úton, kibôvítették a Pasaréti úti intézményt, és elôreláthatólag novemberre készül el az új, hatvan férôhelyes mobil bölcsôde.
n 2006 óta az óvodai férôhelyek száma közel húsz százalékkal nôtt. Budapesten
elsôként a kerületben létesült mobil óvoda, megújult és kibôvült a Budakeszi úti és
a Virág árok óvoda mindkét tagintézménye.
n A Szemlôhegy utcai óvoda épületének megvásárlásával az önkormányzat megmentette az óvodát a bezárástól.
n A Fillér utcai iskola teljes felújításának és bôvítésének második üteme ez év
szeptemberére készül el, megújult a Kodály iskola épületének egy része, emellett elindult a Klebelsberg iskola teljes körû akadálymentesítése is.
n A kerületi iskolák közelében létesült gyalogátkelôhelyeket újrafestették és prizmákkal látták el.
n Szelektív hulladékgyûjtést vezetnek be a kerületi iskolákban.

remtô erejét, és kezdeményezéseiket erejéhez mérten minden esetben támogatja az önkormányzat. Annak ellenére, hogy a II. kerület egy világváros része, számos kis közösség
mûködik benne, amelyeket egyházi és civil
szervezetek, vagy éppen családok alkotta baráti szervezôdések hoztak létre.
— Teherbírásunkhoz mérten igen komoly
erôfeszítéseket teszünk azért, hogy kiemelkedôen magas színvonalú, kiváló ellátórendszert tudjunk mûködtetni. Költségvetésünk
meghatározó részét teszik ki az intézményeink mûködtetésére és fejlesztésére fordított
költségek. Az elmúlt idôszak intézmény- és
iskolabezárásaival szemben mi bôvíteni tudtuk ellátórendszerünket. Tudjuk, hogy gyermekeink nevelése nem csak az iskola falai között zajlik. Szeretnénk, ha szabadidejükben
is igényes környezet venné ôket körül, ezért
támogattuk többek között a hidegkút- ófalui
történelmi
játszótér
megvalósulását,
valamint vállaltuk több iskolai sportudvar,
illetve sportcentrum felújítását — hangsúlyozLd
ta az alpolgármester.

n Hat önkormányzati fenntartású iskola udvarán modern, mûfüves borítású, többfunkciós sportpályát alakítottak ki.

Játszóterek, parkok
n A hidegkúti Klebelsberg Kultúrkúria udvarán az önkormányzat támogatásával
elkészült a tematikus Mátyás király játszótér építésének elsô két üteme.

n A kerület segített felújítani a Millenárison található Zöld Péter játszóteret.
n Befejezôdött a 16 kerületi fenntartású játszótér EU-szabványok szerinti felújítása. Új játszótér épült a Daru utcában, a Gárdonyi Géza úton és a hidegkúti városrészközpontban.
n Az önkormányzat rendeletet alkotott a játszótéri dohányzás tilalmáról.
n Három nagy parkot (Mechwart liget, Nagy Imre tér, Fenyves park) állandó parkôr vigyáz, a többi parkot és játszóteret járôrszolgálat felügyeli.

Szociális intézkedések

Egészségügy

n A Szociális Kártyával a kijelölt boltokban a rászorulók kedvezményesen vásárolhat-

n A Pasaréti úti gyermekrendelô felújítása és akadálymentesítése saját erôbôl tör-

n Az önkormányzat a rendelkezésére álló megüresedett bérlakások bérbeadásá-

tént meg.
n Az Országos Mentôszolgálattal közösen Hidegkúton két mentôautó befogadására alkalmas mentôállomást épített az önkormányzat.
n A Rét utcai egészségházba költözött többek között a rendkívül rossz állapotú
Henger utcai épületbôl a gyermekorvosi rendelô és ügyelet.

Tömeg- és iskolai sport
n A Marczibányi téri és a Kolozsvári Tamás Utcai sportpálya felújítása.

nak alapélelmiszereket.
ról évente pályázatot ír ki, az elbíráláskor elônyt élveznek a nagycsaládosok, az
egyedülálló szülôk, és azok, akik gyermeket nevelnek.
n Lakásépítéshez, vásárláshoz, felújításhoz adható helyi támogatási formánál kiemelt lakossági réteg a fiatal házasok támogatása.
n Tanulmányi ösztöndíjpályázatokkal segítik a rászoruló diákokat.
n A Családsegítô és Gyermekjóléti Központ új, felújított és kibôvített helyre
költözött. A központban a munkatársak családbarát foglalkoztatása (például részmunkaidô) is megvalósul.
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„Rövid életük során mindig mosolyogni láttuk ôket”
Gyászol a Szabó Lôrinc iskola
Ünneplôbe öltözött gyerekek és
felnôttek gyülekeztek július 29-én este a
Pasaréti úton, a Szabó Lôrinc
Kéttannyelvû Általános Iskola és
Gimnázium épülete elôtt — talán
valamilyen iskolai ünnep, gondolhatták
az arra járók. Közelebb lépve azonban
már jól látszott a szokatlan
megrendülés a fiatal arcokon, sokak
szemében könny ült, kezükben a virág
mellett kis mécsest szorongattak.
Emlékezni jöttek.

Felfoghatatlan tragédia rázta meg az iskola diákjait, a tanárokat és a szülôket. Július 22-én
egy halálos kimenetelû autóbalesetben életét
vesztette Bácsi Zoltán László, az iskola énektanára, a Pilisi Református Egyházközösség
kántora és a nyolcadikos Nagy Éva Alexandra,
aki idén júniusban az év tanulója lett.
A harmincéves pedagógus menyasszonyával és néhány énekkaros diákjával biciklitúrára ment. A kirándulás végén két diák és három felnôtt kocsival a szigligeti strand felé
indult, akkor történt a tragikus baleset,
amelyben életét vesztette a ªatal tanár, menyasszonya és tanítványa is.
A tizennégy éves Nagy Éva teli volt tervekkel. Tavasszal felvették egy közeli gimnázium
biológiatagozatára, állatorvosnak készült.
Amellett, hogy kiválóan tanult, nagyon szeretett táncolni és énekelni. Az éneklés szeretete kötötte össze Bácsi tanár úrral, aki a tanítás mellett több kórus tagja is volt, de szabad
idejében szívesen rajzolt, fényképezett és
vasútmodellezett.
Éva édesanyjának kérésére gyûltek össze
július 29-én este az iskolatársak, a szülôk és
pedagógusok, hogy közös gyertyagyújtással
emlékezzenek. A gyermekét elvesztô szülô
fájdalmával beszélt a gyerekekhez az elhunyt

kislány édesanyja. Elmondta: Éva már nagyon várta, hogy gimnazista legyen, egy kicsit felnôttebb, szabadabb életre vágyott.
— Ez már nem adatott meg neki. Jusson
eszetekbe Éva egy pár év múlva, amikor friss
jogosítvánnyal már ti magatok ülhettek a volán mögé — ªgyelmeztette az iskolatársakat
az édesanya, aki onkológusként sokszor kénytelen szembesülni az elkerülhetetlen elmúlással, de nem tudja feldolgozni, hogyan szakadhatott meg egy ilyen ªatal élet egy pillanat alatt.
Zoltán László, az intézmény igazgatója is fájdalommal a hangjában búcsúzott, hiszen
ahogy fogalmazott, nincs annál szomorúbb
egy iskola számára, ha egy diákját veszíti el,
és nincs annál szomorúbb egy tantestület számára, ha egy kollegát gyászol.
— Számunkra most azt az elviselhetetlen
tényt kell feldolgozni, hogy ugyanazon a napon, ugyanabban a balesetben egyszerre
mind a két tragédia megtörtént.
A nyolcadik osztályosok szülôi munkaközösségének elnöke megrendülten beszélt a tanár
úrról és kedves tanítványáról. — Mély fájdal-

munkon csak a szeretetteljes emlékezés segíthet — mondta. — Rövid életük során mindig
mosolyogni láttuk ôket. Gondoljuk erre a mosolyra az emlékezés fájdalmas óráiban!
Az eset nem csak azok számára megrázó,
akik személyesen ismerték és szerették az áldozatokat, mindannyiunk számára az. A halál minden esetben felfoghatatlan, azt pedig,
hogy ªatal, életerôs és életvidám embereknek kell tragikus körülmények között elveszíteniük életüket, nagyon nehéz elfogadni. Gyászol a Szabó Lôrinc iskola, a tragédia egyelôre felfoghatatlan. Mindenkit nagyon megrázott Éva és Bácsi tanár úr elvesztése. Sokakat
ezek a halálesetek döbbenthetnek rá arra,
hogy milyen kevésen múlhat az emberélet.
Szerkesztôségünk tagjait — szülôkként is —
mélyen megrendítette a hír. Osztozunk a barátok és hozzátartozók fájdalmában.
PZs

Bácsi Zoltán László temetése elôreláthatólag augusztus 10-én a Farkasréti temetôben lesz.
Nagy Éva Alexandra emlékére augusztus 12-én
17 órakor szentmisét tartanak Solymáron a katolikus templomban.

Móna Istvántól búcsúzunk
Július 28-án elhunyt Móna István öttusázó olimpiai bajnok,
aki élete végéig hû maradt csapatához, a Budapest Honvédhez, de valódi lokálpatriótaként
kerületünkhöz is ezer szállal kötôdött.
A hatvanas években sorozatban világelsô magyar öttusaválogatottban Balczó András és Török
Ferenc mellett biztos helye volt.
1968-ban a csapattal olimpiai
bajnok lett, s nem mellesleg
négy, csapatban kiharcolt világbajnoki címben is osztozott. Legerôsebb száma az öttusázók talán legbizonytalanabb próbája, a párbajtôrvívás volt. Ebben a fegyvernemben sok éven át válogatott kerettag
volt, 1970-ben csapatban magyar bajnok is lehetett. A jogi doktorá-

tus mellett a vívó és az öttusázó szakedzôi képesítést is megszerezte, s bár ügyvédként dolgozott, a sportvilágban érezte magát
a legjobban. Móna István minden követ megmozgatott, hogy a
tehetségek a lehetô legjobb körülmények között készülhessenek és versenyezhessenek.
A mindig víg kedélyû olimpikon már két éve küzdött a súlyos
betegséggel. Tavasszal úgy tûnt, ezt a csatát is megnyeri. Kedvenceivel, a férª párbajtôrözôkkel kiutazott a németországi Heidenheimbe, ahol a ªúk csapatgyôzelemmel örvendeztették
meg jótevôjüket. Április végén még ô is ott volt a Farkasréti temetôben, az olimpiai bajnoktársát, Kovácsi Aladárt búcsúztatók között.
Most pedig a tizenkettô közül már a második olimpiai bajnokától is búcsúzni kényszerül a magyar öttusasport, a Magyar
Olimpiai Bizottság, a magyar sporttársadalom. Móna István
szeptemberben lett volna hetvenéves.
Nyugodjék békében!

2010/16 — augusztus 6.

ÖNKORMÁNYZAT

Végéhez közeledik a bel-budai átalakulás
Néhány hét múlva elkészül a II. kerületi
önkormányzat egyik legnagyobb
beruházása, a bel-budai
városrészközpont funkcióbôvítô
rehabilitációja. A korábban zsúfolt,
forgalmas és zajos kerületrész helyén
rendezett, kulturált terek alakulnak ki,
amelyeket nagyobb biztonsággal
használhatnak majd a gyalogosok, ahol
sokkal több zöldfelület veszi körül
az ott élôket és az arra járókat.
Az érdeklôdôk a munkálatok
befejezéséig két információs ponton
személyesen kaphatnak részletes
tájékoztatást a beruházásról, annak
ütemezésérôl és az egyes elkészült
fejlesztési területek átadásáról.

Nagy erôkkel folynak a Margit körút—Lövôház utca—Marczibányi tér—Keleti Károly utca—Mechwart liget által határolt terület átalakítási munkálatai. A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által 2007-ben kiírt „Budapest
integrált városfejlesztési program — budapesti
kerületközpontok fejlesztése” pályázatán önkormányzatunk 988 millió forint támogatást
nyert el a bel-budai városrészközpont fejlesztésére. A II. kerület mintegy négyszázmillió forinttal egészítette ki a pályázati

összeget, így közel másfél milliárd forintból
épülhet át Bel-Buda.
Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, párhuzamosan, több helyszínen is folytak és folynak a munkák, így a Lövôház utcában, a Keleti Károly utcában és a Mechwart ligetben is. A kivitelezô tájékoztatása szerint
augusztus közepére készülnek el a fejlesztés
minden elemével, de a részmunkák befejezésekor, amint lehet, azonnal visszaadják az autós, illetve a gyalogos forgalomnak az utcaszakaszokat, közterületeket. Így történt ez a Marczibányi tér déli oldalán, a Lövôház utca Ezredes és Káplár utca közötti szakaszán, vagy a
Káplár utcában is.
A teljes körû tájékoztatás érdekében az önkormányzat a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja munkatársainak közremûködésével két információs pontot állított fel.
Az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Budapest, Margit krt. 47–49.), illetve a Millenárison a Jövô Háza épületének elôterében (1024
Budapest, Kis Rókus utca 20–22.) hétköznapokon 10–12 és 13–16 óráig várják az érdeklôdôket, ahol személyesen válaszolnak a fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekre.

Új forgalmi rend
n Csillapított forgalmú
utcák, ahol a Tempó
30-as övezet szabályai
lesznek érvényben: a
Lövôház utca Ezredes
és Káplár utca közötti
szakasza, a Keleti Károly utca és a Marczibányi tér déli oldala.
n Sétálóutca lesz a Lövôház utca Fény és Káplár
utca közötti szakasza.
Behajtani mindkét
irányból tilos.
n Fordított irány. A Káplár utca forgalmi rendje
megváltozott, a szakasz
egyirányú marad ezután
is, de fordított irányban,
a Lövôház utcából a Fillér utca felé haladhatnak az autósok.
n A Fény utca—Fillér utca—Dékán utca keresztezôdésénél új forgalmi rend lépett érvénybe, így a Fillér utcából érkezôk a Fény utcába balra kanyarodva közelíthetik meg a
Lövôház utca alsó szakaszát és a Kis Rókus utcát.
n Új jelzôlámpás csomópont épül a balesetveszélyes Fillér—Garas utcai csomópontban.
n A Fény és a Lövôház utcai csomópontban elbontották a jelzôlámparendszert.
n A Kis Rókus utcában a Tizedes utcánál gyalogos átkelôhely létesült.
n Kerékpárral Bel-Budán. A csillapított forgalmú utcákban, valamint bizonyos, táblákkal jelzett egyirányú utcákban a forgalommal szemben is haladhatnak a kerékpárosok.
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Ügyfélszolgálat
az adócsoportnál
A hatékonyabb ügyintézés érdekében július 15-tôl ügyfélszolgálati rendszerben
áll az ügyfelek rendelkezésére az adócsoport. A feladatokat ellátó öt munkatárssal személyesen, telefonon, valamint elektronikus levélben lehet kapcsolatot tartani adóigazgatási ügyekben,
mint például az adóbevallások átvétele,
jegyzôkönyvek felvétele, szóbeli kérelmek és bejelentések, adójogszabályi tájékoztatás, valamint a panaszok kivizsgálásának ügyében. Az adózással kapcsolatban további információk találhatók a www.masodikkerulet.hu oldalon.
Az ügyfélszolgálat munkatársai és
közvetlen elérhetôségük:
n Dr. Molnár Emese, 346-5665, molnar.emese@masodikkerulet.hu
n Hausladen Theodóra, 346-5662, hausladen.theodora@masodikkerulet.hu
n Balogh Lászlóné, 346-5652, balogh.
laszlone@masodikkerulet.hu
n Mercz Erika, 346-5697, mercz.erika@masodikkerulet.hu
n Wenczl Gabriella, 346-5675, wenczl.
gabriella@masodikkerulet.hu
Az adócsoport elérhetôségei: 1024 Budapest, Margit krt. 47–49., I. emelet. Félfogadási idô: hétfô: 13.30–18, szerda:
8–12.15 és 13–16.30, péntek: 8–11.30.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös képviselôknek. (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

FOGYASZTÓVÉDELEM. Díjmentes tanácsadás minden páros csütörtökön 14–16
óráig az Ügyfélszolgálati Központban
(1024 Margit körút 47–49.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, 346-5408 minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart (1024
Mechwart liget 1.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda
(1024 Keleti Károly u. 15/a, bejárat a Kitaibel
Pál utca felôl), telefonszám: 346-5724, e-mail: jover.gyorgy@masodikkerulet.hu.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS a
238-3838-as vagy kizárólag munkaidôben
a 289-4070-es telefonszámon, illetve a
bdk@bdk.hu e-mail címen.
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 óráig tart
nyitva (1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 2125030).

AZ INGYENES JOGI TANÁCSADÁS a Fidesz-irodában szünetet tart
július 21-tôl szeptember elejéig.

BUDAI POLGÁR

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója
A névjegyzék
Minden választásra jogosult polgár 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között értesítést kap
arról, hogy a választók névjegyzékébe felvették. Az értesítô, melyet a posta kézbesít, tartalmazza a szavazás helyére vonatkozó információt is. Mivel a választási eljárásról szóló törvény módosult, a választókerületek száma, illetve határai is változtak, ezért elôfordulhat, hogy más szavazókörbe kell menniük szavazni október 3-án, mint korábban.
Mindazok a II. kerületben lakóhellyel rendelkezô választópolgárok, akik nem kapják meg az
értesítôt, 2010. augusztus 18–22. között az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt.
47–49.) ellenôrizhetik választójogosultságukat. Ugyanebben az idôszakban 2010. augusztus
22-én 16 óráig itt lehet elôterjeszteni a kifogást, valamint kérni a névjegyzék módosítását, a
névjegyzékbôl való kihagyást, illetve a névjegyzékbe való felvételt.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Keleti Károly u. 29.) szeptember
1-jéig elôzetes telefonos egyeztetés alapján tart nyitva. A napközben hívható telefonszám: 441-5373, e-mail: 2ker@
kdnp.hu

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJÁBAN (1027 Fazekas utca 19–23.)
augusztus 9-tôl hétfôtôl csütörtökig 12–
18, pénteken 10–16 óráig tartanak nyitva. Telefon: 212-2978, e-mail: bp02@
mszp.hu

A BUDAI LIBERÁLIS KLUB IRODÁJA (1024 Margit körút 48., I. emelet)
hétfôtôl csütörtökig 17–19 óráig tart
nyitva, tel.: 201-0453; www.blk.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap 10–
18-ig tart nyitva. Telefon: 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:
7808, 06 70 379-9705.

785-

PARLAMENTI LÁTOGATÁS. Balsai
István országgyûlési képviselô augusztusban nem tart fogadóórát, de alkalmat teremt arra, hogy kerületiek a parlamentbe látogassanak. Az Országház ingyenesen megtekinthetô augusztus 30án 12.30 órától. A csoportot a parlament idegenvezetôje kíséri a látogatási
idô 50 perce alatt. Megtekinthetôk a koronázási jelvények, az épület fôlépcsôje,
a kupolaterem, az északi vagy a déli társalgó, a felsôházi vagy alsóházi ülésterem, majd a látogatók a parlamenti
munkába is bepillantást kaphatnak a karzatról. Jelentkezés: augusztus 26-án 12
óráig a 441-5484-es számon vagy a viviana.vida@parlament.hu e-mail címen
névvel, elérhetôséggel. (Az elsô 30 fô jelentkezését tudják elfogadni.)

Az igazolással való szavazás
A 2010. évi L. tv. 1. §. (2) bekezdése szerint a választópolgár lakóhelyén vagy — ha lakóhelye
mellett legkésôbb a választás kitûzését megelôzô 30. napig tartózkodási helyet létesített — a
bejelentett tartózkodási helyén választhat.
Ha a választópolgár a lakóhelyén túl tartózkodási hellyel is rendelkezik, a lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda vezetôjétôl vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól kérheti a névjegyzékbe való felvételét. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján
legkésôbb 2010. október 1-jén 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni a helyi választási iroda vezetôjétôl, hogy az legkésôbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a helyi választási
irodához. Igazolást legkésôbb 2010. október 1-jén 16 óráig lehet kiadni. A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16 óráig tekinthetô meg az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit
krt. 47–49.)
Településszintû lakóhellyel rendelkezô választópolgárok szavazataikat a 3. számú szavazókörben (1027 Medve u. 5–7.) adhatják majd le.

A helyi választási iroda választási információs szolgálatot mûködtet:

n Általános tájékoztatás: 346-5561, 346-5473, 346-5604, 346-5606, 346-5610.
n Névjegyzékkel, értesítôvel, utcajegyzékkel, igazolások kiadásával, szavazóhelyiségek címével kapcsolatos tájékoztatás: személyesen 1024 Margit krt. 47–49. (Ügyfélszolgálati Központ), telefonon: 346-5617, 346-5620.
n Ügyfélfogadás: hétfô: 8.00–12.15, 13.00–18.00, kedd: 8.00–12.15, 13.00–16.00,
szerda: 8.00–12.15, 13.00–16.30, csütörtök: 8.00–12.15, 13.00–16.00, péntek: 8.00–
15.00. Ebédidô pénteken nincs.

Kisebbségi önkormányzati választás
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi ki a
helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplô kisebbségi választópolgárok száma a választás kitûzésének napján
elérte a 30 fôt.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti
kérelmek beadási határideje 2010. július 15-én lejárt.
Nagyon sokan jelezték részvételi szándékukat a kisebbségi választásokon történô szavazáshoz. Ennek
eredményeként a II. kerületben bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb,
ukrán kisebbségi önkormányzat állíthat jelöltet az
ôszi választáson.
Jelöltet csak olyan — az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú — társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét
megelôzô legalább 3 éve alapszabályában rögzített
célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetôséget.
A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló szavazókörben (szavazókörökben) kerül sor. A II.
kerületben a szavazásra kijelölt szavazókör a Budapest II. kerület Hûvösvölgyi út 12/b alatti bölcsôde.
A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltjét feltüntetik, kisorsolt sorrendben. A települési ki-

sebbségi önkormányzat képviselô-testülete négytagú,
ezért szavazni legfeljebb négy jelöltre lehet. Képviselôk a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek.
Amennyiben az adott kisebbség megfelelô számú települési kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 2011
januárjában a kisebbség területi és országos önkormányzatot hozhat létre. A területi és országos önkormányzatot a települési kisebbségi önkormányzati képviselôk (elektorok) választják.
A Magyar Köztársaság elnöke a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek általános választását
2010. október 3-ra vasárnapra tûzte ki.
Választói névjegyzék: A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrôl 2010. augusztus 19-ig
kapnak értesítést. A névjegyzék 2010. augusztus18-tól
augusztus 22-ig tekinthetô meg a polgármesteri hivatalban.
Ajánlás: A választópolgár ajánlási jogával 2010.
szeptember 3-ig ajánlószelvényének átadásával élhet.
Szavazás: A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Az a választópolgár, aki 2010. június
16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást ajánlott levélben
2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig lehet kérni
a lakóhely szerint illetékes jegyzôtôl.
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Átalakuló erdôk
A Budai-hegység növény- és állatvilágát,
illetve geológiáját tekintve hazánk egyik
legösszetettebb hegysége. A térség erdeit
kezelô Pilisi Parkerdô Zrt. most lezárult,
570 millió forint pályázati és saját
forrásból megvalósult programjának
elsôdleges célja a fôváros környéki védett
parkerdôk élôhelyeinek és élettelen
természeti értékeinek helyreállítása és
hosszú távú megôrzése. Az újszerû
szemléletet képviselô program
utómunkálatai még évekig eltartanak.

A Pilisi Parkerdô területén az utóbbi másfél
év alatt megvalósított természetmegôrzô munkálatok emlékére egy tölgyfát ültettek és erdei
emléktáblát helyeztek el a programban résztvevô szervezetek az erdészet Budakeszi úti központjának parkjában. A záróesemény jelentôs
sajtóérdeklôdés mellett zajlott, ami nem véletlen, hiszen az országban elsôként a pilisi erdôgazdaság végzett átfogó természetvédelmi fejlesztést. Az Európai Unió 460 millió forintos
pályázati forrása lehetôvé tette, hogy már egy
újszerû gondolkodásmód szerint tervezhessék meg a természethez jobban igazodó, erdômegújító munkákat. Az erdômegújító projekthez a fennmaradó összeget a PPZRT saját forrásból, illetve a munkálatok során kitermelt
faanyag értékesítésébôl befolyt összegbôl egészítette ki. Az erdészet szorosan együttmûködött a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
szakértôivel, és fontosnak tartotta, hogy a környéken élôket és a civil szervezeteket is bevonják már a program elôkészítô szakaszában.
A mintegy harminckét községhatárt és közel háromszáz erdôrészletet érintô fejlesztések eredményeként ôshonos erdôtársulásokat állítottak helyre, vizes és más jellegû élôhelyeket ôriztek meg. Komoly munkálatok
zajlottak a fôváros környékén és a Visegrádihegységben egyaránt. Az erdôültetéstôl kezdve a patakmeder-takarításig, a gátépítéstôl a
felhagyott külszíni bányák biztonságossá tételéig végezték a változatos munkát az erdészek. A vizes élôhely-rehabilitáció keretében
21 kis tavat mentettek meg, a kétéltû fauna kizárólagos szaporodóhelyeit óvva meg ezzel.
— Az elmúlt másfél évben az unió támogatásával elültettünk 1,2 millió ôshonos facse-
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Ne hanyagoljuk
az irtást!

Az elhanyagolt, gyomnövénnyel szennyezett
telkek és árkok megkeseríthetik egy-egy lakóközösség életét. Sajnos, a II. kerületben is
akadnak olyanok, akik a szomszédi jó szó ellenére sem tartanak rendet portájukon és
környékén.
Az allergiát okozó parlagfû, a kaszálatlan
gyom, a tisztítatlan árkok miatt az utóbbi idôben több esetben is a hivatal segítségét kérték a lakók. Legutóbb — mint azt szerkesztôségünkhöz eljutott olvasói levél is szorgalmazta — a Piszke utcában kellett intézkedni,
mert egy lakó sem a telkén, sem pedig az inmetét, közel tízezer köbméter hordalékot tá- gatlan elôtti területen nem végezte el a terüvolítottunk el az eltûnôben lévô pilisi vizes let kaszálását.
— Amennyiben a magántulajdonú telek
élôhelyekrôl, és biztonságossá tettünk több
mint negyvenezer négyzetméternyi védett parlagfûvel szennyezett, a hivatal a tulajdosziklafalat — hangsúlyozta Zambó Péter, a nos értesítése és beleegyezése nélküli kényszerkaszálást kezdeményezhet, a munkálatok
PPZRT vezérigazgatója.
Elhangzott, hogy az ilyen nagy volumenû költségeit a hanyag gazdára hárítja, a hatóság
munkálatokból a II. kerület területére is szép pedig az eljárás további szakaszában kötelezôszámmal jutott. Elsôként, még tavaly ôsszel, en bírságot szab ki — tájékoztatott Jóvér
a Hármashatár-hegy és az Árpád-kilátó kör- György, a Polgármesteri Hivatal Környezetvényéki erdôk szerkezeti átalakítását kezdték delmi és Mezôgazdasági Irodájának vezetôje.
meg. Ennek során csak az idôs vagy beteg feketefenyô-egyedeket távolították el, helyükre ôshonos facsemetéket ültettek. Az erdészet a program során molyhos-tölgyes, illetve cseres-tölgyes fákra cserélte a kiöregedett
fenyvest. A csemeték 10–15 év alatt alkotnak
2–5 méter magas erdôt. Több helyszínen
nem kellett csemetéket ültetni, mert a ªatal
egyedek a régi erdô gyérítését követôen már
Felhívta a ªgyelmet arra is, hogy a fôvárosi
képesek a lombos társulás kialakítására.
közgyûlés érvényben lévô rendelete alapján
A Budai-hegységben az elmúlt évszázadok- az ingatlan és az úttest közötti terület karbanban aktív külszíni kôbányászat zajlott, a kôfej- tartása is a tulajdonosok kötelessége. Nem vétôkbôl kitermelt sziklákból a környékbeli tele- letlenül, hiszen például a takarítatlan árkok
püléseken házak százainak lábazati és kerítés- és átfolyók miatt sok esetben a csapadékvíz
elemei készültek el. A környékünkön a véden- nem tud lefolyni.
dô helyszínek közé tartozott többek között a
Az iroda mindenkit kér, hogy segítse elô a
második kerületi Francia-, Kecske-hegyi- és lakókörnyezet rendben tartását, illetve a
Nagy-Hárs-hegyi bánya, a harmadik kerületi gyommentesség fenntartását, és a házak elôtMátyás-hegyi, a Remete-hegyi- és a Rókahe- ti terület gondozásáról se feledkezzenek
gyi-bánya. A régóta üzemen kívüli kôfejtôk- meg. A kerületben a Városrendészet járôrei
nél táblával hívják fel a látogatók ªgyelmét a is szemmel tartják a közterületeket, így, ha
fokozott balesetveszélyre, három kilométer- parlagfûvel szennyezett, gyomos, elhanyanyi védôkorlátokat építettek, és megelôzve az golt utcaszakaszt látnak, elôször ªgyelmezteomlásveszélyt, több tízezer négyzetméteren tik a tulajdonost, és ha továbbra sincs elôreSzabó G. lépés, hivatalos útra terelik az ügyet.
vizsgálták át a sziklafalakat.

A lakók féltik a szobrot
Kerületünk egyik legismertebb szobra 1963 óta áll a a II. kerületi Rendôrkapitányság épülete elôtt. Laborcz Ferenc Kígyóölô címû alkotásának rossz állapotára környéken élôk hívták fel szerkesztôségünk
ªgyelmét. Lapunk megkereste a fôvárosi közterületi szobrok gondozását végzô Budapest Galériát.
Szilágyi András osztályvezetô köszönettel vette a lakossági bejelentést, és elmondta, hogy sok esetben
a környéken élôk tudnak elsôként egy-egy szobrot ért kárról, ami segíti munkájukat. Jelezte, hogy a galéria munkatársai mielôbb szemrevételezik a szobrot, felmérik a felújítás lehetôségeit és annak várható költségeit.
Reméljük, a szemrevételezés eredményeképpen az évtizedes — lapunkban is megírt — bakit is kijavítják. A szobor talapzatán alkotóként ugyanis Beck Ö. Fülöpöt tüntetik föl, így legtöbben ôt hiszik a mû készítôjének.

szeg
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BUDAI POLGÁR

Használt autóval jár, luxusautót tervez
A második kerületben él és Budán
mûködik a cége annak a fiatal magyar
formatervezônek, aki a Vulca S
luxusautót tervezte. Tárnok Zsolt egy
olasz autómûhelynek készítette az
egyedi formájú sportkupét, amelybôl
mindössze tizet gyártanak majd.
Munkáit sokszor a természet ihleti.
Ajtókilincset, kártyaolvasót és
hajóbelsôt is tervezett már. Úgy véli, a
formatervezôk korát éljük: sokszor
fontosabb a csomagolás, mint a
tartalom.

Mi ihlette a Vulcát?
Szabad kezet kaptam a tervezésben, ez volt
talán a legnagyobb ihletô erô. A Vulca gyártói
negyven éve restaurálnak veterán autókat,
így a klasszikus formavilágból indultam ki,
ezt párosítottam a modernnel. Az volt a célom, hogy az autó összképe könnyed, elegáns, ugyanakkor dinamikus legyen. Ha
egyébként ötlet kell, a természethez fordulok. Ezért is megyünk túrázni, ha ki akarunk
kapcsolódni a feleségemmel. Régebben vitorláztam is, ott aztán nagyon kell ªgyelni a természetre! Tervezés közben mindig zenét hallgatok, egyik nap klasszikust, másik nap már
akár punkrockot, „mindenevô” vagyok.
Érték olyan vádak, hogy a Vulca minden
részletét lehetett már látni más autón.
A szakma itthon és külföldön is elismerôen szólt az autóról. Egyedi karakterû kocsinak tartják, amilyet nem lát mindennap az
ember. Egyetértek azzal, hogy vannak részletei, amelyek felidézhetnek más autókat,
de azt cáfolom, hogy „összeszedett” autó
lenne.
Kik a több mint százmillió forintos autó
vásárlói?
A cég még nekem sem árulja el, kik a vásárlók: eddig egy megrendelést gyártottak le, de
azt tudom, hogy vannak újabb vevôk, akikkel
most is tárgyalnak. Én annyit tudok elôzetesen, hogy mi a kívánsága a vevônek, egyénre
szabottan készül el mindegyik autó. Ezek a
különleges autók jórészt gyûjtôknek készülnek. A garázsukban minimum húsz autó áll,
és jó, ha egyszer egy évben tesznek majd a
sportkupéval egy „opera-kört”. Készül egy
csak magyar megrendelôknek szánt modell
is, a Vulca Concorde. Ez egy, a magyar utakra
szabott változat. Erôsebbek a kerekei, és valamivel gyengébb motor kerül bele.
Hogyhogy a Vulcát egy 27 éves magyar designerre bízták?
Egy évet Skóciában tanultam, ahol a diplomamunkám egy versenyautó formaterve
volt. Az a mester ajánlott be az olasz cégnek,
akinek ezt készítettem. A Faralli & Mazzanti
tulajdonosai két 35 éves ªatalember, ennek
is köszönhetem, hogy nem voltak elôítéleteik a korom miatt.
Luxusautót már tervezett, repülôgép formatervezését vállalná?

Természetesen. De ha már itt tartunk, hajó belsô terén dolgoztam korábban. A Balatonon három fatestû hajó van: a Nemere II., a
Sirocco és a Lillafüred. Utóbbinak a teljes újjáépítését a cégünkre bízták. De bármilyen
jármû tervezését szívesen vállalom, minden
munka kihívás. Részben ezért is maradtam
itthon, mert nem akartam életem végéig autót rajzolni. Szabadúszó formatervezôként a
porszívótól a mobilon át mindennel megkeresnek. A tervezôi munkát így sokkal változatosabbnak érzem. A legfôbb célom, hogy igazi újdonság legyen, ami kikerül a kezembôl.
Ha új egy tárgy mûszaki tartalma, jó, ha a formája ezt ki tudja hangsúlyozni. Fontos az is,
hogy az újdonság mennyi idôn belül kerül piacra. A mobilkészülék például gyorsan, ezért
gyorsan változhat a külseje is. Ezzel szemben
egy hotel beléptetôrendszerét nem cserélgetik, akkor jó a tervezése, ha öt év múlva sem
hat elavultnak.
Mióta imádja az autókat?
Gyerekkorom óta autótervezô akarok lenni, mindig szerettem a konstrukciós játékokat, mai napig gyûjtöm a Legót. A BME Ipari
Termék- és Formatervezô Mérnök szakán tanultam. Egyetemi éveim alatt vált nyilvánvalóvá a családom és a magam számára is, hogy
van keresnivalóm a pályán. Több nemzetközi

pályázaton dobogós helyezést
értem el, ezután következtek
a külföldi tanulmányutak.
A formatervezôknek van
jövôje Magyarországon?
Nem akartam a klasszikus
formatervezô pályát befutni.
Ez úgy néz ki, hogy a tehetséges ªatal autódesigner elmegy egy nagy autógyárhoz,
és végigjárja a szamárlétrát.
Ha szerencséje van, akkor
negyven-ötven évesen egy
adott márka design fônöke
lesz. Ekkor gyakorlatilag már
nincs kapcsolatban a papírral, nem tervez,
prezentációkról prezentációkra utazik. A bátrabbak ezután kilépnek, önállóan kezdenek
tervezni, és saját márkát forgalmaznak. Tanultam Olaszországban is, vannak kinti kapcsolataim. Mégis szívesebben dolgozom itthon és tervezek autót és minden egyebet,
mint hogy évtizedekig monoton munkát végezzek egy híres gyárban.
Milyen autót vásárol majd, ha már befutott tervezôként választhat?
Egyelôre francia autóm van, tíz év múlva
pedig valószínûleg egy másik használt autóm
lesz, mert szerintem nem éri meg újat venni.
Akkor talán egy régi ötös BMW-t szeretnék.
A formája tetszik, a beltere kevésbé, de amíg
nincs nagyobb családunk, pont jó lesz.
Most hogy néz ki a család?
Egy éve nôsültem, feleségem építész. A
Svábhegyen nôttem fel, de három éve a feleségemmel a II. kerület mellett döntöttünk,
és a Lövôház utcába költöztünk. Itt is zöldövezetben élünk — ez mindkettônknek fontos —,
viszont könnyebben tudunk kimozdulni. Nagyon szeretjük a Millenárist, és a szórakozóhelyekre is gyorsabban eljutunk, ha innen indulunk. Ha tehetem, nem használok autót,
sokszor biciklizem a városban.
Novák Zsófi

A Vulcát egy toscanai mûhely gyártja. Ezen a helyen éltek az etruszkok, ezért a cég minden autójának etruszk eredetû nevet választ. Vulca da Veio volt az egyik leghíresebb etruszk, az egyetlen, név szerint is ismert mûvész. Elôzô autójukat az Antas névre keresztelték, ami sast jelent etruszk nyelven.
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Nagyboldogasszony ünnepe
Augusztus 15-én tartják Mária mennybemenetelének, más néven a Nagyboldogasszony
ünnepét, amelynek legrégibb elnevezése:
dormitio (elalvás) vagy pausatio (elpihenés),
Mária elszenderülésére, halálára utalva. Magyarországon Szent István király még uralkodása alatt ünneppé avatta augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját, és erre a napra
hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és
tartott törvénykezést.

István király élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szûz Máriának, és 1038ban e napon halt meg. A felajánlás a maga nemében páratlan a világon, a közjogban is érvényesült a magyar történelem folyamán a
Regnum Marianum eszme, mely szerint Magyarország Mária országa. A katolikus egyházban a Mária-napok között a Nagyboldogasszonyé a legbensôségesebb és legmagasztosabb ünnep.

AZ ÜNNEPI SZENTMISÉT augusztus 20-án 17 órakor a Szent István bazilika elôtti téren Erdô Péter bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai mutatják be. A
szentmisén jelen lesz Fouad Twal jeruzsálemi latin pátriárka. Szentmise után kezdôdik a
hagyományos Szent Jobb körmenet.
MÁRIAREMETÉN a szabadtéri oltárnál augusztus 15-én 10.30 órakor ünnepi szentmisét és szentbeszédet mond Székely János esztergom-budapesti segédpüspök. Augusztus 20-án 9.00 és 10.30 órakor lesznek szentmisék a templomban.
MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTON augusztus 14-én 11órakor Majnek Antal munkácsi,
augusztus 15-én 11 órakor Beer Miklós váci megyéspüspök mutat be ünnepi szentmisét. Augusztus 19-én 17 órakor Posztós Erik OFM és Zarándy Kleofás OFM újmiséje, augusztus 20-án Ferences Ifjúsági Zarándoklat lesz.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN augusztus 8án 9.30 órakor keresztelôs istentisztelet lesz. Augusztus 15-én 9.30-kor istentisztelet.
Augusztus 23-án 9.30 órakor Szent István napi új kenyérért való úrvacsorás hálaadó istentiszteletet tartanak. Augusztus 15-én indul az egyhetes erdélyi buszos gyülekezeti
kirándulás, melynek keretében Nyárádszentlászlón, az ottani mûemlék unitárius templomban ökumenikus istentisztelettel közösen ülik meg Szent István ünnepét, majd falunapot tartanak a helybéliekkel.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN augusztus 13-án 11.30 órakor
rózsafüzér, 12 órakor szentmise Szûz Mária és Szent Filoména tiszteletére. Augusztus
20-án 7.30, 12 és 18 órakor lesznek szentmisék. Augusztus elsejétôl változik a pasaréti
ferences közösség összetétele: Posztós Erik Szécsényben, Kiss Kornél és Sztreha Egyed
testvérek Kárpátalján szolgálnak tovább, Wertheim Mátyás pedig Zalaegerszegrôl érkezik
kápláni szolgálatra Pasarétre.
A REMETEKERTVÁROSI SZENTLÉLEK TEMPLOM jelenlegi plébánosát, Varga Jánost
augusztus 1-jei hatállyal Erdô Péter bíboros a bécsi Collegium Pazmanianum, a Pázmáneum rektorává nevezte ki. Utódja dr. Papp Tamás pápai káplán, az Új Ember eddigi fôszerkesztôje.
Varga János, Janó atya augusztus 1-jén, a délelôtt 9.30 órakor bemutatott szentmisében
adott hálát a Remetekertvárosban eltöltött idôért és a hívek szeretetéért.
A TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETET augusztus 1-jétôl új lelkipásztor,
Horváth Géza volt nagyvarsányi lelkész vezeti.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

Házasságkötés katolikus templomban
A házasság szentsége a házasfelek között örök és kizárólagos köteléket hoz létre, segíti a házastársakat, hogy
családi életüket rendezetten, hûségben, Isten akarata
szerint tudják élni, a gyermekeket felelôsen elfogadni
és nevelni. Az esküvô tervezett idôpontja elôtt kb. 3–6
hónappal célszerû jelentkezni azon a plébánián, ahol a
házasságot kötni akarja a pár.
Az esketés helyén adnak eligazítást a szükséges adminisztratív kérdésekrôl. Ha egyik fél sem lakik az esketô
plébánia területén, az esketés megengedettségéhez legalább az egyik fél lakóhelye szerinti plébánostól házassági elbocsátó vagy megfelelô fôpásztori intézkedés
szükséges. Ahhoz, hogy a szentség kiszolgáltatható legyen, legalább az egyik félnek latin szertartású katolikusnak kell lennie.
A házasságkötés elôtt álló párokat kellôen fel kell készíteni (jegyesoktatás), ez a helyi szokásoknak megfelelôen végzendô, de nem tarthat túl hosszú ideig.
Forrás: www.esztergomi-ersekseg.hu
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Új búza lisztje
„Nagyasszony fénylik, jó szüret készülôdik” — bizakodtak a gazdák Mária elszenderülésének és mennybevételének,
egyben népünk Boldogasszony oltalmába ajánlásának napos ünnepén (augusztus 15.). Megªgyelték: „Ha Nagyboldogasszony napja verôfényes, és a szarka a
párjának udvarolva röpköd, sokáig tart
a vénülô nyár”. Az ünnep elôtt az asszonyok a budai falvakban is virrasztottak;
hittek benne, hogy megnyugvást nyernek, akik tisztelik Máriát. A jámbor lelkek ªgyelték az eget, mert úgy tudták,
hogy napkeltekor rózsa hull az égbôl a
Szûzanyának. Gyógyításra gyûjtött virágokat, füveket szenteltettek. A nagyboldogasszonyi fûbôl került a halottak koporsójába is, hogy Mária „boldog égi
helyet” készítsen nekik. Az idôsek szerint a virágok örülnek, ha Boldogaszszonynak áldozhatják magukat. A hagyomány szerint Szent Gellért közbenjárására kapta Jézus anyja a Boldogasszony nevet. A kutatók többsége
egyetért abban, hogy ôsvallásunk istenasszonyának tisztelete jelentette ehhez
a biztos alapokat.

Szent Ilonakor (augusztus18.) dédanyáink sürögtek-forogtak a konyhában, görnyedtek a dagasztóteknô fölött, készültek az államalapító Szent István ünnepére (augusztus 20.). Országépítô királyunk emléknapján az új búza
lisztjébôl sült kenyér, Szent István kenyere volt az ünnepi asztalok ékessége. A
híres István-napok, a fényes budai körmenet hazahívta a messze földön élô
családtagokat is. Dédapáink ªgyeltek a
búcsúzó gólyák mellett a felhôkre is,
amelyekbôl gyakran kerekedett háztetôket, fákat szaggató vihar. Az idôsebbek
leolvasták a csillagokról, milyen lesz az
idôjárás negyven napig. Ha borongós
volt az ég, sovány szüretre készültek,
tiszta idôben sok édes szôlôre számítottak. A cséplés befejeztével nagy dínomdánommal ülték meg sok helyen a végzô ünnepet: dalos lányok vitték a kalászokból font koszorút, a falu népe lovas
kocsin vonult utánuk a templomig, ahol
imával adtak hálát az aratásért, az új kenyérért.
Pintér Csilla
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

BERCZIK SÁRA 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

JOANA AMENDOEIRA ÚJRA
MAGYARORSZÁGON. Augusztus
29-én 20 órai kezdettel a világhírû
portugál fadoénekes, Joana Amendoeira ismét fellép
a Millenáris Teátrum színpadán.
A ma is töretlen népszerûségnek örvendô
fado a portugálok jellegzetes zenei mûfaja,
amely az elvágyódásról, a szenvedélyrôl és a
végzetrôl szól. Joana Amendoeira az elmúlt
években több, varázslatos hangulatú koncertet is adott a Millenárison. Sikerének titka,
hogy énekstílusa alapvetôen a klasszikus zenéhez közelít, miközben kivételes szépségû
hangja által a fado sajátos ragyogással cseng.
Jegyár: 2500 Ft.
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. Vas- és acélöntészetünk története. A múzeum elôtti
parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Budapest, Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n HAP GALÉRIA: AUGUSZTUS 19-ig: Geometrikus absztakt mûvek. Válogatás Gömör Béla gyûjteményébôl
(1027 Margit krt. 24., földszint)
n GALÉRIA LÉNIA: SZEPTEMBER 26-ig: Emlékkiállítás Túry Mária festômûvész, kétszeres Munkácsy-díjas,
Érdemes mûvész születésének 80. évfordulójára. (1021 Széher út 74/a)
ZENE MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: AUGUSZTUS 6., 7.: Benny Andersson—Björn Ulvaeus—Tim Rice: Sakk. Musical-koncert. AUGUSZTUS 13.: Szomor György—Miklós Tibor: Robin Hood. Fôszereplôk: Andrádi Zsanett, Kovács Áron, Forgács Péter. Musical két részben. Magyarországi ôsbemutató. Esônap:
augusztus 15. Rendezô: Szomor György. AUGUSZTUS 21.: Nikola Parov—Mihályi Gábor: Naplegenda. Táncjáték. Az elôadások 20.30 órakor kezdôdnek. Részletes információ: www.szabadter.hu
SZÍNHÁZ VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: AUGUSZTUS 7.: Moravetz—Venczel: Ali Baba és/
vagy negyven rabló. Musical a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulat elôadásában. AUGUSZTUS 12.:
Beaumarchais: Figaró házassága. Vígjáték. Fôszerepben: Harmath Imre, Bánfalvy Ági és Rékasi Károly. Rendezte: Bánfalvy Ági. AUGUSZTUS 14.: Molnár Ferenc: Játék a kastélyban. Rendezô: Cseke Péter. AUGUSZTUS 15.: Eisemann—Dalos—Baróti: Szerelem, szerelem, szerelem. Avagy, mi történik a Bástyasétány 77ben? Zenés vígjáték a Pódium Színház elôadásában. Rendezô: Háda János. AUGUSZTUS 19.: Bencsik Imre—
Straub Dezsô: Nejcserés támadás. Vígjáték a Gergely Theáter elôadásában. Fôszereplôk: Gregor Bernadett,
Cseke Katinka, Gergely Róbert és Harsányi Gábor. Rendezte: Straub Dezsô. Az elôadások 20 órakor kezdôdnek. Részletes információ: www.szabadter.hu
GYEREKEKNEK HELEN DORON EARLY ENGLISH: Játékos angoloktatás 1–14 éves korú gyermekeknek a Keleti Károly utca 8. alatt és a Teszvesz játszószobában (Budagyöngye). Jól felépített tananyag és
tanmenet, minôségi zene, tanári kézikönyv, korosztályos bontás, 5–8 fôs csoportok, nemzetközi színvonal. Bejelentkezés: 06 70 2010 369 vagy bp-rozsadomb-obuda@helendoron.com
n ELC — ANGOL OKTATÁS GYEREKEKNEK: Képzett, anyanyelvi tanárokkal az angol tantervet követve. Foglalkozások délutánonként az IBS épületében. Maximális csoportlétszám: 10 fô. Jelentkezés: info@englishschool.hu vagy www.englishschool.hu, tel.: 06 20 920 4373.
n ZENEDOBOZ: 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 e-mailben:
remusz@hu.inter.net (1026 Krecsányi u. 1.)
n VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: AUGUSZTUS 8., 10.30: Az aranyhal meséje. A Trambulin Színház
elôadása. AUGUSZTUS 15., 10.30: Radványi Balázs—Lázár Ervin: A négyszögletû kerek erdô. Zenés mesejáték. A Kecskeméti Katona József Színház elôadása. AUGUSZTUS 22., 10.30: A rigócsôrkirály. Zenés mesejáték
a Fogi Színháza elôadásában.

HALÁLOS SZÍVDOBBANÁS. Többszörösen bizonyított, hogy a francia-amerikai filmes
barátság egy oda-vissza ható, termékeny kapcsolat, s bár lehet, hogy a felszínen folyik a
„védjük a hazai terméket a gyarmatosító hollywoodiaktól” jelszavú izmozás, alsóbb
(vagy éppen felsôbb — nézôpont kérdése) alkotói szinteken nagyon megy a haverkodás.
Végtére is, a franciák ajándékozták meg a kiábrándult hollywoodi B-krimiket a film noir
megtisztelô jelzôjével, és ôk lélegeztették a mûfajt, amikor az a tengerentúlon már passénak számított. És még hosszan sorolhatnánk, például a sokat emlegetett francia újhullám amerikai barátait, vagy Woody Allen esetét a franciákkal (a rendezô másod- és harmadvirágzása közti, nehéz idôket, amikor Los Angelesben már nem, de a Champs-Élysées környékén még mindig akadt mozi, ahol Allen teltházas volt). Oldalakat lehetne megtölteni a francia sikerfilmek (fôleg a vígjátékok) amerikai remake-jeivel is, az azonban viszonylag ritka eset, hogy a franciák menjenek neki egy amerikai filmnek. Mielôtt bejárta volna a világot A próféta címû börtönfilmjével, Jacques Audiard egy
obskúrus amerikai filmet helyezett át francia környezetbe: a Halálos szívdobbanás
(friss DVD-megjelenés) annyira francia, hogy meg nem mondaná senki, hogy amerikai felmenôi vannak, pedig nagyon is vannak neki. James Toback 1978-ban forgatta Fingers címû filmjét, melyben a fénykorát élô Harvey Keitel örlôdik a szülôi
minták, a papa által kínált maffiapálya és az anyu által képviselt (zongora)mûvészkarrier között. Ugyanezt a jóféle ôrlôdést 2005-ben Romain Duris adta elô Niels
Arestrup atyai hozzájárulásával. A zongora és a telekspekuláció e ritka elegyébôl
egy kissé koraszülött, de végeredményben egészséges noir született. Olyan, amilyet az amerikaiak is szeretnek remake-elni.

E. K.
Halálos szívdobbanás. Francia film. Rendezte: Jacques Audiard. Szereplôk: Romain Duris, Niels
Arestrup, Emmanuelle Devos.

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub idén nyáron is szünetet tart.
(1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Augusztusban nyári szünetet tartunk. SZEPTEMBER 9-ÉN 16 órakor találkozunk újra klubhelyiségünkben. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as számán.

n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Júniustól szeptemberig nyári szünetet tartunk. Mindenkinek kellemes nyaralást, hasznos pihenést kívánunk! (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 23–28.: Erdélyi kirándulás. Részletes felvilágosítás a 326-7830-as telefonszámon, ill. a tothbuda@
chello.hu címen.
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Júniustól
augusztus végéig nyári szünet. Legközelebb SZEPTEMBER 8-ÁN találkozunk. (1024 Keleti Károly u. 13/
b; tel.: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: AUGUSZTUS 7., 8.: Pilis. Találkozó: 7.45
óra, Batthyány tér, HÉV pénztár. AUGUSZTUS 7.: Gödöllôi dombvidék. Találkozó: 8 óra, Újpest, Városkapu, Volán pu. AUGUSZTUS 8.: Esztergom — Strázsahegyi DINPI Látogatóközpont, Palatinus-tó, Dorog. Találkozó: 8 óra, Nyugati pu., pénztár. AUGUSZTUS 14.: Szlovákia. Találkozó: 6.45 óra, Széna tér.
Volán pu. AUGUSZTUS 15.: Vértes. Találkozó: 7.15
óra, Népliget, Volán pu. AUGUSZTUS 20.: Szlovákia:
Burda dombság. Találkozó: 8.45 óra, Árpád híd. AUGUSZTUS 21.: Tolna megye. Találkozó: 6.45 óra,
Széna tér, Volán pu. AUGUSZTUS 22.: Börzsöny. Találkozó: 8.15 óra, Árpád híd, Volán pu. Információ:
316-3053, 06 20 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024
Keleti K. u. 38.)
n BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT
SPORTKÖR: AUGUSZTUS 8.: Vértes. Csákberény—
Csákberény. Táv: 20 km, szint: 380 m. Találkozó: Népliget, buszpályaudvar, 7 óra. Túravezetô: Mészáros Lajos, tel.: 06 30 217-34164.
KLUBOK BABA-MAMA-KLUB: Minden szerdán 10-tôl dr. Rochlitz Zsuzsa vezetésével a Kájoni
Házban.
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Nyáron is
minden héten klubnap csütörtökön délután 3-tól 6ig, nemcsak tagoknak. Vannak még szabad helyeink,
várjuk a kedves jelentkezôket. AUGUSZTUS 20.: Debreceni virágkarnevál, hortobágyi hídi vásár. AUGUSZTUS 31.: Nádasdladány, Székesfehérvár,
Tác—Gorsium. SZEPTEMBER 4–14.: Poreè, üdülés
közvetlen tengerparti szállodában. SZEPTEMBER 17–
20.: Az Októberfest 200 éves. Október végére izraeli látogatást tervezünk 9 nap, 8 éjszakára, sok kirándulással. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), 06 20 42-42180, 06 20 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu,
II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla alatti ajtón a fôbejárat mellett balra.

Játékkal a magány ellen
A DélUtán ingyenes játékklubjai szeretettel várnak mindenkit, aki szívesen találkozik új arcokkal, szeret játszani és beszélgetni. Látogasson el minden hónap
elsô hétfôjén 14 és 17 óra között az Etele Klubba (1119 Budapest, Etele út 55.),
minden hónap második hétfôjén az Eötvös Klubba (1067 Budapest, Eötvös u.
10.), minden hónap harmadik hétfôjén
a Csilibe (1201 Budapest, Nagy Gyôry
István u. 4–6.), minden hónap negyedik
hétfôjén pedig a Sonnenschein Klubba
(1094 Budapest, Bokréta u. 15.).
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ÚT A VÉGTELENBE. Karikó Éva rövid idôn belül másodszor szólaltatta meg interjúkötetben
Böjte Csaba atyát, vagy, ahogy a közvélemény ismeri, a ferences Csaba testvért. A dévai árvák
gyámolítója a szentségek elemzésével mutatja
meg az utat a végtelenbe, a mindnyájunk által
remélt örök életbe.

Nehéz út ez, de nem elérhetetlen. A kérdezô
is nehéz utat járt be, míg Csaba testvért kísérte
missziós útjain: a gyerekektôl zsúfolt autóban
zötykölôdve egyik kezében a diktafonnal, miközben a másikkal éppen egy rászorulót etetett
vagy ápolt, vigasztalt.
A kötetben minden oldalt két hasábra tördeltek. Az egyikben zajlik a párbeszéd, a másikat
pedig az éppen adott témához kapcsolódó
vers, imarészlet vagy egyéb idézet tölti ki. A kötet a megvilágosodás, az igaz emberré válás útjára vezeti rá az olvasót, arra a végtelen hosszú útra, amelynek végén érdemeink szerint
megpihenhetünk Isten szeretô karjaiban.
Ahogy Csaba testvér megfogalmazza a könyv célját: „Az Út a Végtelenbe a kibontakozás, a megvilágosodás könyve, az igaz emberré válás útján szeretne társunk lenni. Álmaink, önmagunk csendes valóra váltásában szeretne vezetni, bátorítani, vigasztalni, mellettünk lenni. Jézus Krisztus a katolikus egyház hét csodálatosan szép szentségét mint vándorlásunkat segítô mankót és úti eledelt kínálja fel nekünk. Általuk táplál, vigasztal, megmos, felemel, újból és újból a Végtelenbe vezetô pályára helyez minket.”
A könyv hasznos olvasmány hívônek, nem hívônek, az igazságot keresônek, a kétkedôknek és a megerôsödni vágyóknak egyaránt.
(Út a Végtelenbe — Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire; Helikon Kiadó).

Spangel Péter
PLAKÁTKIÁLLÍTÁS CHOPIN ÉS LISZT TISZTELETÉRE. A Magyar Plakáttársaság, a budapesti Lengyel Intézet és a varsói Magyar Intézet
közös plakátpályázatot hirdetett magyar és lengyel plakátmûvészek, grafikusok és diákok részére Chopin és Liszt által inspirált plakátok tervezésére. A kiírás célja az volt, hogy lehetôséget teremtsen a két zenei géniusz különleges
kapcsolatának szabad mûvészi feldolgozására,
méltó lezárását adva ezzel a 2010-es Chopin-évnek, egyszersmind megelôlegezve a közelgô
Liszt-évfordulót.
A pályázatra összesen 32 plakátterv érkezett.
A beérkezett pályamunkák közül a zsûri Baráth
Ferenc, Gál Krisztián, valamint Ryszard Kajzer
alkotásait ítélte a legjobbaknak. A három kitüntetett alkotás mellett a látogatók további 18
mûvész munkáival találkozhatnak a Lengyel Intézetben (1065 Budapest, Nagymezô u. 15.). A
kiállítás szeptember 17-ig tekinthetô meg.

BARÁTH FERENC MUNKÁJA

2010/16 — augusztus 6.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR. A honlapon: Kerületünkben éltek — emléktábla ôrzi emléküket. Augusztusban Sinka István. Színházajánló. Havonta egy futó színdarab rövid ismertetôje a honlapon. Augusztusban: Robin Hood — Margitszigeti Szabadtéri Színpad. Kis mûhelyek a kerületben. Kéthavonta egy-egy mesterség régi üzletének bemutatása fotókkal a könyvtárban. Horváth István cipészmester. Honlapjátékok: Könyv kockában. Havonta egy könyvcím
elrejtve betûkockák között. Eredményhirdetés 2010. karácsonyán. Ország, város, könyv… Havonta egy megadott betûvel várunk országnevet, várost, könyvcímet, regényszereplôt, állatot,
növényt, történelmi hôst a gyerekektôl. Eredményhirdetés havonta a honlapon. Augusztusi betû: H. A könyvtár augusztus 2–28. között zárva tart. Nyitás: augusztus 30. hétfô. A könyvtár
nyitva tartása 2010. szeptembertôl: hétfô, szerda, péntek: 11–19; kedd, csütörtök: 10–16;
szombat: 10–14. (1023 Török u. 7–9., telefon: 212-1103, e-mail: fszek0204@ fszek.hu)

NYÁRI SZÜNET. A Bartók Emlékház tájékoztatja kedves látogatóit, hogy augusztus 23ig zárva tart. Nyitás: augusztus 24-én, kedden 10 órakor. (1025 Csalán út 29.)
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Augusztusban ismét mûvé
Idén augusztus 25–29. között rendezi meg a Klebelsberg Kultúrkúria a XII. Pesthidegkúti
Nyári Mûvészeti Fesztivált. A hagyományokhoz híven most is számtalan kulturális program, koncertek, kiállítások, színházi elôadások és gyermekmûsorok várják mindazokat,
akik az augusztus végi napokat önfeledt szórakozással szeretnék tölteni.

2010. augusztus 25.
Balkáni muzsika
19.30

Ezerarcú harmonika. Balkan Project. Orosz Zoltán és zenésztársai koncertje.
(Szabadtéri színpad. Jegyár: 2500 Ft.)

2010. augusztus 26.
Erkel Ferencre emléke elôtt tisztelgünk
18.00

Hidegkúti Szalon. Helyi képzô- és iparmûvészek kiállításának megnyitója a Nagyszalonban. A mûvészeket köszönti Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere, a kiállítást megnyitja Szepes Hédi mûvészettörténész.

19.00

A XII. Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál ünnepi megnyitó koncertje. Köszöntôt mond Láng Zsolt polgármester.
Hazám, hazám, te mindenem. Erkel Ferenc emlékére. Közremûködik a Honvéd Férfikar és Eckhardt Gábor zongoramûvész.
Ghymes-koncert. (Szabadtéri színpad. Jegyár: 2000 Ft.)

2010. augusztus 27.
A nap játékmestere: Lukácsházi Gyôzô.
10.00 Síppal-dobbal — fesztiválcsalogató. (Hûvösvölgyi végállomás)
15.00–18.00 Mesekert és játszótér: Griffmadár hintája, Paprikajancsi

csúzlizdája,
Paprikajancsi ûrállomása, Sárvíz Kézmûves mûhely, Újszászi kézmûves asszonyok, Égigérô domb, Griffmadár fennsík.

16.00
17.00
17.00
18.00

Magyar mulatósok — Szárma tamburazenekar. (Vásársétány)

18.30

Petôfi Sándor: A helység kalapácsa — Besenczi Árpád egyszemélyes elôadása.
(Vásárszínpad)

20.00

Verbunk rapszódia — Erkel Ferenc, a népdal és a cigányzene népszerûsítôjének
emlékére.

Malommese — Ciróka bábszínház. (Óperenciás udvar)
Gyógyító gombák — Kökény Mária fitoterapeuta elôadása. (Nagyszalon)
Kovács Marci (Felvidék) és Micsik Béla (Vajdaság) népi hangszeres mulatósa Korom
Péter borvetélkedôjével. (Vásársétány)

A Rajkó zenekar koncertje. Közremûködik Vincze Lilla. (Szabadtéri színpad.
Jegyár: 1500 Ft.)

21.30
21.30

Teleszkópos bolygó- és csillagmegfigyelés.
Sör és blues — Blues Night Long együttes. (Vásárszínpad)
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szeti fesztivál Hidegkúton
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zsef Színház elôadása. Rendezô: Cseke Péter. (Szabadtéri színpad. Jegyár: 1000 Ft.)
Kuliós pultjá
lom utca
nál. (Tem
2–10. Tel.
p: 392-086
terticket
Mesekert és játszótér. Tintaló cirkusz. Fesztiválfogat Pesthidegkút utcáin. Mozi0), és az
hálózatán
In(www.jeg
máció: w
barlang — Ismeretterjesztô filmek környezetvédelemrôl, fenntarthatóságról, Magyary.hu). Info
ww.kultu
rrkuria.hu
ország és a nagyvilág élôvilágáról.
A fesztiv
ál fôtám
ogatója:
Fôváros II
Budapest
. Kerületi
Magyar indulók — Térzene a Vám- és Pénzügyôrség Zenekarának közremûködéséÖnkormá
nyzat.
vel. (Szabadtéri színpad)

2010. augusztus 28.

A nap játékmestere: Gulyás László, a vándormuzsikus.

8.45
9.45
10.00
11.00–
18.00
11.30
14.30
15.00
15.00
16.00
16.45
17.30
18.15
18.15
18.30
20.00

Öreg kút titkai — Marci bá, Béla bá és a Vándormuzsikus.
Magyar táncház — Tabulatúra régizene-együttes. (Óperenciás udvar)
Körülöttünk él a világ — növényismereti játszóház. (Zöldág terasz & kert)
Van is, meg nincs is — Méhes Csaba pantomimjátéka. (Óperenciás udvar)
Jönnek a Langaléta Garabonciások! (Vásársétány)
Az ördög három aranyhajszála — Fabatka BábSzínház. (Vásárszínpad)
Biobor-vetélkedô. (Vásársétány)
Kútmesék — Gulyás László. (Öreg kút ligete)
Furulyás Palkó — Kolompos együttes. (Óperenciás udvar)
Szabó Magda: Régimódi történet — Veszprémi Petôfi Színház. Rendezô: Bereményi Géza. (Szabadtéri Színpad. Jegyár: 2500 Ft.)

2010. augusztus. 29.
A nap játékmestere: Gulyás László, a vándormuzsikus.
10.00
Növényismereti túra a budai hegyekben. Ördögárok túra.
10.30
Gingalló — Szalóki Ági gyermekkoncertje. (Szabadtéri színpad. Jegyár: 1000 Ft.)
11.00–18.00 Mesekert és játszótér. Fesztiválfogat Pesthidegkút utcáin. Mozibarlang.
madárismereti játszóház. (Öreg kút ligete)

11.30
15.00
15. 45
17.00

Térzene — Vám- és Pénzügyôrség Zenekara. (Szabadtéri színpad)
Meztelen Diplomaták — egyetemisták zenekara. (Szabadtéri színpad)
Sváb délután — Mondschein zenekar. (Vásárszínpad)
Hófehérke és a három variáció — Elôadják az Ökumenikus Általános Iskola 6.
(Pacsirta) osztályos tanulói. Írta és rendezte: Járó Ildikó. (Szabadtéri színpad)

17.30

A Jánosvitéz — MárkusZínház. (Óperenciás udvar)

18.30

Radványi Balázs és barátai. (Vásárszínpad)

19.30

Tangószerenád — világbajnokok gálája. A Budapesti Tangófesztivál része. (Szabadtéri színpad. Jegyár: 1500 Ft.)

21.00

És Rómeó és Júlia… Az összes szerepet
játssza: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter.
Rendezô: Horgas Ádám. (Színházterem.
Jegyár: 1500 Ft.)

Pupilla
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Vidám színházi estek a szabad ég alatt
Nem kell lemondanunk a színházi élményekrôl addig se, amíg zárva tartanak a
kôszínházak, a Városmajori Szabadtéri Színpad hangulatos nyáresti elôadásokra hívja
nézôit augusztusban is. Az elôadások 20 órakor kezdôdnek.

Figaró házassága
Beaumarchais klasszikus vígjátékát augusztus 12-én láthatja a közönség két részben. A
francia forradalom egyik irodalmi „elôszeleként” is felfogható mû remek kor- és jellemrajz, ugyanakkor bravúros vígjáték is. A szerelem néha kíméletlenebb, mint a guillotine.
A fôbb szerepekben: Harmath Imre, Bánfalvy Ági, Rékasi Károly, Bugár Anna, Iván Ildikó.
Rendezô: Bánfalvy Ági.

Bástyasétány 77
Augusztus 15-én mutatja be a Pódium Színház Eisemann, Dalos és Baróti zenés vígjátékát. Patkó, a tanácsi mindenes egyszerre utalja ki hat ªatalnak a felújítandó, romos, mûemlék jellegû házat, a Bástyasétány 77-et.
Szereplôk: Mérai Katalin, Bednai Natália,
Jakus Szilvia, Blazsovszky Ákos, Arany Tamás,
Gieler Csaba, Háda János, Kautzky Armand, Kocsis Judit. Rendezô: Háda János.

Játék a kastélyban
Augusztus 14-én Molnár Ferenc vígjátékának tapsolhatnak a nézôk. A Játék a kastélyban egyetlen, véletlenül kihallgatott párbeszéd mesterien kigondolt megmagyarázására
épül, vagyis egy nyilvánvaló, de zseniális hazugságra, amilyen csak egy olyan drámaírónak juthat eszébe, mint Molnár Ferenc, alias
Turai.
Szereplôk: Márton András, Kovács Gyula,
Csémy Balázs, Danyi Judit, Hegedûs Zoltán,
Széplaky Géza, Kiss Jenô. Rendezô: Cseke Péter.

Nejcserés támadás
Augusztus 19-én is igazi vérbô komédiát láthat a közönség: Bencsik Imre és Straub Dezsô vígjátékát a Gergely Theáter elôadásában. Mit tehet a feleségébe szerelmes, de
gyakran kicsapongó férj, ha a szeretett aszszonyka megunva férje hûtlenkedéseit boszszút forral? Kapóra jön egy régi, ütôdött osztálytárs megjelenése.
Szereplôk: Gergely Róbert, Gregor Bernadett,
Harsányi Gábor, Cseke Katinka, Némedi-Varga
Tímea, Sáfár Anikó. Rendezte: Straub Dezsô.

BUDAI POLGÁR

Új terek és programok
a Marczin
Még javában tart a nyár, a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központot táborozó gyerekek
csoportjai népesítik be, de a mûvelôdési központ munkatársai már készülnek az ôszi újrakezdésre.
— Eldöntöttük, hogy a szelektív hulladékgyûjtéssel hozzájárulunk a természet megóvásához, a szennyezô folyamatok lassításához
— meséli Németh Katalin, a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ igazgatója. — Fenntartónk, a II. kerületi Önkormányzat jóvoltából
egy préselô-bálázó gép, önerôbôl pedig speciális tárolók segítségével kezdtük meg a szelektív hulladékgyûjtést, melynek mikéntjérôl információs táblák tájékoztatnak. A sikerhez szükségünk van arra, hogy a mûvelôdési
központ látogatói partnereink legyenek
„zöldprogramunkban”.
Két új teremmel gazdagodik idén a mûvelôdési központ. A Marcipán-termet és az új kerámiamûhelyt az épület eddig elhanyagolt részében alakítjuk ki. A termek az önkormányzat sikeres integrált városfejlesztési pályázata jóvoltából épülnek meg.
A következô évadban tematikus hónapok
keretében adunk új tartalmat, színt, hangulatot programjainknak. A hónap témájához
kapcsolódóan pedig egyedi rendezvényekkel
készülünk a közönség számára. Októberben
az építészet, novemberben a fotó, decemberben pedig a zene kerül programjaink fókuszába.
A mûvelôdési központ jelenlegi legnagyobb projektje, a Társadalmi Megújulás
Operatív Programja által támogatott Marczibányi Dráma és komplex mûvészeti központ
ebben az évadban is folytatódik. Jótékony hatását a kerületi iskolák tanulói és pedagógusai, sajátos igényû látogatóink és a nagyközönség egyaránt élvezi.
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ új
programjairól következô számainkban is beszámolunk. Ezekrôl és az eddigi közkedvelt
tanfolyamokról a www.marczi.hu honlapon,
valamint az állandó mûsorfüzetbôl tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
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A gépkocsilopások sokszor
megelôzhetôk lennének
Az országos és a kerületi statisztikákat látva kiderül, hogy
a gépjármûlopások, illetve a
gépjármûvekbôl történô lopások évrôl évre az összes bûncselekmények jelentôs részét
teszik ki. Július utolsó hetében kerületünkben 14 gépkocsit törtek fel, 9 személyautót
loptak el. A II. kerületi rendôrkapitányság összesített adatai szerint városrészünkben a
legtöbb ilyen jellegû bûncselekmény a Margit híd budai
hídfôjénél lévô, valamint a
11-es busz végállomásánál található parkolónál, illetve a rózsadombi utcákon, köztereken
történik.
A rendôrkapitányság illetékesei azonban
arra is felhívják a ªgyelmet, hogy sokszor egyszerûen hanyagság vagy oda nem ªgyelés
okozza a bajt, hiszen elôfordul, hogy be nem
zárt autóból visznek el otthagyott nagy értékû tárgyakat. Így „tûnt el” például július 26án a déli órákban egy a Felhévízi utcában álló
gépkocsiból a tulajdonos háromszázezer forint értékû laptopja.

— A gépkocsik kifosztásának, ellopásának megakadályozására tökéletes módszer
nincs, azonban nem kell,
hogy rendôr álljon minden
autó mellett. Az esetek többsége elkerülhetô lenne, ha a
sértettek a legszükségesebb
vagyonvédelmet nem mulasztanák el — mondta lapunknak Bucsek Gábor kerületi
rendôrkapitány.
Az elkövetés megelôzése
érdekében fontos szabály,
hogy üres legyen az ôrizetlenül hagyott gépkocsi, még akkor is, ha le van
zárva. Az autóban egy jól látható helyen hagyott üres szatyor is felkeltheti az elkövetô
ªgyelmét. Ilyenkor, sajnos, nem riasztja el
az elkövetôket sem a nappali világosság, sem
a forgalmas közterület: a gépkocsi ablakának
betörése, zárszerkezetének nyitása, az értékek kiemelése másodpercek alatt megtörténik. Lehetôleg soha semmit ne hagyjunk a kocsiban, és semmiképpen ne használjuk széfként az autót — javasolja Bucsek Gábor.
B. N.

II. KERÜLETI RENDÔRKAPITÁNYSÁG: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 10., tel.:
346-1800 (ügyelet is), e-mail: 02rk@budapest.police.hu

Kórházi szarkákat fogtak a kerületi nyomozók
Ismét bebizonyosodott, hogy a közterületi
nyomozó szolgálat felállítása hatékonyan
szolgálja a II. kerület közbiztonságát. A civil
ruhás rendôrökbôl álló csapat hatékonysága
szakmai tapasztalatukban, gyors reagálóképességükben rejlik. Számos alkalommal értek tetten az elmúlt hónapokban gépkocsifeltörôket, betörôket vagy éppen bolti tolvajokat.
Nem történt ez másképp július 28-án a kora délutáni órákban sem. A nyomozók ªgyelmét a Frankel Leó úton sétálva az ORFI-kórházból egy sietve távozó ªatal pár keltette fel.

A láthatóan menekülni igyekvô személyeket
a nyomozók igazoltatták, és ruházatuk átvizsgálása során olyan tárgyak kerültek elô, amelyekkel az elfogott férª nem tudott elszámolni. Kiderült, hogy azokat az ORFI egyik betegétôl lopta el. A tárgyakat azonnal visszaadták a betegnek, így legalább az ô kára megtérült.
Az elfogott, húszas éveiben járó párt a kerületi rendôrkapitányságon a délután folyamán
elôállították, és ellenük lopás megalapozott
gyanúja miatt büntetôeljárás indult, a pár
férª tagját ôrizetbe vették.

n A Szilágyi Erzsébet fasor egyik
házának pincéjét törték fel július 10rôl 11-re virradó éjjel. Az ismeretlen
elkövetô kerékpárt tulajdonított el.
n Tisztítószert lopott mintegy félmillió forint értékben az az ismeretlen elkövetô, aki a lakatot levágva és
az ajtót befeszítve jutott be július 11én egy, a Frankel Leó úton lévô raktárba.
n Mûszaki cikkeket vitt el július
14-én a délelôtti órákban a Garas utca egyik ingatlanából a betörô. A kár
250 ezer forint.
n Két pincét is feltörtek július 14én az Ady Endre utcában. Sportfelszerelések tûntek el.
n A hengerzárat feltörve jutott be
a tettes egy Tárogató úti lakásba július 10. és 16. közötti idôszakban. Az
elkövetô hétszázezer forint értékben
vitt el mûszaki cikkeket és készpénzt.
n Egy segédmotor-kerékpárt loptak el a Frankel Leó útról július 10. és
11. között. A kár közel félmillió forint.
n Hárommillió forint értékû autónak veszett nyoma július 13. és 14.
közötti idôben a Guyon közben. A
Nyúl utcából hatmillió forintos autót
lopott el ismeretlen tettes július 13.
és 14. között.
n Feltörték egy autó zárszerkezetét július 9. és 10. között a Frankel
Leó úton. A kár százezer forintra rúg.
n Helyzetmeghatározó (GPS) készülékért törtek fel több autót is a Bécsi
úton, a Kapás utcában és a Rét utcában.
n Egy nyitott gépkocsiból az Árpád fejedelem útján igazolványt loptak el.
n Légzsákot szereltek ki egy autóból, amely az Üstökös utcában parkolt.
n Napszemüveg és cédélemezek
tûntek el a Ferenchegyi úton egy ott
parkoló gépkocsiból.
n Nyolcszázezer forintot, készpénzt és táskát loptak ki egy autóból
a Lövôház utcában július 16-án.

Hívja körzeti megbízottját!
A II. kerületi Rendôrkapitányság körzeti megbízottjai várják a lakossági bejelentéseket és a közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeket.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓ GERGELY

n I. körzet
n
n
n
n
n

Gyarmati Tibor r. fôtörzsôrmester
Dupcsák Viktor r. fôtörzszászlós
II. körzet Bagócsi Gábor r. zászlós
III. körzet Szondi Gergô r. ôrmester
IV. körzet Dollencz Gábor r. ôrmester
V. körzet Nagy Zsuzsanna r. ôrmester
VI. körzet Porcsin Csaba r. törzsôrmester

06 20 329-9541
06 20 249-1362
06 20 240-1248
06 20 243-6941
06 20 322-8635
06 20 298-8255
06 20 290-1611

n
n
n
n
n
n

VII. körzet
VIII. körzet
IX. körzet
X. körzet
XI. körzet
XII. körzet

Nyul Péter r. ôrmester
Jurcsisin Miklós r. ôrmester
Gombita Gergô r. ôrmester
Csemer Tibor r. fôtörzsôrmester
Köntös Norbert r. fôtörzsôrmester
Homa Tibor r. törzsôrmester

06 20 325-6777
06 20 241-9432
06 20 279-3156
06 20 273-9481
06 20 952-3838
06 20 276-0375

Ügyelet: 346-1800 vagy a 42-135-ös mellék. Körzeti megbízotti alosztályvezetô: 346-1825. A lakóhely szerinti körzetekrôl a rendôrség ad felvilágosítást, illetve a www.masodikkerulet.hu oldalon található információ.

16. OLDAL

MOZAIK

Közlekedési hírek
Közlekedés Bel-Budán
n A Lövôház utca egyirányú szakasza új burkolatot kapott a Marczibányi tértôl a Káplár
utcáig, ugyanakkor a sétálóutca-szakasz még
épül, így zárva tartják a Káplár utca és a Fény
utca között is.
n A Káplár utca egyirányúsága megfordult a
Lövôház utca felôl a Fillér utcáig.
n A Pengô utca zsákutca lett a Lövôház utcánál.
n A Fény utcában két forgalmi sávot alakítottak ki és párhuzamos parkolást a bal oldalon. Jelenleg a Fény utca—Lövôház utca keresztezôdésében is forgalomkorlátozásokra
kell számítani.
n A Keleti Károly utcában tart az útpálya átépítése a Kitaibel Pál utca és a Bimbó út között teljes lezárás mellett. A Bimbó úti torkolatban készül a nagyszabású csomópont-átépítés forgalomkorlátozások mellett, ugyanakkor a Margit körúttól a felfelé vezetô oldalon
is elkerítették a forgalmi sávot, az autósok a
buszsávba kényszerülnek a park- és járdaépítés miatt.

*

n Felújították az útburkolatot a Fazekas
utca—Horvát utca útvonalon a Margit körút és a Csalogány utca között, a 11-es buszok megállói betonburkolatot kaptak csakúgy, mint a 22-es buszok megállói a Budakeszi út—Szilágyi Erzsébet fasor útvonalon a Kuruclesi út és a Budagyöngye közötti
szakaszon, a Nagyrét utcában a Máriaremetei út és a Villám utca között, valamint a
Kelemen László utcában is elkészült az új
útpálya.
n A vízvezeték-építés befejezôdött a Szilágyi
Erzsébet fasorban a Kútvölgyi út és a Gábor
Áron utca között, valamint a Szépvölgyi
úton a Virág Benedek utcától felfelé és a Csatárka úttól a Virág Benedek utcáig.
n Az Alsó Törökvész úton felújítják az útpályát, a munkaterületnél félpályás lezárásra,
30-as sebességkorlátozásra és parkolási tilalomra kell számítani.
n A Pasaréti úton várhatóan augusztus 10ig tart a csatornaépítés félpályás útlezárás
mellett a befelé vezetô oldalon a Gábor Áron
utcánál, valamint a Júlia utca és a Radna utca
közötti szakaszon, ahol jelzôlámpa szabályozza a váltakozó irányú áthaladást. Az 5-ös
busz Gábor Áron utcai megállóját — a Pasaréti tér felé — kb. 100 méterrel elôrébb helyezték.
n A Hûvösvölgyi út melletti szervizutat idôszakosan lezárják a laktanyánál, a Riadó utcánál és a Kelemen László utca elôtti szakaszon
az Ördögárok mellett, mert gázvezetéket építenek.
n A Margit híd alatt a felsô és alsó rakparton hétvégenként lezárásokra, korlátozásokra
kell számítani. A járatok a szigetnél nem állnak meg. A 26-os és a 134-es busszal, illetve
a gyalogosok és a kerékpárjukat tolók a híd
északi járdáján érhetik el a szigetet.

Rosta Marian
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Életmódtábor asztmás gyermekeknek
Augusztus 9–13. között asztmás gyerekeket
vár nyári táborozásra a Budai Gyermekkórház.
— Ma már a modern asztmaellenes gyógyszerek és a helyes életmód betartásával az
asztmás gyermekek fejlôdése nem marad el a
kortársaikétól — mondta el lapunknak dr. Madarasi Anna gyermekpulmonológus fôorvos.
— Munkánk elsôdleges célja, hogy gondozottaink teljes életet éljenek, semmiféle életmódi korlátozást ne szenvedjenek.
A táborban a fô hangsúly a mozgáson, a játékon van. Emellett szeretnénk, ha a gyerekek minél többet megtudnának a betegségükrôl, hiszen az ô aktív közremûködésük nélkül
nem lehet sikeres a mi munkánk sem. Játé-

kos formában gyakorolni fogjuk a gyógyszerek helyes alkalmazását, felmérjük a gyerekek ªzikai teljesítôképességét, megtanítjuk
ellenôrizni, megítélni a saját állapotukat.
A tábor ideje alatt folyamatos gyermekpulmonológiai szakorvosi felügyeletet biztosítunk.
Kérjük, hogy a táborba mindenki hozza el
a saját gyógyszereit, a gyógyszerekhez használt eszközeit, és ha van rá mód, akkor gondozóorvosa összefoglalóját, ami tartalmazza
a betegség kezdetét, kórokát, a gyógyszeres
kezelést, speciális problémákat.
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit,
jelentkezni a 345-0600/3124-es melléken lehet.

Nyáron az ÉNO-nál
A II. Kerületi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona (1026 Orsó u. 55.) július 19-étôl augusztus 13-ig zárva tart. Augusztus 16–27-ig ügyeletet tartanak, augusztus 16–19-ig Szilágyi Andrea (tel.: 06 20 520-3093) az ügyeletes, augusztus 23–27-ig Bálint Márta (tel.: 06 20 548-2833).

Siklóernyôs nyílt nap
A Kettô SE Siklóernyôs Szakosztálya nyílt napot tart augusztus 7-én 9 órától. Ha az idôjárás engedi, az elméleti oktatáson és a bemutatókon kívül tandemrepülésre is lehetôsége
lesz az érdeklôdôknek. Találkozó 9 órakor,
1028 Arad—Kardos u. sarok. Túrázófelszere-

lés, magas szárú cipô, kesztyû az ajánlott öltözet. Az egyesület siklóernyô-tanfolyamot is
indít augusztus 13-ától. További információ: Pálª Béla Gábor, tel.: 06 20 777-6839, Jenes Gyôzô, 06 30 953-4892, e-mail: pbg@freemail.hu, www.2se.hu

Termelôi piac Pesthidegkúton
Augusztusban két alkalommal, 14-én és 28-án lesz piac a Cserkészház kertjében (Hímes
u. 3.) szombati napokon, reggel 7.30–12 óráig. A megszokott ªnomságok mellett elsôsorban a hazai gyümölcsökön lesz a hangsúly.

Toborzó
A II. Kerület UFC szeretettel várja az 1995/ ba. Érdeklôdni és jelentkezni lehet Szeltner
1996-ban született fiúkat labdarúgócsapatá- Norbertnél a 06 20 918-2318-as számon.

Nelson Mandela-nap Budapesten is
A Dél-Afrikai Köztársaság Nagykövetsége,
amely kerületünkben található, valamint a
Holokauszt Emlékközpont július 19-én Magyarországon elsô ízben rendezett Nelson
Mandela-napot. Ezzel Budapest csatlakozott
hét másik világvároshoz, ahol a Mandela-napot ünnepélyes külsôségek között önálló eseményként rendezték meg. Az idén 92. születésnapját ünneplô, Nobel-békedíjas politikus világszerte a szabadság, az egyenlôség, a
megbékélés és az emberi jogok tiszteletben
tartásának jelképévé vált. A Nelson Mandela-napot elôször 1991-ben, a politikus 73.
születésnapja alkalmából rendezték meg
New York-ban. A Holokauszt Emlékközpontban idén megtartott eseményen Takalani Est-

her Netshitenzhe, a Dél-Afrikai Köztársaság
nagykövetasszonya beszédében a fajgyûlölet
elleni harcra és a hátrányos helyzetben élô
emberekre hívta fel a ªgyelmet. A Mandelanap szellemét követve az emlékközpontba
hátrányos helyzetû gyerekeket is meghívtak,
a sajókazai és alsózsolcai diákok színes tenyérnyomatok készítése, ªlmnézés és kiállításlátogatás mellett megnézhették a foci vb
kabaláját és híres-neves labdáját, a jabulanit
is. A Dr. Ámbédkar Gimnázium diákjai egy
óriás puzzle kirakásával csatlakoztak Nelson
Mandela felhívásához, majd megnézték a
dél-afrikai politikus önéletrajzi mûvén alapuló, nemrég bemutatott Invictus — A legyôzLD
hetetlen címû ªlmet is.
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Téglakôbe vésett sikertörténet

Építsünk saját világot!
Miként lehetséges az, hogy egy terméket maguk a vevôk fejlesztenek tovább,
meglepve azokat is, akik eredetileg kitalálták és megalkották? Barabás Árpád, a veszprémi Barabás Téglakô Kft. tulajdonosa szerint a téglakô-sztori valójában csak most — a díjesô után — kezdôdik.
Mitôl vált divatossá a téglakô?
Bár csak egy éve kezdtük árulni a téglakövet, tavaly már 100 ezer négyzetmétert adtunk el összesen. Idén a rendkívüli idôjárás ellenére július végén, jóval rövidebb idô alatt több mint 130 ezer eladott négyzetméter fölött tartottunk, ami
országos rekord. Az eddig értékesített mennyiséggel lefedhetnénk az egész budaörsi repülôteret! A magyarok tényleg megszerették a téglakövet. A legtöbbet eddig Pest megyében vásároltak belôle, de a minôségre igényes budaiak körében is
kapós lett. Talán az a titkunk, hogy a vásárlóink sokkal több tulajdonságot láttak
meg a téglakôben, mint amit mi magunk eredetileg gondoltunk róla. Szerintem
páratlan, hogy egy terméket ilyen mértékben a vevôk fejlesszenek tovább.
Hogyan derült ki, hogy a téglakô jóval több, mint térburkolat?
Nagy meglepetésünkre a próbaképpen kihelyezett téglaköveknél azt láttuk,
hogy nemcsak útburkolásra használták fel, hanem kerítést falaztak belôle, mára
pedig a téglakô kész építôelemmé vált, mindenki valami egyedit akar alkotni belôle. Egy szolnoki mesterséges tó felett már hidat építettek téglakôbôl. De készült
iskolakerítés, pár napja egy egész iskolaudvar és bicikliút, fürdôudvar is belôle.
Olyan széles az alkalmazási lehetôség, hogy szinte saját világot lehet már építeni
csak téglakôbôl. Sok régi álom megvalósításában segítünk, és ez a legnagyobb sikere annak a többéves tervezésnek és fejlesztô munkának, amely a téglakô létrehozását elôzte meg. Most érzem igazán, hogy nem dolgoztam vele hiába, és hogy a
téglakô történetét maguk a vevôk kezdik el írni.
Miért büszke a téglakôre?
Sokan azt mondják, hogy a téglakô békét hoz az udvarukba, nyugalmat áraszt,
állandóságot sugall. Talán évtizedek óta nem volt olyan termék, ami ilyen nagy
szeretetet váltott volna ki a vásárlókból. A megvásárlása pedig nagyon méltányos
ára miatt már senkinél nem az anyagiak függvénye. És nem maradtak el a szakmai elismerések sem: a téglakô kiemelkedô pontszámmal idén újdonság-díjat és
legjobb stand-díjat nyert a legjobb kiállításon, a Construma építészeti vásáron.

MI AZ A TÉGLAKÔ? Az antik jellegû téglakô színében, még csorbulásaiban is úgy
néz ki, mint egy százéves bontott tégla: patinás és gyönyörû. Anyagában beton, tehát nem
égetett agyag, a dédszüleink korabeli égetett agyagtéglát idézi, ám azzal ellentétben fagyálló
és kopásálló. A téglakôvel gyakorlatilag újrateremtették a téglát, ami beépíthetô az udvar- és
a járdaburkolatba, ellenáll a sónak, az esônek, a hónak és a mechanikai koptatásnak is,
könnyedén bontható, javítható. Az eredetileg kômûves Barabás Árpád hosszú esztendôkön át
kísérletezett, amíg mára tökéletesítette találmányát. Ráadásul a teljesen újragondolt gyártástechnológia az eddig megszokott árszint felét, harmadát teszi lehetôvé. Akik eddig csak vágytak erre, most nagyon kedvezô áron juthatnak egy magyar prémium-termékhez.
Érdekli a téglakô? Tudjon meg többet:
Barabás Téglakô Kft.
8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
Telefon: 06 88 578-280
www.teglako.hu, info@barabasteglako.hu

A rejtvény fôsoraiban Komensky (Comenius) szavait rejtettük
el. A 2010/14. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Akinek sok adatott, attól sokat várnak.”. A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000
forint értékben választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából: Dr. Marschall Mátyás, Jakus Péterné és Sárdi Anna. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a
könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2010. augusztus 19-ig.
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Egyre több Széchenyi Kártyát igényelnek
az MKB Banknál
Komplex kisvállalati megoldásokkal várja ügyfeleit az MKB
Bank, amelyek között mindenki megtalálhatja a cégére szabott
konstrukciót — mondja Varga László, a bank Mammut
bevásárlóközpontban található fiókjának vezetôje. Így a
forgóeszköz-finanszírozásra, valamint átmeneti likviditási
nehézségek áthidalására kitalált Széchenyi Kártyát, amelynél —
a tízmillió forint fölötti keretösszegû szegmensben — az MKB
Bank piaci részesedése meghaladja a harminc százalékot, vagy
az olcsó, kényelmes és biztonságos elektronikus
szolgáltatáscsomagot.

Varga László, a bank Mammut bevásárlóközpontban található fiókjának vezetôje

Az MKB Bank az elsôk között csatlakozott 2002-ben
a KA-VOSZ Zrt. által indított Széchenyi Kártya konstrukció értékesítéséhez, és a
kisebb vállalkozásokat kedvezô hitelhez juttató eszközre bevezetése óta stratégiai
termékként tekint. Pozícióink különösen a tízmillió forint fölötti keretösszegû Széchenyi Kártyák piacán kimagaslóak, részesedésünk
meghaladja a 30 százalékot.
A kiemelkedôen kedvezô
kamatozású Széchenyi Kártya folyószámlahitel konstrukciónk — amely a legégetôbb likviditási gondokra kínál gyors és rugalmas megoldást, magába foglalva az állami kamattámogatás elônyeit
— a válság alatt sem vesztett

népszerûségébôl. Az átlagos hitelkeret 7,5 millió forint körül alakul, a
legkelendôbb továbbra is a 10 milliós kártya. A kétéves futamidô bevezetésével egy idôben — a vállalkozók piacképességének növelése érdekében — megszûnt a negyedéves törlesztési kötelezettség is, az igénylés
további egyszerûsítésével már az interneten keresztül is hozzáférhetô a
Széchenyi Kártya.
A kedvezô fedezeti követelményei, a folyószámla típusú hitelekkel
mutatott rokonsága miatt méltán népszerû pénzügyi eszköz a bank teljes, 86 tagú ªókhálózatában igénybe vehetô, akárcsak a kisvállalati
ügyfelek strukturáltabbá tett termékpalettájának többi eleme, hiszen
komplex kisvállalati megoldásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Az elektronikus pénzforgalmat elônyben részesítô vállalkozások
mind népesebb tábora számára jelent olcsó, kényelmes és biztonságos intézési módot a pénzügyi tranzakció tetszôleges idôben és helyrôl történô lebonyolításához az 1x1 Elektronikus Szolgáltatáscsomag.
Ez kedvezô havidíja mellett a standard feltételeknél olcsóbb internetes ügyintézést tesz lehetôvé, olyan havidíjmentes szolgáltatásokkal
kiegészülve, mint az MKB TeleBANKár, az MKB NetBANKár, az MKB
MobilBANKár. A csomaghoz tartozik egy díjmentesen vezetett forint
bankszámla, egy éves díj nélkül használható Visa Electron bankkártya, valamint havi két ingyenes ATM készpénzfelvétel bármelyik belföldi automatából.
A kisvállalkozásoknak is elérhetôvé tettük a referenciakamathoz kötött hiteleket, amelyek a csökkenô kamatkörnyezetben automatikusan mérséklik a vállalkozások pénzügyi terheit. A válságból kiutat keresô és fejlesztésekben gondolkodó vállalkozások ªgyelmébe az Új
Magyarország Kishitel konstrukciónkat ajánljuk, amelyet a legkedvezôbb költségei emelnek ki a kisvállalatok számára szóba jöhetô hiteltermékeink közül.
A vállalkozás elvárásaihoz és lehetôségeihez leginkább igazodó megoldás megtalálásában személyes pénzügyi tanácsadóink minden érdeklôdônek segítenek az MKB Bank Mammut bevásárlóközpontban
található ªókjában. A konstrukciókról további részletek találhatók a
www.mkb.hu honlapon.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

ANGOL/TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁR
VIZSGÁKRA 20 ÉVES TAPASZTALATTAL
Nyugdíjas orosztanárnôt keresünk beszélge- EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELtôpartnernek idôs hölgy részére, heti két al- KÉSZÍT! TEL.: 06 30 343-8351
kalommal, tiszteletdíj ellenében. Tel.: 06 30
Matematika-, fizikafelkészítést vállalok.
931-7602
Nagy gyakorlattal, pótvizsgára is. Tel.: 06
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé- 70 366-6445, 250-2003
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280, MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, kétszintû érettségire felkészítést vállal fiatal ta06 20 359-5918
nár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak maGyermekfelügyeletet vállal szeretettel, tek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy.
gondoskodással, hozzáértéssel, gyakor- Tel.: 06 20 342-7667
lattal fiatal pótnagymama gépkocsival.
Tel.: 06 20 326-6952
Kiváló referenciákkal vállalok betegápolást.
Jutka nôvér, tel.: 06 30 605-2831.
Gyakorlattal rendelkezô nôi-férfi fodrászt
keresünk vendégkör átvételére, vállalkozóival a Török utcába. Tel.: 06 20 480-5780
Kedves, igényes, megbízható fiatal hölgy takarítást, egyéb háztartási munkákat és gyermekfelügyeletet vállal. Tel.: 06 20 779-9754
Megbízható, házimunkát szívesen végzô fiatal nô bejárónôi munkát vállal igényes háztartásban házvezetônôi, bébiszitteri gyakorlattal. Tel.: 06 20 779-9736
Munkájára igényes, megbízható bejárónô állandó és alkalmi takarítást vállal! Tel.: 06
70 287-4269
TAKARÍTÁST VÁLLALUNK! Lakás- és háztakarítás alkalmanként (felújítás, festés után)
vagy rendszeresen. Vállalunk rendszeres lépcsôház- és irodatakarítást is. Tel.: 06 20
364-6567
Vállalok fûnyírást, udvartakarítást kutyák
után is, kisebb ház körüli javítást. Tel.: 06
70 277-8363, 243-4547

OKTATÁS

A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkertben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorámás telek eladó. Ára 5,5 M Ft. Tel.: 06
30 250-4557

FÁJDALOMMENTES ALLERGIA- ÉS CANDIDAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS TERÁPIÁVAL: ALLERGIA, CANDIDA KIOLTÁSA,
BÔRBETEGSÉGEK, SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK, LÉGÚTI, NÔGYÓGYÁSZATI, ÉRRENDELADÓ TÓALMÁSON 2264 m²-ES BEKE- SZERI BETEGSÉGEK, EMÉSZTÉSI, MOZGÁSRÍTETT ÜRES TELEK. A TELKEN VÍZ, VIL- SZERVI PROBLÉMÁK, FEJFÁJÁS KEZELÉSE,
LANY, A TELEKHATÁRON TELEFON, A FA- STRESSZOLDÁS A VIVIEN TALPAI GYÓGYLUBAN TERMÁLFÜRDÔ. IRÁNYÁR: 2 150 CENTRUMBAN. 1024 FILLÉR U. 10. TEL.:
000 FT. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70 316-2596, www.vivientalpai.hu
258-0000
FRISSÍTÔ MASSZÁZSTANFOLYAMOK INDULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
A BUDAI NEW YORK INGATLANIRODA A II., PENGÔ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLIKERES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT, EK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉVILLÁKAT, ÜZLETI INGATLANOKAT PON- SZESÜLNEK. ÉRDEKLÔDNI: DR. BINDERINGATLAN
TOS SZOLGÁLTATÁSSAL, KORREKT JUTA- NÉ, TEL.: 06 30 921-1809.
JELZÁLOGHITEL, HITELKIVÁLTÁS AZ ERSTE LÉKKAL. TEL.: 215-7336, 06 30 530DR. APOSTOL ÉVA BÔRGYÓGYÁSZATI
BANKTÓL KÖLTSÉGMENTESEN. TEL.: 06 30 5338, www.budainewyork.hu
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
931-5689
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei ré- KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–18GARÁZS ELADÓ A PASARÉTI TÉRI TEMP- szére keres-kínál eladó és kiadó lakáso- IG. TEL.: 06 30 972-6272
LOMTÓL 1 PERCRE, A BARTÓK EMLÉK- kat, házakat, villákat, telkeket és irodáHÁZNÁL (CSALÁN-CSÉVI SAROK). TEL.: kat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu, Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton szék06 20 534-4487
www.budaivillak.com, www.irodain- házban csütörtökönként 14–18 óráig.
fo.com
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porcKÖZVETLEN VÍZPARTON, SAJÁT STÉGkorongsérvek, nyaki eredetû szédüléGEL KIADÓ Szigetbecsén, Ráckeve mellett
KERESÜNK-KÍNÁLUNK
ELADÓ-KIADÓ
LAsek megszüntetése. Fülakupunktúrás foa Kis-Dunán 5 férôhelyes nyaraló. KocsibeálKÁSOKAT,
HÁZAKAT,
IRODÁKAT,
VILLÁgyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyólással, felszerelt konyhával, kerti bútorokkal. Grillezési, bográcsozási, kenuzási, hor- KAT, TELKEKET. KEDVEZÔ FELTÉTELEK- gyász, www.drgarzo.segitek.hu. Tel.: 06
gászási lehetôséggel. 15 000 Ft/éj/ház. Tel.: KEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.: 30 945-8477
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
06 30 443-4575
amadex.hu
VÍZ—GÁZ—VILLANY
KIADÓ A PASARÉTI ÚT ELEJÉN I. EMELETI
65 m²-ES KÉTSZOBÁS, ERKÉLYES LAKÁS. A PIRAMIS a budai családi házak specia- DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁlistája. 1000 családi ház, 100 irodaház- LAT! II. kerületieknek azonnal. Több évTEL.: 06 20 912-3814
ban irodák. www.piramisingatlan.hu. tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tulajdonostól vásárolnék a Mammut, Tel.: 33-55-965
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
Mechwart liget környékén 2,5 szobás, 75
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
m² körüli magasemeleti, csendes lakást maEGÉSZSÉGÜGY
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csagánszemélyként. Tel.: 06 20 5-152-152
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosogaA Start Ingatlaniroda keres készpénzes Vérzik az ínye? A fogínysorvadás megelôz- tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
ügyfelei részére a II., XII., kerületben hetô, kezelhetô. Rendelônk a Nyugatinál ak- garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921nappali + 2, 3 hálós eladó ingatlanokat. ciós fogfehérítéssel is várja Önt. Tel.: 33-23- 0948
Várjuk szíves hívását. Tel.: 316-9408, 782, 06 20 216-5329
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍwww.startingatlan.hu
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! LeA II., Keleti Károly utcában eladó egy felújí- Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja- folyók, csatornák gépi tisztítása azontandó félemeleti lakás, 50 m², a háló kertre, nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô- nal, falbontás nélkül. Lefolyórendszea nappali utcára néz. Irányár: 23 M Ft. Tel.: pont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
321-6819-es telefonszámon kérek.
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948
06 30 271-7033

HIDEGKÚTI CSALÁDI HÁZBAN BÖLCSÔDÉS KORÚ GYERMEKEK EGÉSZNAPOS
FOGLALKOZTATÁSÁT, FELÜGYELETÉT
VÁLLALOM. EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS, JÁTSZÓHÁZ, NÉMET NYELVOKTATÁS. EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL ÉS LEINFORMÁLHATÓ TAPASZTALATTAL RENDELKEZEM. A PASARÉTEN 27 m²-ES FELÚJÍTANDÓ
TEL.: 06 30 646-9724, 06 30 824-9131
FÉLSZUTERÉN LAKÁS HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN 6,3 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.:
Gitároktatás kezdôknek és haladóknak
06 30 436-2602
a II. kerületben, megfizethetô áron,
többféle stílusban (blues, funky, rock, la- A II., Lepke utcában igényes társasházban I.
tin, jazz) egyénre szabott órákkal. Tel.: emeleti 53 m²-es kétszobás felújítandó la06 30 335-2949
kás eladó. Irányár: 22,5 M Ft. Tel.: 06 20
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, FELZÁRKÓZ- 320-5390
TATÁS MINDEN TÁRGYBÓL, NAGY GYA- HASZONÉLVEZETTEL terhelten, lakottan elKORLATTAL! HÁZHOZ MEGYEK! TEL.: 06 adó 2,5 szobás I. emeleti rózsadombi felújí70 595-1948
tott öröklakás a Törökvész elején 78 és 66
Türelmes, kedves tanárnô olasztanítást vál- éves házaspártól féláron, 13 M Ft-ért. Tel.:
lal igényes, személyre szabott programmal 06 20 483-7527
Budán. Akár az Ön otthonában is. Tel.: 06 II., CSALÁN UTCAI 75 m²-ES KÉT ÉS FÉL
20 779-9754
SZOBÁS, LOGGIÁS, HÁZ-KÖZPONTIFÛTÉInsegnante gentile e paziente impartisce le- SES ÖSSZKOMFORTOS LAKÁS 31,5 M FTzioni di ungherese a domicilio a Buda con ÉRT TULAJDONOSTÓL ELADÓ. TEL.: 200programma personalizzato. Cell: 00 36 20 8812
779-9754
A II., APOSTOL UTCÁBAN 64 m²-ES LOGA Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv- GIÁS, TÁROLÓS FELÚJÍTOTT LAKÁS TUtanár magánórákat vállal. 45 perc/2000 LAJDONOSTÓL ELADÓ. IRÁNYÁR: 25,8
M FT+TEREMGARÁZS 1,8 M FT. TEL.: 06
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
30 964-1629
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNÔ több éves
külföldi tapasztalattal NÉMET-, AN- A II., CIMBALOM utcában ház eladó 1000
GOL−, FRANCIAOKTATÁST, nyelvvizsgára m²-es telken. Tel.: 06 70 221-0911, 10–13felkészítést vállal felnôtteknek és tanu- ig.
lóknak. Tel.: 06 30 373-8069
Tulajdonostól eladó egy 50 m²-es kétANGOLTANÍTÁS GYEREKEKNEK nagy gya- szobás, napfényes, kertre nézô lakás a
korlattal rendelkezô diplomás tanártól. (Juni- Szilágyi E. fasorban. Harmadik emelet,
or nyelvvizsgákra elôkészítés és speciális an- lift nincs. Irányár: 18,9 M Ft. Tel.: 06 30
gol.) Tel.: 06 20 222-5325
214-9651, délután.

FOGORVOSI RENDELÔMET megnyitottam
a Máriaremetei út 65. szám alatt. Implantáció, fogpótlások, fogsorok rövid határidôvel. Fogkôeltávolítás, fogfehérítés, fogékszer. Bejelentkezés: dr. Németh Andrea, tel.:
06 30 852-7157

VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, 06 20 917-0697

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, WC-CSÉSZÉK, WC-TARTÁLYOK cseréje, javítása. MoFOGSOROK, HIDAK, KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁ- só-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
SA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYOZÓ, 447-3603
FOGFEHÉRÍTÔ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtésÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍ- szerelés éjjel-nappal, csôtörések, duguláTOTT! TÓTHNÉ HÛVÖS KATALIN FOG- sok, javítások, vécétartályok cseréje hétvéTECHNIKUS MESTER, 1013 KRISZTINA gén is! Tel.: 06 20 341-5522
KRT. 51., FSZT. 1. MOBILTELEFON: 06 30 VÍZSZERELÉS. Csapok javításától a teljes fel222-3016
újításig. Beázások, csôtörések elhárítása.
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788, 06
20 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA,
dr.kertesz.maria@chello.hu, http://akupunktura.mimnet.hu
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉR É S ) , TA L P M A S S Z Á Z S, T H A I L Á BMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES
EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI,
TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS. „VIVIEN TALPAI” ORVOS—TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELÔ:
II., FILLÉR U. 10. www.vivientalpai.hu, tel.:
316-2596.

Tel.: 378-4649, 06 30 933-2115
Átemelôszivattyúk javítása, szennyvízaknák
tisztítása, csôtörésjavítás, duguláselhárítás,
villanybojlerek tisztítása nonstop, 20 éves
szakmai múlttal rendelkezô szakemberekkel. Tel.: 06 30 606-6067
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, gázkészülékek
javítása, cseréje, gázvezeték tervezése,
gázmû engedélyezése. Fûtésrendszer kiépítése. Nagy László épületgépész, tel.:
06 30 944-6513, e-mail: info@nl-gaz.hu,
web: www.nl-gaz.hu
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLER vízkôtelenítése, csapok javítása garanciával. Tel.: 359-5033, 06 30 9248010

20. OLDAL
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minôsített vállalkozás.

HIRDETÉS
Épületek külsô-belsô feliratozása GYORSAN, PONTOSAN, OLCSÓN. plastform, 1064
Izabella u. 80., tel.: 331-5347, www.plastform.hu

FESTÉS, MÁZOLÁS,TAPÉTÁZÁS, ablakok,
ajtók passzítása, légszigetelése, ablaktisztítás, burkolás, szônyegpadló-, parkettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb
javításokat is vállalunk, garanciával. RiVILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM- ener és Tsa, tel.: 276-1805, 06 20 410HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG- 7695.
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ310-4018, 06 20 915-2678
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTAHÁZTARTÁSI GÉPEK
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KE- GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMRÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK PÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KISHELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍ- IPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421- TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
5959, 06 30 942-2946
ZÁRAK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA 0–24 ÓRÁHÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha- IG. TEL.: 06 30 863-7680
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve, GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250- automatikák, zárszerelés, lakatosmun0921, 06 20 972-5032
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. UrMOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20 banek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 9789-618-618, www.mosogepszerelo.hu. IN- 7429
GYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBA- Kapu, kerítés, korlát, lépcsô, rács, elôteMEGÁLLAPÍTÁS.
tô, redôny, zsaluzia, télikert árnyékolás.
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTO- Tel.: 06 70 278-1818
MATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4 Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, 06
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
30 942-2946
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurálását, készítését. Tel.: 06 30 944-2206
ELEKTRONIKA
Villanyszerelés, vezetékek, kapcsolók, lámpák cseréje alacsony áron, garanciával.
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Tel.: 06 20
333-2323

REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szúnyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítása, motorizálása korrekt áron. Tel.: 06 70
268-9591

VÉTEL, ELADÁS
Ásást, fûnyírást, lombseprést, metszést, sövényvágást vállalok. Kisebb lépcsôházak
takarítását is elvégzem. Tel.: 06 20 349- HAGYATÉK, GYÛJTEMÉNY (PÉNZ, BÉLYEG,
KÉPESLAP STB.), RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS.
5395, metz.mate75@gmail.com
HÉTVÉGÉN IS! MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: 06 20
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, met- 947-3928
szést, permetezést, favágást vállalok. Tel.:
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé06 20 970-7506
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁS. Minden, Tel.: 325-6753
ami a kerttel kapcsolatos. Tervezés, kivitelezés, tanácsadás. Öntözôrendszer építése, tér- MEGKÍMÉLT 10 ÉVES RENAULT MÉGANE
burkolás. Referenciákkal. Tel.: 06 20 378- FRISS MÛSZAKIVAL ELADÓ. TEL.: 06 30
251-3991
4634, e-mail: prokert@gmail.com

Hirdessen a Budai Polgárban!

KERETES HIRDETÉS: színes: 1/1 old. = 280 000 Ft, 1/2 = 150 000 Ft,
1 / = 90 000 Ft, 1 / = 55 000 Ft, 1 /
4
8
16 = 23 000 Ft; fekete-fehér:
1/ old. = 230 000 Ft, 1/ = 125 000 Ft, 1/ = 75 000 Ft, 1/ = 48 000 Ft,
1
2
4
8
1/ = 19 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
16
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából,
valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2010. augusztus 11-én 11 óráig.

TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vállalunk tizenöt éves szakmai gyakorlattal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi háttér.) Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, email: wamag@t-online.hu

Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen- TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAKzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
KÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCIREDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: 06 30 977-6612
NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜG- TÁRSASHÁZAK TELJES KÖRÛ KÖZÖS
GÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. KÉPVISELETÉT SZAKKÉPESÍTÉSSEL, REFETEL.: 356-4840, 06 30 954-4894
RENCIÁVAL (24 ÓRÁS INGYENES GYORSSZOLGÁLATTAL) VÁLLALJUK. TEL.: 06 30
KERT
406-6117
FAKIVÁGÁS. BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ, VEMÛGYÛJTÉS
SZÉLYES FÁK ÁGANKÉNTI LEBONTÁSSAL VALÓ KIVÁGÁSA. TEL.: 06 20 485KELETI
SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS
6547, KOVÁCS SÁNDOR.
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉFAVÁGÓ ALPINISTA MESTER 25 éves tapasz- RÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTAtalattal favágást-gallyazást szállítással vál- LAN. TEL.: 06 30 456-3938
lal. Gond Ferenc. Tel.: 06 30 977-1745

Teljes körû KERTÉPÍTÉS és KERTÁPOLÁS,
profi ÖNTÖZÔRENDSZEREK tervezése, telepítése, karbantartása, FAVESZTÉLYTELENÍTÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ- Asztalos-, lakatosmunkák készítéstôl a leg- TÉS, FAKIVÁGÁS alpintechnikával is KERkisebb
javításig.
Hívjon
bizalommal.
MinVAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
TÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. Tel.:
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER, denre van megoldás. Tel.: 06 20 411-4349
06 20 561-7063
GRUNDIG.) TEL.: 06 20 471-8871
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá- PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉLsa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06 TECHNIKÁVAL, IPARI ALPINISTA MUNANTENNASZERELÉS, javítás, DUNA, M2 átál- 30 341-3423
KÁK, KERTÉPÍTÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT,
lítás, mûholdas és földi telepítések. II/A
elônyben! Tel.: 201-5368, 06 20 537-6281
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôregyártva. KORREKT ÁR. TEL.: 06 30 907-5948
Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok, lép- Fiatalember fûnyírást vállal jutányos áron.
csôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolá- Tel.: 06 20 219-5627
LAKÁS—SZERVIZ
sa. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: 06 30
KERTÉPÍTÉS, PARKFENNTARTÁS, AUTOTAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjaví- 387-2894
MATA ÖNTÖZÔRENDSZEREK TELEPÍTÉtásokat vállal több szakmában, a kerületben. Ha kicserélni, össze- vagy felsze- Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min- SE, FÛKASZÁLÁS, TÉRKÔBURKOLATOK
relni kell bármit, akkor is hívhat: 06 70 denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, LÉTESÍTÉSE A LEGJOBB ÁRON. TEL.: 06
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú 30 907-5948
332-2276.
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigeteléLapostetô-szigetelés 10 év garanciával. Ál- sét vállalom garanciával. A felmérés díjta- ÖNTÖZÔRENDSZEREK TERVEZÉSÉT, telepítését vállaljuk garanciával, 10 éves tapaszmennyezet készítése részmunkákkal. Szak- lan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269
talattal, valamint már meglévô rendszerek
ipari munkák. Teljes körû építôipari kiviteleá tépí tését, fol ya ma tos szerv i zel ést,
zés. Elérhetôség: 06 30 931-3203.
REDÔNY
téliesítést. Tel.: 06 30 203-4109
TETÔ VÍZ- ÉS HÔSZIGETELÉSE, 10–15 ÉV RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REGARANCIÁVAL ÉPÜLETFELÚJÍTÁS HÔSZI- DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
SZOLGÁLTATÁS
GETELÉSSEL. 19 ÉVES VÁLLALKOZÁS. TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
SOKAT DOLGOZIK A PÉNZÉÉRT? HOZZA KI
VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 TÖRÖKVÉSZ
NAPELLENZÔ, REDÔNY, RELUXA, SZÚ- BELÔLE A LEGTÖBBET! PÉNZÜGYI TERVEÚT 16/B. TEL.: 326-5312
NYOGHÁLÓ, SZALAGFÜGGÖNY — TISZ- ZÉS, BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS INGYENELapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciá- TÍTÁS IS —, ROLETTA, ABLAKFÓLIA GA- SEN. Kretz Éva, tel.: 06 30 931-5689.
val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL- RANCIÁVAL. TEL./FAX: 394-4391, 06 30
ESKÜVÔI rendezvényt tartson a RózsaLÉR Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
825-5225
domb legromantikusabb helyén. Kitûnô
konyhával, nagy italválasztékkal, 120 fôig.
Csodálatos kerthelyiségben a Napvirág étteremben. A vendégeknek szállást, az ifjú párnak szobát az átöltözésre biztosítunk. II.,
APRÓHIRDETÉS, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig
Napvirág u. 5. Tel.: 06 20 944-6304

szavanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
áfa; Apróhirdetés-felvétel: személyesen, készpénzªzetéssel rendezve, Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-5625;
ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon a Lakosságszolgálati Csoportnál.

BUDAI POLGÁR

Kétszemélyes kovácsoltvas ágy, JVC televízió, HP scanner, Ikea irodabútor, szônyeg, ruhák, cipôk, szalagfüggönyök eladók. Tel.: 06
70 615-4656
Megbízható, leinformálható mûtárgybecsüs készpénzért vásárol teljes hagyatékot, gyûjteményeket, festményeket, keleti szônyegeket, ezüsttárgyakat, asztali és fali órákat stb. Tel.: 06 20 4022966, 06 20 402-3211

TÁRSKERESÉS
ÉRZELMI INTELLIGENCIASZINT-FELMÉRÉSSEL EGYBEKÖTÖTT REGISZTRÁCIÓ A
PUNCSHÁZ TÁRSKÖZVETÍTÔBEN. TEL.:
06 70 423-8747
20 év tapasztalatával várom önt, amennyiben társra vár. Az emberi sorsok segítése, a társkeresés számomra hivatás. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim:
Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig és
20–22-ig, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu
CSAK HA KOMOLYAN GONDOLJA! Budai
társkeresô a Böszörményin, országos adatbázissal. Tel.: 06 30 555-8444
MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB HAGYOMÁNYOS TÁRSKERESÔ HÁLÓZATA!
NAGY ÜGYFÉLKÖR, NAGY ESÉLY A TÁRSRATALÁLÁSRA! R. ZSUZSANNA, TEL.: 06
30 602-0094

EGYÉB

ZÁSZLÓKÉSZÍTÉS! Kültéri, céges, hímzett,
családi, egyházi stb. II., Török u. 2., 24-es kaGyermek, felnôtt, család, párokkal foglalko- putelefon. Tel.: 06 30 692-1329
zó pszichiáter, pszichológus, gyógypedagógus Hidegkúton. Érdeklôdni: 06 30 369- ELTARTÁSI SZERZÔDÉST KÖTNÉNK. Idôs néni vagy bácsi gondozását, eltartását vállalja
1090.
mérnök házaspár szeretô gondoskodással.
Tel.: 06 20 364-6567
FUVAR
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
20 972-0347, 06 30 589-7542

TÁRSASHÁZAK
TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLALUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 9191013, www.haztakaritas.hu

KÁVÉHÁZAK, VENDÉGLÔK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes grafikai munkák. Deko-team Grafikai Stúdió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 3758696, 06 30 933-6221
Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ruhadarabok méretre, rendelésre nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is. Tel.: 3566009, www.kotode.hu
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Születésnap a Rét gyógyszertárban
„Hûsége most sokat ér”
Már egy éve volt, amikor a kívül-belül felújított Rét utcai épületben
átadtak egy minden igényt kielégítô egészségházat, és így — hosszú évszázadok után — újra a beteggyógyításé lett a fôszerep a sarokházban.
De mit is jelent az egészségház, és milyen elônyei vannak?
A Rét utca 3. szám alatt található épületben nemcsak felnôtt háziorvosi és gyermek-háziorvosi alapellátás folyik, hanem a védônôi szolgálat mellett gyógyszertár is mûködik. A betegek így az orvos által felírt recepteket még ugyanabban az épületben, kényelmesen, felesleges utazgatás és extra idô ráfordítása nélkül is ki tudják váltani.
A patika nemcsak megjelenésében
veszi fel a versenyt nyugati társaival,
de aki ide betér, Alice Csodaországában érezheti magát, mert a gyógyszerészek és az asszisztensek udvariasan
és gyorsan dolgoznak, és segítôkészen válaszolnak a kérdésekre. A
gyógyszertár csatlakozott a II. kerületi
önkormányzat kezdeményezéséhez,
és július eleje óta hivatalos II. Kerület Kártya-elfogadóhely (minden
nem támogatott termék árából 10%
kedvezményt adunk), az ebbôl fakadó elônyöket minden ilyen kártyával
érkezô beteg élvezheti.
És ha ez mind nem lenne elég indok, hogy itt váltsuk ki a gyógyszereinket, a patika „Hûsége most sokat ér!”
szlogennel meghirdette hûségprog-

Homlokzatszigetelés:
— a legkorszerûbb anyagokkal, akciós
áron (REVCO, KINGSTONE)

Ablakcsere:
— Prémium kategóriás mûanyag ablakok
alapáron (pl. 120x150 bny, 5 kamrás,
U=1,0 W/m²K üveggel, argongázzal töltött 25 750 Ft), 5 év garanciával
— a beépítés során az esetleges kômûvesmunkát is elvégezzük
— a kibontott anyagokat elszállítjuk

Pályázatírás
Energiatanúsítvány kiállítása
Nagyszénás-Építô Kft.
Tel./fax: 06 26 355-481
Mobil: 06 30 655-6552

Szeptember 1-jétôl Budán is
találkozhatnak a méltán elismert
Montessori pedagógiával
mûködô
egész napos kétnyelvû
(angol—magyar)
gondozással — neveléssel —
oktatással
CSALÁDI NAPKÖZI
KERETEIN BELÜL
szakképzett magas nyelvi tudással rendelkezô pedagógusokkal.
www.amiovink.hu
Jelentkezni:
Hierholcz Tündénél:
06 30 372-4502
Várjuk Önöket szeretettel.

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.

ramját. Aki eddig csatlakozott a törzsvásárlók egyre bôvülô köréhez,
tudhatja, hogy a hûségforintokat könnyedén pénzre lehet váltani patikai termékek vásárlásakor. Ha azonban valakinek szíve vágya egy polár takaró vagy egy Disney szendvicssütô, akkor ô se csüggedjen, forintjaiért ezt is megkaphatja. (Az éppen aktuális hûségajándékokról
a patikában és a szóróanyagokon lehet bôvebb információt kapni.) A
kínálatban mindenki talál kedvére valót. Hûségforintokat bárki gyûjthet, aki csatlakozik a programhoz és itt váltja be a receptjeit… minél
többet, annál kevesebb forintot kell kivennie a zsebébôl.
De a születésnap ennél többet is
tartogat. Jelen esetben az ünnepelt
adja a tortát és az ajándékot is. Július
15. és augusztus 31. között hetente három vásárló visszanyerheti vásárlása
értékét. Ehhez nem kell mást tenni,
mint kitölteni egy regisztrációs lapot, a vásárlást igazoló blokkal együtt
bedobni a patikában az erre a célra kihelyezett ládába, és várni, hogy Fortuna asszony a kegyeibe fogadja.
Egy szóval, már van, aki felismerte, hogy érdemes odaªgyelni a betegek elvárásaira, és ennek megfelelôen kialakítani egy minden igényt kielégítô patikát, ahol már az is gyógyhatással bír, ha csak beteszi a lábát az
ember, akár este 8-kor is.

Gyógymasszázs az Ön otthonában
Csipak Zoltán
gyógymasszôr
otthonában keresi fel
a regenerálódni,
relaxálni vágyókat.
Professzionális masszázs
gyógyhatású
készítményekkel,
irodákban is.
Kedvezmények.

Telefon:
06 20 595-3057
Kápráztassa el vendégeit
fáradság nélkül!
Családi, baráti események
teljes körû lebonyolítása,
üdülési csekket és melegételutalványt is elfogadunk.

Személyre szabott árajánlat:
218-6566,
corvin@corvinhotelbudapest.hu
www.corvincatering.hu
Engedje át nekünk a munkát,
és legyen Ön is vendég
saját otthonában!
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Már 19 éve
a lakosság szolgálatában!
Építôanyag és gépi földmunka szállítással
Megrendelését telefonon is jelezheti
és szállításnál fizeti!

Cementakció!
Cement, mész, tégla, sóder, homok, zsalukô, betonacél,
szegélykô, térkô, vakolat, csemperagasztó.

CALX Kft.
1028 Budapest II. kerület, Pesthidegkút-Ófalu,
Patakhegyi út 83–85. (Rozmaring Benzinkútnál)
Tel.: 376-5853
Nyitva: Hétfô-péntek: 7–16, szombat: 7–12

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

Biztosítunk:
–
–
–
–

egészségügyi szolgáltatást,
éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
dietetikussal készített étrendet,
gyógytornát, stb.
1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713
senectuskht@t-online.hu
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Ökopiac a II. kerületben
MINDEN SZOMBATON 6.30–12 ÓRÁIG
A KULTÚRKÚRIA UDVARÁN

A Magyar Biokultúra Szövetség
második ökopiacát nyitotta meg
Pesthidegkúton
a Klebelsberg Kuno
Kultúrkúria udvarán
1028 Budapest, Templom u. 2–10.
Nyitva tartás:
minden szombaton 6.30–12 óráig.

Fából és nádból épített pavilonsorok állnak, ahonnan az ôstermelôk és a csomagolt élelmiszert árusítók kínálják ellenôrzött biotermékeiket. Az ökopiacon
hét zárt faház (bolt) mûködik, melyekben tejtermékeket, húskészítményeket,
tôkehúsokat, pékárut és bort lehet kapni. A további 30 nyitott elárusító pavilonban termelôk, feldolgozók és kereskedôk friss zöldség- és gyümölcsféléket, csírákat, szörpöket és leveket, szárazárukat és egyéb különféle feldolgozott termékeket, sôt, kozmetikai cikkeket árusítanak.

Ellenôrzô szervezet:
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.,
HU-OKO-01
Magyar Biokultúra Szövetség
1061 Budapest, Anker köz 2–4., III/4.
Tel.: 214-7005, 214-7006
E-mail: biokultura@biokultura.org
Web: www.biokultura.org

Budagyöngye Bevásárlóközpont: 1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 121., telefon: +36 30 866-1857
Új Udvar Üzletház: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44., telefon: +36 30 378-4175

