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Megalakult az új képviselô-testület

Az október 3-i önkormányzati választásokat követôen október 7-én Az önkormányzati és választójogi törvény módosításának következtétartotta alakuló ülését az új összetételû testület. A polgármesterként ben kevesebb képviselô — az eddigi 29 helyett 20 — vesz részt a testüújra megválasztott Láng Zsolt és a mandátumot szerzett képviselôk es- let munkájában.
(Folytatás a 3. oldalon)
kütételüket követôen vették át négy évre szóló megbízólevelüket.
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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

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
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Gyorssegély a vörösiszapkatasztrófa károsultjainak
Az új képviselô-testület alakuló ülésén úgy döntött, a veszprémi
Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt ért környezeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére egymillió forintot ajánl fel a II. kerületi önkormányzat. Láng Zsolt polgármester javaslatát a képviselôk egyhangúlag fogadták el, a gyorssegélyt a Nemzeti Segélyvonal
Alapítvány számlájára utalták át.
Az alumíniumtermelés büszke nemzete voltunk évtizedeken keresztül. Bonyolult kémiai eljárással a földbôl kitermelt bauxitból
elôbb timföld, majd fémalumínium készül. Ennek az eljárásnak a
mellékterméke az a vörösiszap, amely október 4-én délután elôbb
Kolontárt, majd Devecsert és Somlóvásárhelyt elöntötte. Ez az az
anyag, amelynek pusztító hatásáról ugyan tudósok vitatkoznak, de különösebb kémiai tájékozottság nélkül is láthatjuk, hogy a mérgezô
iszap hogyan ölt meg embereket, és hogyan teszi tönkre a biológiai
környezetet óráról órára: hullanak az állatok, terméketlenné válik a
föld, szennyezetté a levegô.
Sajnos, az elmúlt évek nem kímélték hazánkat: viharok, ár- és belvizek okoztak tragédiát, tettek embereket földönfutóvá. Most azonban a
helyzet egészen más. A természeti csapásokat követôen hosszabb-rövidebb idô alatt visszaállhat a környezet állapota: a szél elcsendesül, a víz
visszavonul. A károk akkor is borzalmasak, a korábbi élet ilyenkor is nehezen folytatható, de nem vész el az újrakezdés lehetôsége.
Most azonban — a legutóbbi híradások szerint — kihalóban egy falu. Kolontárt kiürítették, Devecseren is felkészültek az evakuálásra,
továbbra is egy ökológiai bomba közelében élnek a környezô települések lakói. A vörösiszap ugyanis hosszú évtizedekre minden élôlényt
megöl, a magas pH-értékû lúg sterilizálja a környezetet. Talán a házakat meg lehet tisztítani, de képzeljünk el egy olyan világot, ahol egy falusi asszonynak nem lehet konyhakertje, ahol nincsenek gyümölcsfák, az udvaron gyep, a levegôben madarak.
Ma még nem tudjuk, megállítható-e a vörösiszap továbbterjedése,
nem tudjuk, hogy lokalizálható környezeti katasztrófával állunk-e
szemben, vagy például a Duna szennyezôdésével országos, kontinentális problémává nô-e ez a váratlan helyzet. Sok kérdésre nem tudjuk
még a választ, egy biztos azonban, hogy ismét bajba, nagy bajba kerültek honªtársaink, akik segítségre szorulnak.
A II. kerületiek már számtalanszor bizonyították a rászorultak megsegítése iránti elkötelezettségüket, az önkormányzat ismét élen jár a
szolidaritásban, hiszen a híradások utáni elsô napokban jelentôs öszszeget utalt át a Nemzeti Segélyvonal Alapítvány számlaszámára.
A segítség most is sokat ér
n A Magyar Kármentô Alap számlaszáma: 11794022-22222222,
n A Magyar Vöröskereszt 1749-es számon tárcsázható segélyvonala, amely
a Telenor, T-Home, Vodafone, Invitel és UPC hálózatából hívható. A betelefonálók és akik sms-ben az ISZAP szót küldik a számra, 200 Ft-ot adományoznak.
n Devecser Város Önkormányzata 11748090-15427085-10070004 számú
számlájára lehet befizetni.
n Az Ökumenikus Segélyszervezet az 11705008-20464565-ös számlaszámon „Vörösiszap károsultjainak megsegítése” megjelöléssel vagy on-line fogad adományokat, valamint a 06 1 205-3955-ös telefonszámon kérhetnek
csekkeket a vörösiszap miatt kitelepített családok támogatásához.
n Nemzeti Segélyvonal: az adakozók 250 forinttal támogathatják a rászorulókat a 1752-es telefonszám felhívásával.
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT. A pesthidegkúti Gyermekek Háza a vörösiszap által elöntött területeken élôk megsegítésére jótékonysági koncertet
rendez a Klebelsberg Kultúrkúriában. A zenei esten igényes mûsorszámokkal
lépnek fel a Gyermekek Háza jelenlegi és volt diákjai. Az iskola a rendezvény
teljes bevételét a vörösiszap-katasztrófa által érintett településeknek ajánlja
fel. A jótékonysági koncert idôpontja: október 29. péntek 18 óra. A szervezôk szeretettel várnak mindenkit, aki a zenét kedveli, és segíteni szeretne a
bajba jutott embereken. (1028 Templom u. 2–10.)
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Kisebb testület irányítja kerületünket

(Folytatás az elsô oldalról)
Az ünnepi alakuló ülést a hagyományoknak
megfelelôen a testület legidôsebb tagja — jelen esetben Gárdos Pál — nyitotta meg, majd
Földváryné dr. Orosz Julianna, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az október 3-i
helyhatósági választások kerületi eredményeit. Három jelölt közül a szavazatok 66,37 százalékának megszerzésével dr. Láng Zsolt lett a
II. kerület polgármestere. A 2006 óta a városrészünket irányító politikus újabb négy évre
kapott bizalmat a kerület polgáraitól.
Láng Zsolt megbízólevelének átvétele után
gratulált minden képviselôtársának, aki mandátumot szerzett az önkormányzati választáson, és reményét fejezte ki, hogy sikeresen
tudnak együtt dolgozni a II. kerületért. A polgármester kiemelte: október 3-án a szavazópolgárok kétharmada adott újabb négy évre

szóló felhatalmazást számára, ami azt jelzi,
hogy az elmúlt négy év munkáját, az elért
eredményeket értékelték a választók.
— Alapelvünk volt és marad — mondta
Láng Zsolt —, hogy a kerület gazdálkodását a
kiegyensúlyozottság jellemezze, hogy hitelfelvétel és kötvénykibocsátás nélkül valósítsuk
meg fejlesztéseinket, hogy a ránk bízott javakkal a legnagyobb felelôsséggel bánjunk.
Az önkormányzat költségvetését továbbra is
a legszélesebb konszenzussal, minden, a testületben helyet foglaló párt egyetértésével kívánjuk megalkotni. A következô négy év során, hasonlóan a 2006–2010 közötti idôszakhoz, ragaszkodni fogunk a kerület zöld
jellegének megôrzéséhez.
A polgármester mindezekhez hozzáfûzte,
abban is bízik, hogy az önkormányzat irányítására most megbízást kapott képviselôk a II.
kerületben élôk érdekeit szem elôtt tartva ala-

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm, hogy az október 3-i önkormányzati választáson ismételten bizalmat szavaztak nekem és a Fidesz—KDNP egyéni képviselôjelöltjeinek! Nagy megtiszteltetés, hogy négy esztendô polgármesteri munkája után újból engem bíztak meg kerületünk vezetésével. Frakciótársaimmal együtt ígérem, a következô négy évben is törekedni fogunk legjobb tudásunk szerint
szolgálni a II. kerületben élôket.
Tisztelettel:
Dr. Láng Zsolt
polgármester

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönjük, hogy szavazataikkal támogatták képviselôjelöltjeinket, fôvárosi listánkat, valamint fôpolgármester-jelöltünket! A Jobbik immár minden szinten megkerülhetetlen tényezôje a magyar politikának, a képviselôk pedig a testületek lelkiismereteként fognak mûködni.
Önkormányzati munkánkról, rendezvényeinkrôl a www.jobbik02.hu címen tájékozódhatnak. Adjon az Isten szebb Jövôt!

kítják ki álláspontjukat, véleményüket és
hozzák meg döntéseiket.
A polgármesterrel együtt összesen 21 tagú
képviselô-testületben mind a 14 egyéni választókerületben a Fidesz—KDNP jelöltje —
Bándy Péter (13. vk.), dr. Csabai Péter (12. vk.),
Dankó Virág (10. vk.), Dömök Lászlóné (8.
vk.), Ernyey László (1. vk.), Gárdos Pál (6.
vk.), dr. Gór Csaba (9. vk), Kaposi Péter (3.
vk.), Lánszki Regô (7. vk.), Legény Béla (11.
vk.), Némethy Béla (4. vk.), Riczkó Andrea (5.
vk.), Schanda Tamás (2. vk.), Skublicsné Manninger Alexandra (14. vk.) — szerzett mandátumot. A hat listás képviselôhelyen három
párt osztozik: az MSZP három — dr. Molnár
Zsolt, Ôrsi Gergely és dr. Varga Elôd Bendegúz
—, az LMP kettô — Kovács Márton és Perjés Gábor —, valamint a Jobbik egy — Schön Péter —
jelöltje jutott a II. kerületi testületbe.
Tóth I.

Tisztelt
Lakótársunk!
Köszönjük azt a több ezer szavazatot, amelylyel a II. kerület önállóságát és fejlôdését, a
baloldal jelöltjeit támogatták! Ahogy eddig,
ezután is kontrollja leszünk az önkormányzat
mûködésének, és képviseljük értékrendünket a kerület életében! A kerületi MSZP-frakció nevében köszönjük! Forduljon hozzánk
továbbra is bizalommal!
Dr. Molnár Zsolt, Ôrsi Gergely,
Dr. Varga Elôd Bendegúz

Kedves
támogatóink!

A Szabad Európa Társaság képviselôjelöltjei
átlagosan 4,12%-os eredményt értek el,
amely, sajnos, nem hozott számunkra képviselôi mandátumot. Köszönetet szeretnénk mondani minden választópolgárnak, aki elment
Ezúton szeretnénk megköszönni a bizalmat mindazoknak a II. kerületieknek, akik a Lehet szavazni, és külön köszönjük azokat a szavazaMás a Politika jelöltjeit, illetve listáját támogatták az október 3-i önkormányzati választáso- tokat, amelyekkel a SZET liberális jelöltjeit
kon. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a fôvárosi közgyûlésben, illetve a II. kerü- tisztelték meg a választóink. Bár a képviselôtestületben nem lesz képviselônk, mindent
let képviselô-testületében munkákkal is bizonyítsuk, hogy lehet más a politika.
Kovács Márton és Perjés Gábor, meg fogunk tenni annak érdekében, hogy fona II. kerületi önkormányzat LMP-s képviselôi tos helyi ügyekben hallassuk a hangunkat.
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Kedves budai polgárok!
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Az önkormányzati választás
2. EVK. 1. Schanda Tamás (Fidesz—KDNP) 1333 szavazat, 50,94%;
2. Ôrsi Gergely (MSZP) 693 szavazat, 26,48 %; 3. Varga Péter (LMP)
318 szavazat, 12,15%; 4. Kovács Karolina (Jobbik) 158 szavazat,
6,04%; 5. Kollár György (SZET) 115 szavazat, 4,39%.
3. EVK. 1. Kaposi Péter (Fidesz—KDNP) 1341 szavazat, 55,74%; 2. Aitner
Polgármester-választás
Marcell (MSZP) 508 szavazat, 21,11%; 3. Hanzély Ákos Péter (LMP) 392
A polgármesteri címet 24 170 vokssal, amely a szavazatok 66,37%-a, szavazat, 16,29%; 4. Bodor Zoltán (Jobbik) 165 szavazat, 6,86%.
dr. Láng Zsolt, a Fidesz—KDNP jelöltje szerezte meg. A kerületi szava- 4. EVK. 1. Némethy Béla (Fidesz—KDNP) 1546 szavazat, 57,54%; Löffzók 22,74%-a (8282 szavazat) az MSZP jelöltjére, dr. Molnár Zsoltra, ler Gábor (MSZP) 580 szavazat, 21,59%; Karácsony Gergely Szilveszter
10,89%-a (3967 szavazat) pedig az LMP színeiben induló Kovács Már- (LMP) 404 szavazat, 15,04%; Mészáros Péter (Jobbik) 157 szavazat,
tonra adta voksát.
5,84%.
5. EVK. 1. Riczkó Andrea (Fidesz—KDNP) 1435 szavazat, 57,15%;
Egyéni képviselôjelöltekre leadott szavazatok:
2. Szûcs Attila (MSZP) 522 szavazat, 20,79%; 3. Kovács Márton (LMP)
1. EVK. 1. Ernyey László (Fidesz—KDNP) 1444 szavazat, 57,39%; 291 szavazat, 11,59%; 4. Szekeres Lajos (Jobbik) 198 szavazat, 7,89%;
2. György Domonkos (MSZP) 625 szavazat, 24,84%; 3. Illés Márton Gá- 5. Korodi Enikô (SZET) 65 szavazat, 2,59%.
bor (LMP) 279 szavazat, 11,09%; 4. Péczka Bernadett (Jobbik), 168 6. EVK. 1. Gárdos Pál (Fidesz—KDNP) 1320 szavazat, 52,55%; 2. Dr.
szavazat, 6,68%.
Varga Elôd Bendegúz (MSZP) 726 szavazat, 28,90%; 3. Gönci Balázs AtAz október 3-i önkormányzati választások hivatalos
végeredménye szerint a II. kerületben a választásra jogosultak
51,5%-a adta le szavazatát.

Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat 2010. október 3-án

Dr. Láng Zsolt, polgármester
Fidesz–KDNP

Bándy Péter
Fidesz–KDNP, 13. vk.

Dr. Csabai Péter
Fidesz–KDNP, 11. vk.

Dankó Virág
Fidesz–KDNP, 10. vk.

Dr. Gór Csaba
Fidesz–KDNP, 8. vk.

Kaposi Péter
Fidesz–KDNP, 3. vk.

Kovács Márton
LMP, listás

Lánszki Regô
Fidesz–KDNP, 7. vk.

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

Perjés Gábor
LMP, listás

Riczkó Andrea
Fidesz–KDNP, 5. vk.

Schanda Tamás
Fidesz–KDNP, 2. vk.
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eredményei kerületünkben
tila (LMP) 304 szavazat, 12,10%; 4. Koncz Imre (SZET) 162 szavazat,
6,45%.
7. EVK. 1. Lánszki Regô (Fidesz—KDNP) 1719 szavazat, 56,14%; 2. Rataj János (MSZP) 635 szavazat, 20,74%; 3. Kálózi Attila Mihály (LMP)
391 szavazat, 12,77%; 4. Dr. Zagyvai Péter (SZET) 161 szavazat, 5,26%;
5. Pszotka Ede (Jobbik) 156 szavazat, 5,09%.
8. EVK. 1. Dömök Lászlóné (Fidesz—KDNP) 1347 szavazat, 52,76%;
2. Kunhalmi Ágnes (MSZP) 662 szavazat, 25,93%; 3. Menyhárt Zsóªa
(LMP) 310 szavazat, 12,14%; 4. Megyeri Zsolt (Jobbik) 156 szavazat,
6,11%; 5. Janovszki Zsolt (SZET) 78 szavazat, 3,06%.
9. EVK. 1. Dr. Gór Csaba (Fidesz—KDNP) 1955 szavazat, 62,60%;
2. Dr. Lóránd Gergely (MSZP) 633 szavazat, 20,27%; 3. Perjés Gábor
(LMP) 288 szavazat, 9,22%; 4. Vajda Béla (Jobbik) 154 szavazat,
4,93%; 5. Vági Antal (SZET) 93 szavazat, 2,98%.
10. EVK. 1. Dankó Virág (Fidesz—KDNP) 1605 szavazat, 58,09%; 2. Dr. Horváth Márton András (MSZP) 609 szavazat, 22,04%; 3. Pulay Glória (LMP)
360 szavazat, 13,03%; 4. Rideg Sándor (Jobbik) 189 szavazat, 6,84%.

11. EVK. 1. Legény Béla (Fidesz—KDNP) 1479 szavazat, 58,05%; 2. Andóczi-Balogh Mária (MSZP) 575 szavazat, 22,57%; 3. Thurzó Zsuzsanna
(LMP) 343 szavazat, 13,46%; 4. Schön Péter (Jobbik) 151 szavazat,
5,93%.
12. EVK. 1. Dr. Csabai Péter (Fidesz—KDNP) 1573 szavazat, 61,35%;
2. Besenyei György (MSZP) 433 szavazat, 16,89%; 3. Balogh Andrea
(LMP) 301 szavazat, 11,74%; 4. Komáromi Ferenc (Jobbik) 257 szavazat, 10,02%.
13. EVK. 1. Bándy Péter (Fidesz—KDNP) 1674 szavazat, 61,23%;
2. Nagy Julianna (MSZP) 497 szavazat, 18,18%; 3. Melegh Marianna
(LMP) 297 szavazat, 10,86%; 4. Biró Barna (Jobbik) 266 szavazat,
9,73%.
14. EVK. 1. Skublicsné Manninger Alexandra (Fidesz—KDNP) 1310
szavazat, 60,70%; 2. Besenyei Zsóªa (MSZP) 414 szavazat, 19,18%;
3. Fabók Márton (LMP) 238 szavazat, 11,03%; 4. Mészárovits Antal
(Jobbik) 196 szavazat, 9,08%.

Forrás: www.valasztas.hu

megválasztott képviselô-testületének tagjai

Dömök Lászlóné
Fidesz–KDNP, 8. vk.

Ernyey László
Fidesz–KDNP, 1. vk.

Gárdos Pál
Fidesz–KDNP, 6. vk.

Legény Béla
Fidesz–KDNP, 11. vk.

Némethy Béla
Fidesz–KDNP, 4. vk.

Dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás

Schön Péter
Jobbik, listás

Sklublicsné Manninger Alexandra
Fidesz–KDNP, 14. vk.

Dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás

6. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT

Felsôoktatási
ösztöndíjpályázat

BUDAI POLGÁR

Hirdetmény

A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és helyiségek elidegenítésének szabáA II. Kerületi Önkormányzat a Nemzeti Erô- lyairól, bérbeadásának feltételeirôl szóló 34/2004. (X. 13.) rendelet alapján, mint kiíró nyilvános versenytárgyaforrás Minisztériummal együttmûködve októ- lást hirdet a Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képezô, alábbiakban felsorolt ingatlanok tuber 1-jei hatállyal kiírja a 2011. évre a Bursa lajdonjogának értékesítésére, pályázati eljárás keretében.

Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév második és a 2011/
2012. tanév elsô félévére. Az „A”, illetve „B”
típusú pályázati ûrlapokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelôdési Irodáján (1027 Bem tér 1.,
telefon: 346-5780, 346-5781), az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–
49.), illetve annak pesthidegkúti kirendeltségén (1028 Máriaremetei út 37.) lehet átvenni, illetve letölthetô az önkormányzat honlapjáról (www.masodikkerulet.hu/palyazatok).
A pályázatot egy példányban kell benyújtani, vagy postán beküldeni a II. Kerületi Önkormányzat Mûvelôdési Irodája, 1027 Budapest, Bem tér 1., I. em. címre.
A pályázat benyújtási határideje: 2010.
október 29., 15 óra.

Cím

Hrsz.

m²

Szobák
száma

Induló ár: Ft

Árpád fejedelem útja 30., fszt. 2.

14585/0/A/2

45

1+1 fél

8 550 000

Bem József u. 22., as. 1.

13544/1/A/4

41

1

6 150 000

Buday László u. 5/c, III/1

13357/0/A/27

110

3

27 000 000

Csibor utca 6., as. 1.

11391/12/A/1

28

1

3 920 000

Fillér u. 32., fszt. 4.

12076/0/A/4

27

1

4 860 000

Frankel Leó út 24., II/5

13441/0/A/136

190

5

39 900 000

Keleti Károly u. 9., II/13

13295/11/A/33

10

1 fél

1 200 000

Hûvösvölgyi út 24., as. 2.

11153/5/A/3

49

1+1 fél

9 310 000

Hûvösvölgyi út 35., as. 1.
Kelemen László u. 1., as. 1.

11614/15/A/2

30

1

4 800 000

Margit körút 5., A II/7

13441/0/A/30

110

3

25 300 000

Margit körút 15–17., II/1

13384/0/A/11

101

2+1 fél

26 260 000

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn

Margit körút 64/B, VI. 5b

13692/0/B/68

45

2

7 310 000

és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/b, telefonszám: 212-5030).

Rhédey utca 8., A as. 2.

13043/27/A/2

29

1

3 770 000

Szász Károly u. 2–4., as. 8.

13676/0/A/1

14

1 fél

2 100 000

Szemlôhegy u. 1/b, fszt. 1.
Ady Endre u. 19., fszt. 1.

12931/1/A/3

41

1

10 250 000

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szer-

Szilágyi E. fasor 25., félem. 2.

13057/0/A/7

100

3+1 fél

20 000 000

vez a Fidesz második kerületi szervezete októbertôl szerdánként 16-18-ig (1024 Keleti
Károly u. 13/b). Idôpont-egyeztetés az aktuális hét keddjéig a 212-5030-as számon.

Zsellér u.3. (lakóház, udvar
és egyéb épület)

54371

492

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Budapest, Keleti Károly u. 29.) napközben
hívható: 06 30 769-8359, e-mail: 2ker@
kdnp.hu.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas utca 19–23.) hétfôtôl csütörtökig 12–18 óráig, pénteken 10–16 óráig
tart nyitva. Tel.: 212-2978, e-mail: bp02@
mszp.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Budapest, 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: 785-7808, 06
70 379-9705.

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) október 14-én csütörtökön 17.30-tól a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1.), október 28-án
csütörtökön 17.30-tól a Pesthidegkúti Közösségi Házban (1028 Máriaremetei út 37.)
tart fogadóórát.

19 240 000

Megtekintés idôpontja
2010. október 19. (13–13.45-ig),
2010. október 26. (13–13.45-ig)
2010. október 21. (11–11.45-ig),
2010. október 28. (11–11.45-ig)
2010. október 21. (13–13.45-ig),
2010. október 28. (13–13.45-ig)
2010. október 18. (11–11.45-ig),
2010. október 25. (11–11.45-ig)
2010. október 19. (9–9.45-ig),
2010. október 26. (9–9.45-ig)
2010. október 21. (8–8.45-ig),
2010. október 28. (8–8.45-ig)
2010. október 21. (14–14.45-ig),
2010. október 28. (14–14.45-ig)
2010. október 18. (9–9.45-ig),
2010. október 25. (9–9.45-ig)
2010. október 18. (10–10.45-ig),
2010. október 25. (10–10.45-ig)
2010. október 21. (9–9.45-ig),
2010. október 28. (9–9.45-ig)
2010. október 21. (10–10.45-ig),
2010. október 28. (10–10.45-ig)
2010. október 21. (15–15.45-ig),
2010. október 28. (15–15.45-ig)
2010. október 19. (11–11.45-ig),
2010. október 26. (11–11.45-ig)
2010. október 18. (8–8.45-ig),
2010. október 25. (8–8.45-ig)
2010. október 19. (15–15.45-ig),
2010. október 26. (15–15.45-ig)
2010. október 19. (10–10.45-ig),
2010. október 26. (10–10.45-ig)
2010. október 18. (13–13.30-ig),
2010. október 25. (13–13.30-ig)

Az eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás 2010. október 29-én 11 óráig vásárolható meg Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Központjában (1027 Margit krt. 47–49.) 10 000 Ft + áfa, azaz tízezer forint + áfa egyszeri vissza nem térítendô összeg ellenében. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati felhívást megvásárolta.
A versenytárgyalásra a pályázati felhíváshoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni.
A regisztrációs lap leadásának határideje: 2010. október 29., 11.30 óra.
A regisztrációs lapot ügyfélfogadási idôben a Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 302. szoba) lehet leadni. A kitöltött regisztrációs lap határidôben történô leadása a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai személyesen ügyfélfogadási idôben (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 302. szoba), vagy telefonon a 346-5484-es számon válaszolnak 2010. október 29-ig.

Ingatlanpályázat
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévô
n II., Baka utca 6. szám alatt található, 13235/67 hrsz.-ú, 364 m² területû ingatlan, melynek induló ára:
130 000 000 Ft+0% áfa,
n II., József Attila útja 102. szám alatti, 54943 hrsz.-ú, 810 m² területû üres telekingatlan, melynek induló
ára: 21 100 000 Ft+25% áfa,
n II., Kertváros utca 76. szám alatti, 52772/5 hrsz.-ú, 1103 m² területû üres telekingatlan, melynek induló
ára: 32 400 000 Ft+25% áfa,
n II., Hidegkúti út 244. szám alatti, 54413 hrsz.-ú, 479 m² területû üres telekingatlan, melynek induló ára:
12 215 000 Ft+25% áfa
tulajdonjogának versenytárgyaláson történô értékesítésére.
A pályázati dokumentáció 10 000 Ft + áfa/darab áron november 4-én 14 óráig vásárolható meg a II. Kerületi Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.).
A pályázat beadásának határideje: 2010. november 4., 15 óra.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai válaszolnak személyesen ügyfélfogadási idôben a Polgármesteri Hivatalban (1024 Budapest, Mechwart liget 1., 308),
illetve telefonon a 346-5498-as számon.
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Oscar-díjasok Pasaréten
Ahogy arról korábbi lapszámunkban
már beszámoltunk, Szabó Magda
Az ajtó címû regényének filmváltozatát
szeptemberben kezdték forgatni több
helyszínen. Szeptember végén és
október elsô napjaiban az írónô és
fôhôsnôjének egykori Júlia utcai
lakhelyéhez közel, a Lotz Károly utcában
készültek a film pasaréti jelenetei.

lyel elviselik a forgatással járó kényelmetlenségeket. A két fôszerepet alakító mûvésznônek nagyon tetszik a környék, nagy hatással volt rájuk Pasarét ôszi hangulata. Kiderült, hogy Szabó Magda könyvét mindkét színésznô nagyon megszerette, és bíznak benne, hogy sikerül az írónô és Emerenc kapcsolatának mélységeit a ªlmvászonra is átültetni.

Láng Zsolt, Martina Gedeck, Hábermann Jenô és Helen Mirren

— A nyilvánosság teljes kizárásával, több Oscar- és Európa-díjas mûvész közremûködésével készül a nagyszerû regény ªlmes adaptációja — tudtuk meg Hábermann Jenôtôl, a
ªlm producerétôl, akinek meghívására Láng
Zsolt polgármester szeptember 28-án ellátogatott a forgatás színhelyére. — Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nagyon
nagy segítségünkre volt abban, hogy a legjobb feltételekkel és nyugodt körülmények
között készíthessük el Szabó Magda egyik legszebb és legfontosabb regényének ªlmváltozatát.
A polgármester rövid látogatásának idejére a rendezô, Szabó István leállította az éppen
készülô jelenetet, amelyben az Emerencet
alakító Helen Mirrent és az írónôt megformáló Martina Gedecket instruálta Ragály Elemér
kamerája elôtt.
A mûvészek köszönetüket fejezték ki az
önkormányzati segítségért, de külön megemlítették, hogy mennyi hálával tartoznak a
környéken lakóknak a türelmükért, amely-

Hábermann Jenô, aki olyan ªlmek producere volt, mint a Hídember, Az emigráns — Minden másképpen van, a Mansfeld, valamint a
Szabó Magda regényébôl készített Régimódi
történet, úgy érzi, hogy a ªlm minden alkotója
a maximumra törekszik:
— Nagyon megható azt látni, hogy világsztárok a legnagyobb alázattal dolgoznak 12–
14 órát azért, hogy egy magyar írónô mûvének minden árnyalatát meg tudjuk mutatni a
nagyvilágnak. Hiszek abban, hogy Szabó Magda áldása és ªgyelme kísér bennünket most
is, és talán az sem véletlen, hogy a környékbeli lakók is szeretettel vesznek körül bennünket annak ellenére, hogy okoztunk némi
fennakadást a forgatás ideje alatt.
A ªlm producerétôl megtudtuk, hogy november második felében ismét visszatér a
ªlmes stáb a Lotz Károly utcába. A ªlmet 2011
ôszén tervezik bemutatni, de természetesen a
környéken élôk még az országos premier
elôtt, külön vetítésen az alkotókkal együtt teti
kinthetik meg az elkészült mûvet.

Emlékezés a gyásznapon
A hagyományoknak megfelelôen Schittenhelm Ede 1848-as honvédtüzér síremlékénél
tartottak megemlékezést október 6-án a környék lokálpatriótái és az önkormányzat képviselôi az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban résztvevôk és elhunytak tiszteletére. A Bimbó úti ünnepségen a civilek és az önkormányzat összefogását hangsúlyozta
Némedi László, a síremlék felújításának kezdeményezôje.
Ma szükség van néhány biztos pontra, ahol átgondolhatjuk, hogy mi és miért történt
nemzetünkkel a múltban — emelte ki beszédében Bíró Zsolt az önkormányzat képviseletében. Mint mondta, az 1848-as emlékhelyek ilyenek, ezért is fontos és köszönetre méltó, hogy a helyi civilek ôrzik a forradalom lángját, és évrôl évre ünneppé teszik az ünnepet. A kerület nevében Riczkó Andrea képviselôvel közösen helyezték el az emlékezés virágait a honvédtüzér síremlékénél. Az ünnepségen hangszerekkel és 1848-as népdalokkal közremûködött Molnár Katalin és Nényei Borbála.
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Emlékezés és kiállítás
A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány 2010. október 22-én 17 órai kezdettel ünnepi mûsorral és kiállítással emlékezik
a forradalom és szabadságharc 54. évfordulóján a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban (1022 Marczibányi tér 5/a).
n Köszöntôt mond dr. Balsai István országgyûlési képviselô. Közremûködnek Császár Angela, Ferencz Éva, Takács Bence és a Kodály
Zoltán Gimnázium és Zeneiskola tanulói.
n Kerületünk 56-os hôse — Fónay Jenô címû elôadásukkal 2010-es egyetemi hallgatók
számára kiírt pályázatunk eredményhirdetése.
A pályadíjakat átadja: Dr. Mohi Csaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora és
dr. Szieberth Istvánné, az alapítvány kuratóriumi elnöke.
n Emlékkiállítás 1956-os relikviákból, újságokból, korabeli és az 50. évfordulós középiskolás pályázatok fotóiból. Rendezôk: Nagy
Alexandra és Kudász Ferenc iparmûvészek.
A kiállítás megtekinthetô: október 22. és
október 30. között

Wittner Mária
az ’56-os forradalomról
A Fidelitas Második Kerületi csoportja 2010.
október 27-én szerdán 18 órától emlékezik
meg a XX. századi magyar történelem egyik
legmeghatározóbb eseményérérôl. Konzervatív kocsma nevû rendezvénysorozatunk keretei között Lánszki Regô önkormányzati képviselô Wittner Mária ’56-os halálraítélttel beszélget kötetlenül a kerületi Fidesz-irodában
(1024 Keleti Károly utca 13/b). Ezt követôen
vetítjük a mártír miniszterelnök megpróbáltatásairól és kivégzésérôl szóló A temetetlen
halott — Nagy Imre naplója címû filmet.
Részvételi szándékát jelezze a 06 20 3534896-os telefonszámon!

A forradalom ünneplése
A Budai Liberális Klub 2010. október 23-án
10 órára Nagy Imre egykori lakóháza, a 1026
Orsó u. 43. elé várja az emlékezni kívánókat.
Beszédet mond: Kuncze Gábor. Az ünnepségre mindenkit tisztelettel várnak.

Deportálás és kitelepítés
Az 1950-es évek kitelepítéseirôl tartanak konferenciát október 20-án szerdán a Barabás villában (1122 Városmajor u. 44.). A megbeszélésen többek között szó lesz a jogtiprások átélésérôl és a befogadó családokról, a Törvénysértés nélkül címû film születésérôl. A konferencia védnökei: Mádl Dalma és Schmittné Makray Katalin. A részvétel ingyenes, a szervezôk
minden érdeklôdôt szeretettel várnak. További
információk: Hantó Zsuzsa: 325-7829, 06 20
481-9451, e-mail: hanto.zsuzsa@gmail.com
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KERÜLETI KAPTATÓ

BUDAI POLGÁR

Az esôs idô ellenére több mint háromezren
Több ezer lelkes sportoló állt rajthoz szeptember 26-án, az
idén tizenegyedik alkalommal meghirdetett Kerületi Kaptatón,
amely az elmúlt tíz évben a fôváros harmadik legnagyobb és
az egyik legnépszerûbb futóversenyévé vált. Több
korcsoportban összesen 15 rajtot indított el Láng Zsolt
polgármester, aki szerint a kerület lakói ismét bizonyították,
hogy többségük az egészséges életmód és a sportolás
elkötelezettje.

A legnagyobb számban most is az iskolák képviseltették magukat, de
sokan jöttek el Budapest más kerületeibôl, akik szívesen vesznek
részt a szeptemberi futóversenyen.
Az elsôként indított kerekesszékes futamban
csupán egy vállalkozó szellemû ifjú hölgy akadt,
Adámi Zsanett, aki édesapja segítségével tette
meg a távot:
— Idén elôször veszek részt ezen a versenyen.
Azért jelentkeztem, mert nem akartam iskolámat cserbenhagyni. A Csik Ferenc Gimnázium
élsportoló osztályába járok, kilencedikes vagyok. Már nyolc éve úszom, nemrég jöttem haza a világbajnokságról. Nagyon élveztem a futamot, igaz, az oroszlánrész édesapámra hárult,
aki kicsit kifáradt, mert már évek óta nem futott ennyit.
VI. KORCSOPORT, URBÁN MÁTÉ: A Zrínyi
Miklós Gimnáziumba járok. Tavaly is nyertem,
és annyira tetszett ez a jó hangulatú verseny, hogy
feltétlenül szerettem volna visszajönni. Egyébként hegyi futó vagyok, idén magyar bajnok lettem, így kijutottam szeptember elején a világbajnokságra is Szlovéniába. Emellett hosszútávfutó
is vagyok, a félmaraton a távom.
2. Bezzeg Dávid (Szabó Lôrinc), 3. Bajnóczky
Csongor (Csik).
VI. KORCSOPORT, PAP ESZTER: A Csik Ferenc gimnáziumban vagyok tizenegyedikes. Voltam már hatodik, harmadik és a mostanival
együtt háromszor elsô a Kerületi Kaptatón. Szeretek esôben futni, így nekem kedvezett az idôjárás. A Villám SC-ben triatlonozom, ahol sokszor
öt-tíz kilométert is futunk. A legutóbbi duatlon
Európa-bajnokságon második, a triatlon világbajnokságon tizennyolcadik lettem.
2. Sztraka Andrea (Csik), 3. Fogarasi Fanni
(Csik).
V. KORCSOPORT, PAP DÁVID: A Triatlon Villám SC versenyzôje vagyok, hat éve triatlonozom,
triatlonból négy éve, duatlonból öt éve vagyok országos bajnok. A Csik Ferenc gimnáziumban
most vagyok kilencedikes. Ha megyek hajnali
edzésre, 5-kor kelek, délután pedig 3-tól van
edzés, így este 9-re már nagyon fáradt vagyok!
2. Simon Krisztián (Csik), 3. Simon Gergô (Rákóczi).
V. KORCSOPORT, HARGITAI HENRIETTA: Az
újpesti Bródy Imre Gimnázium tizedik évfolyamán tanulok. Kilenc éve triatlonozom, és az
edzôm hívta fel a ªgyelmemet a Kaptatóra. Számomra ez a táv nem volt nehéz, mert edzésen sokszor tíz kilométert is szoktunk futni. Szeretem a
futóversenyeket, a II. kerületben is többször indultam már.
2. Kapás Enikô, 3. Csizmadia Krisztina (Rákóczi).

ISKOLÁK VERSENYE. A II. Kerületi Kaptató keretében idén sem maradt el az iskoláknak meghirdetett verseny. Az intézményeket annak alapján
rangsorolták, hogy diákjaik számához mérten hány fô vett részt a megmérettetésen, így a kisebb létszámú iskolák sem kerültek hátrányba. Arányaiban a
legtöbb diák a Kodály Zoltán iskola színeiben vett részt a Kaptatón, a legtöbb futót pedig a Szabó Lôrinc iskola küldte. Az elsô hat helyezettet díjazták. A legsportosabb iskolákat 10–60 ezer forintos könyvutalvánnyal jutalmazta a II. kerületi önkormányzat.
A II. Kerületi Kaptató iskolák közötti részvételi verseny végeredménye a
részvevô száma és az iskola tanulólétszámának aránya alapján.
1. Kodály 435 fô (550), 2. Szabó Lôrinc 478 fô (702), 3. Csik Ferenc 329 fô
(748), 4. Újlaki 176 fô (404), 5. Móricz 164 fô (598), 6. Rákóczi 169 fô (663),
7. Törökvész 65 fô (368), 8. Fillér 83 fô (502), 9. Pitypang 50 fô (439), 10. Budenz 60 fô (560), 11. Remetekertvárosi 27 fô (330), 12. Áldás 43 fô (756), 13.
Ökumenikus 9 fô (479), 14. Klebelsberg — (756).
Nem önkormányzati iskolák: Budenz Alapítványi Gimnázium 25 fô, Palotás Gábor 20 fô.

IV. KORCSOPORT, VARGA VALENTIN: A Kodály Zoltán iskolában vagyok nyolcadikos. Tavaly
is indultam, hetedik lettem. Akkor hidegebb
volt, idén nem jelentett gondot az sem, hogy
esett az esô. Hét éve kosarazom az Óbudai Kaszások csapatában. Mindennap van edzésünk, hétvégén pedig meccseink. Szeretnék a Kodályban maradni gimnazistaként is, a zenei tagozaton.
2. Dolgener Fábián (Pitypang), 3. Venyige Ádám
(Csik).
IV. KORCSOPORT, KISS SYDNEY OLIMPIA:

Hetedikes vagyok a Csik iskolában. Nagyon jó suli, szeretek oda járni, mert mindenben segítik a
sportolókat. Ez most az ötödik aranyérmem itt a
Kaptatón. Most az volt a baj, hogy egy nagy seb
van a lábamon, ami fájt futás közben, de azért
igyekeztem összeszedni magam. Triatlonozom és
sakkozom, a legutóbbi budapesti duatlon és triatlon bajnokságot is megnyertem.
2. Józan Beáta (Csik), 3. Deszpoth Nikolett.
III. KORCSOPORT, MOLNÁR ANDRÁS: Két
éve nyolcadik lettem, most elsô, ez talán annak
köszönhetô, hogy az elmúlt években sokat edzettem a Villám SC-ben, meg sikerült a rajt elejére
állnom. Nem volt könnyû a futam: elég sokan voltunk, és az esôben csúszott a talaj. Hetente kilenc
edzésem van, a futás a kedvenc sportágam. Az Áldásban vagyok hatodikos.
2. Papp Tamás (Csik), 3. Gulyás Vencel.
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indultak az idén is a Kerületi Kaptatón
II. KORCSOPORT, LABÁN ESZTER: Negyedikes vagyok, de óvodáskorom óta mindig részt veszek a Kerületi Kaptatón, és biztos, hogy jövôre is
indulok. Most harmadszorra sikerült megnyernem a versenyt. Rendszeresen úszom és futok. A
mostani versenyre apukámmal együtt készültünk, aki testnevelô tanár. Nem volt baj, hogy
esett az esô, legalább hûsített egy kicsit! Nagy álmom, hogy olimpiai bajnok lehessek!
2. Váczi Kamilla (Szabó Lôrinc), 3. Tóth Fruzsina
(Fillér).
I. KORCSOPORT, KALOCSAI MÁTYÁS: A bátyám megnyerte az elôzô futamot, én ezt a mostanit, az öcsém pedig, aki még csak hatéves, a mi futamunkban III. helyezést ért el. Az Áldás suliba járok, a kedvenc tantárgyam a testnevelés. Mindhárman triatlonozunk testvéreimmel, hetente
III. KORCSOPORT, SZOLNOKI KARINA: Az négyszer. Apukánk is sportolt régebben, futó
Újlaki iskolában vagyok hatodikos. Idén kezdtem volt, országos harmadik is volt csapatban.
2. Vanasscha Péter (Szabó Lôrinc), 3. Kalocsai
ebbe az iskolába járni, mert most költöztünk ide
Miskolcról. Régóta versenyszerûen úszom. Sok Miklós (Áldás).
I. KORCSOPORT, TÓTH ZITA: Másodikos vafutóversenyen indultam már, de a Kerületi Kaptatón most elôször, és örülök, hogy sikerült az elsô gyok, nyolcéves. Már kétszer is vettem részt futóversenyeken, de a Kerületi Kaptatón most elôhelyen végeznem.
2. Horváth Kinga (Remetekertvárosi), 2. Városi ször, és rögtön megnyertem! Apu segített felkészíteni, együtt futottunk. Nagyon szeretek sporGabriella (Csik) holtverseny.
II. KORCSOPORT, KALOCSAI KRISTÓF: Jobb tolni, úszom a Jövô SC-ben és síelek a Freestyle
lett volna úgy futni, hogy nem esik. Tavaly is meg- SE-ben.
2. Forgács Lili (Kodály), 3. Hajós Panna (Bunyertem a II. Kerületi Kaptatót, idén az egy évvel
idôsebbekkel futottam együtt, mert 2001-ben denz).
születtem. A Villám SC-ben edzek, triatlonozom,
többszörös országos bajnok vagyok. Az Áldásba járok.
2. Svabtits Domonkos (Áldás), 3. Brémer Dániel.

A Tölgyes család negyedik éve minden alkalommal indul a Kaptató
családi futamán. Az idén hatéves Lilla akkor még csak nézôként figyelte az eseményeket, most azonban nôvérével, a kilencéves Izabell-lel együtt derekasan lefutotta a közel két és fél kilométeres távot. Ez azért is különösen szép teljesítmény, mert elôzôleg saját korcsoportjukkal szintén rajthoz álltak. Nem véletlenül ilyen edzettek a
lányok, mindketten rendszeresen úsznak, és szüleikkel is eljárnak kirándulni, biciklizni. A mozgás örömét, a sport szeretetét szüleiktôl
tanulták, akiknek meg se fordult a fejében, hogy ezen az esôs vasárnapon inkább otthon maradjanak.

A Gerely család tagjai közül a két nagyobbik gyerek, Boróka és Attila, a Szabó Lôrinc iskola tanulói, miután lefutották a saját távjukat,
édesapjukkal újra a rajtvonal mögé álltak. „A saját korosztályommal is futottam, és miután kilihegtem magam, arra gondoltunk,
hogy kipróbáljuk a családi futást is.” — meséli örömmel Boróka. „A
saját korosztályomban majdnem harmadik lettem, csak az utolsó
pillanatban leelôzött valaki.” — teszi hozzá Attila, aki kosárra és
trambulinra jár, emellett biciklizni is szokott. A legkisebb legényke,
Gerely Botond még csak négyéves, de ô is megmutatta, hogyan futott testvérei mellett a célnál, a pálya szélén.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LUDWIG DÓRA ÉS PÉTER ZSUZSA

A mozgás öröme
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Leendô elsôsöknek
n A Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnáziumban (1027 Medve u. 5–7.,
tel.: 201-1137, www.csikferenc.hu, titkarsag@csikferenc.hu) október 16-án
és november 13-án 9–11-ig játszóház
és családi sportvetélkedô, ahol megismerkedhetnek az elsôs tanító nénikkel. November 16–17-én nyílt órák,
november 20-án óvodaolimpia.
n A Fillér Utcai Általános Iskolában
(1022 Fillér utca 70–76., tel.: 3266617, www.filleriskola.hu, info@filleriskola.hu) az emelt szintû angolos
osztályba jelentkezôknek november
10-én 9 órától nyílt nap. November
24-én 16–16.45-ig magyar nyelvû
foglalkozás. A német tagozatra jelentkezôknek október 27-én, november 24-én magyar és német nyelvû foglalkozás 16–16.45-ig, november 10-én 8 órától nyílt nap.
n A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskolában (1022 Marczibányi tér 1., tel.:
212- 5680, 212-4185, www.kodalybp.sulinet.hu, kodaly@kodaly-bp.sulinet.hu) zeneovi október 7-tôl minden csütörtökön 16.30–17-ig. Iskolabemutató, játszóház a leendô tanítókkal november 20-án 10–11.30ig. Nyílt órák a leendô tanítókkal: november 24-én 8.15-tôl magyar vagy
ének-zene, 9.15-tôl matematika vagy
ének-zene.
n Az Orsolya-rendi Szent Angéla Általános Iskola és Gimnáziumban
(1024 Budapest, Ady Endre utca 3.,
tel.: 316-3818, www.szentangela.hu,
titkarsag@szentangela.hu) október
15-én 17–18-ig iskolába hívogató.
November 10-én az iskola bemutatása, nyílt órák a 4. évfolyamon, ahol a
leendô elsô osztályos tanító nénik tanítanak. November 11-én nyílt nap
az 1–4. évfolyamokon. November
19-én 17–19-ig iskolába hívogató
családi táncház élô zenével.
n A Pitypang Utcai Általános Iskolában (1025 Pitypang u. 17., tel.: 3258827, www.pitypangiskola.hu, pitypang@pitypangiskola.sulinet.hu) november 16-án 8.20–10-ig bemutató
órák szülôknek a leendô elsôs tanítókkal.
n A Törökvész Úti Általános Iskolában (1025 Törökvész út 67–69., tel.:
325-6580, www.torokvesz.hu, info@
torokvesz.hu) november 17-én 8–
11 óráig nyílt órák leendô elsôs tanítókkal.
n A Remetekertvárosi Általános Iskolában (1028 Máriaremetei út 71.,
tel.: 275-8675, www.remete.ini.hu,
remete@remete.sulinet.hu) iskolanyitogató program november 11-én és
december 8-án 16 órakor.

ÓVODA—ISKOLA
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Hét nemzet találkozója Újlakon
Az Európai Unió által támogatott Comeniusprogramban résztvevô iskolákból öt napra
29 pedagógus és 21 diák érkezett Budapestre,
hogy megismerjék a vendéglátók városát, kerületét és az Újlaki iskolát. A litván, bolgár,

mondta Kovácsné Ferenczi Erika. — A különbözô tanítási módszereken keresztül összehasonlítjuk az országonként eltérô, vagy éppen
egyezô integrációs lehetôségeket, mellyel azt
vizsgáljuk, hogyan lehet eredményesebben

A vendégek a Polgármesteri Hivatalba is ellátogattak, ahol Szalai Tibor jegyzô és Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési
Iroda vezetôje ismertette a II. kerületi Önkormányzat, azon belül az oktatási ágazat feladatait, mûködési
elvét, és a közelmúltban elvégzett fejlesztéseit.

portugál, olasz, észak-ír és török kollégákat
és diákokat az Újlaki Általános Iskola képviseletében Gábor Áron igazgató és Kovácsné Ferenczi Erika, az iskola programkoordinátora
kalauzolta az ötnapos látogatásuk során.
— A program tavaly indult és jövô júliusban ér véget, fô irányvonala pedig az integráció, mely két természettudományi témát ölel
fel, a növények életét és a víz szerepét —

bevonni a tanulási folyamatokba a nehezen
tanuló vagy különbözô nehézségekkel küzdô
gyerekeket.
A találkozó keretében kulturális és országismereti programokat is szerveztek a vendégeknek. Megtekintették Budapest nevezetességeit, a vízprogram jegyében hajóztak a Dunán, jártak a Pál-völgyi-barlangban és megszeg
látogatták a Gellért fürdôt.

AZ ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA tavaly társult a „Comenius” iskolák közötti együttmûködési programhoz. Az angol, bolgár és lengyel partneriskolák küldöttsége október 6-án járt kerületünkben. Horváth Attilláné igazgató elmondta, hogy a kezdeményezéshez
azért csatlakozott az iskola, mert a résztvevôk ezzel is
fejleszthetik nyelvtudásukat, a viszontlátogatások során megismerhetik egymás kultúráját, és ami a legfontosabb, hogy a tanárok elsajátíthatják egymás oktatási
módszereit. A vendégeket Ötvös Zoltán, a mûvelôdési
iroda vezetôje köszöntötte az iskolában, és ismertette
a magyar oktatási rendszer sajátosságait, a kerületi oktatási ágazat eredményeit, kiemelve benne az Áldás utcai iskola jelentôs szerepét. A küldöttség tagjai megtekintették az október 6-os ünnepséget, a diákoknak pedig egy angol pedagógus tartott angolórát.

Búcsú
Stima Ottó testnevelô tanár életének 83. évében, szeptember 21én elhunyt. Sokan ismerték, szerették kerületünkben, ahol több
mint ötven évet élt és dolgozott. Pedagóguscsaládból származott,
és ô a legmagasabb színvonalon folytatta a családi hagyományokat. A tanítás volt az élete, munkáját többek között a „testnevelés
érdemes dolgozója” kitüntetéssel ismerték el. Közel négy évtizedes pályája során tanított a Bem utcai, a Szabadság utcai és a Pasaréti úti általános iskolában. Különösen büszke volt arra, hogy a
Csik Ferenc sportiskola alapítói között lehetett, ahonnan a mai napig világ- és Európa bajnokok kerülnek ki. De nem csak bajnokokat nevelt, minden gyerekbôl a legjobbat hozta ki. Stima Ottótól
október 22-én pénteken 14 órakor a Batthyány téri Szent Annatemplomban görög katolikus szertartás szerint vesznek végsô búcsút.

2010/21 — október 15.
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

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

MESE A KÉPZELET ÉS A HATALOM HARCÁRÓL. Október 16-án 16 órai kezdettel láthatja a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
ifjú közönsége a Mostohák címû mesejátékot
az Apró Színház elôadásában.

AJÁNLÓ
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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. (1027 Bem J. u.
20., tel.: 201-4370 , www.omm.hu)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: OKTÓBER 26-ig: Húsz éves a Budapest Art Expo Alapítvány. Mûvek, dokumentumok.
n M GALÉRIA: OKTÓBER 20-ig: Az Orczy Kastély és kertjének revitalizációja. (Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ színházi elôtere)
ZENE BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 21., 18.00: Jubilánsok. Az Egri & Pertis zongoraduó
hangversenye. Tagjai: Egri Mónika és Pertis Attila. Mûsoron Liszt, Schumann és Chopin mûvei. OKTÓBER
31., 18.00: A Bartók Vonósnégyes fiatal szólistákkal. Közremûködik: Kondor Péter (mélyhegedû). Beethoven: f-moll vonósnégyes. Mozart: G-dúr vonósötös.
n ÖNTÖDEI MÚZEUM: OKTÓBER 28., 17.00: A 135 éves Acélhang kórus koncertje, mely a 2010. évben Budapestért díjat kapott. Mûsoron Erkel Ferenc, W. A. Mozart, G. Verdi, Bárdos Lajos és Koltay Gergely mûvei.
Szólót énekel Varga Antal és Rédei János. Karvezetô: Gerenday Ágnes. Belépés múzeumi belépôvel. (1027
Bem J. u. 20., tel.: 201-4370, www.omm.hu)
n MÁRIAREMETEI BAZILIKA: OKTÓBER 30., 19.00: A 200 évvel ezelôtt született Erkel Ferenc és a nemzeti
romantika. 1956 hôseire és Bánffy György színmûvészre emlékezik a Carmine Celebrat Kórus, Mohai Gábor elôadómûvész, a Rádiókórus és a Nemzeti Énekkar szólistái, Bednarik Anasztázia orgonamûvész, Nagy
Márta zongoramûvész és Zimányi István karmester. A hangverseny ingyenes.
n CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: OKTÓBER 24., 20.00: Ruggiero Leoncavallo: Requiem. A forradalom és
szabadságharc áldozatainak emlékezetére. Vezényel: Virágh András Liszt-díjas. (1114 Villányi út 25.)

GYEREKEKNEK DIRIDONGÓ: Hétfôn 9.00, 9.40, 10.15, 10.50, 11.30, valamint kedden és csütörtökön 9.00, 9.40, 10.15, 10.50 órától zenés foglalkozás apróságoknak (6 hónapostól 2,5 évesig) és cseperedôknek (2,5 éves kortól) a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban. Gyermekdalok, rigmusok, mondókák,
A történet alapötletét a Grimm testvérek közös játék és muzsikálás Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével. Jelentkezés: Donáth Zsuzsanna, 06
Hamupipôke címû meséje adta. Az árván ma- 20 546-5757; dzsuzsi@chello.hu.
radt kislány, a mostoha és annak édeslánya n GUBANC: Új színjátszócsoport 9–10 éveseknek minden szerdán 16–18 óráig a Marczibányi Téri Mûvelôdési
életét a nézôk képzeletét megragadva meséli Központban. Van hetente két órád az önfeledt játékra és egy jó társaságra? Van elég merszed játszani és látel az Apró Színház. A mesét varázslatos ké- szani? Itt megismerhetsz egy csomó jó játékot, és kitalálhatsz egy csomó izgalmas történetet. Néha megbopek, gyönyörû zene és nyelv szövi át a gyere- nyolítjuk, néha leegyszerûsítjük a dolgokat. Összegabalyodunk és kibogozódunk. Egy biztos: ha gubanc van,
kek nagy örömére. Az egyedi formanyelv fog- a Gubancban mindent megoldunk! Jelentkezés: Sallai Ferenc, 06 70 977-5688; sallai.ferenc@marczi.hu
va tartja a nézôk figyelmét a játék során. S a n ANGYALHANG: Zenés baba-mama-foglalkozás 0–4 éveseknek hegedûszóval, örömteli, családias hangumese végén talán megérkezik a boldogság is. latban, kedden 10 órától az Ady Endre u. elején és csütörtökönként 10.30-tól a Keleti Károly u. 8. 3. emeletén.
Az elôadás után az alkotók közös játékra A foglalkozásokat Takács-Tóth Katalin hegedûmûvész és tanár tartja. További információ: 06 70 948-4595.
n TESZVESZ JÁTSZÓSZOBA a Budagyöngyében. Programok: Hétfônként 10 órakor Süni zenebölcsi, csütörtöhívják a közönséget.
könként 16 és 17 órakor Helen Doron angol nyelvoktatás.
n ZENEDOBOZ: Zenei fejlesztés és játék a Mazsola
SZEMEKBE ZÁRT TITKOK. Volt nagy felzúdulás, amikor az idei Los-Angeles-i gálán kiJátszóházban szerdán 10.30–11.30-ig. Részvétel szühirdették, ki nyerte a legjobb idegen nyelvû filmnek járó Oscart. Az ötös mezônyben ketlôvel 1–3 éves korig. Második Kerület Kártya elfogaten is voltak, akik az esélyesek nyugtalanságával várhatták a gyôztes nevét tartalmazó bodóhely. Bôvebb információ és bejelentkezés:
ríték feltépését: a francia színekben induló Jacques Audiard A prófétával, illetve az osztráwww.mazsolajatszohaz.eu. Tel.: 200-1907, 06 30
kokat képviselô Michael Haneke A fehér szalaggal — akármelyikük gyôz, a papírforma ér982-0386, info@mazsolajatszohaz.eu. (1026 Krecsávényesül, hiszen az Oscar-átadással betetôzô fesztiválszezon során mindvégig fej-fej mellett haladtak, s hol az egyik, hol a másik nyerte el az éppen aktuális fôdíjat, aranyozott
nyi u. 1.)
szobrot, salátástálat vagy könyvutalványt. Az eredményhirdetés azonban a nevetô harmadik gyôzelmét hozta, egy argentin filmét, melyrôl nemhogy a jelenlévôk nagy része
nem hallott, de a tágan vett szakma se nagyon. A Szemekbe zárt titkok díjazásával a mozinézôk nyerték a legtöbbet, mert máskülönben aligha jutott volna el hozzánk Juan José
Campanella filmje, melyben, a fent említett vetélytársakkal szemben, nem a szépre csiszolt, s kicsit (vagy nem is olyan kicsit) hivalkodó mûalkotást kell tisztelni, hanem a lehetô legjobb értelemben vett kézmûves munkát. Egy magával ragadó történetet,
melynek elmeséléséhez nem kellenek furfangos mûvészi kunsztok, olyanok semmiképp, melyekért utcát neveznek el a bátor alkotóról. A Szemekbe zárt titkok egyszerre thriller és szerelmesfilm, s mint a legjobb dupla (vagy tripla-)fenekû filmek,
a kettô nem választható szét egymástól: egy régi bûnügy lezárt aktái és egy régi
vonzalom elzárt érzései kerülnek évtizedek múltán újra napirendre, de ha valaki autentikus Buenos Aires-i hangulatokra (és nem a hollywoodi leruccanók, például
Coppola Tetrójának mûvészieskedô képeire) vágyik vagy a melankólia még giccsen
innen lévô árnyalataira vevô — a Szemekbe zárt titkokkal így is, úgy is megtalálja a
számítását.

E. K.
Rendezô: Juan José Campanella, fôszereplôk: Ricardo Darín, Soledad Villamil.

NYUGDÍJASOKNAK A MARCZIBÁNYI
TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA:
OKTÓBER 15., 15.00–17.00: Pest-Budából Budapest — Szabó Judit építészeti elôadása. A Duna által
kettéválasztott tájon, a révátkelônél két város fejlô-
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n SZÍNHÁZ: OKTÓBER 28., 18.30: Bibliai rögtönzések, avagy a Biblia szubjektív szemmel.
A 10 éves jubileumát ünneplô Meglepetés Színház társulatának interaktív elôadása.
n ZENE: OKTÓBER 22., 19.00: Grazioso Zeneszalon. Házigazda: Detvay Mária Marcella. OKTÓBER 29., 19.30: Hidegkúti Argentin Tangó
Szalon.
n KIÁLLÍTÁS: OKTÓBER 18–OKTÓBER 24.: ’56os vándorkiállítás. Schrötter Tibor gyûjteménye. A kiállítás megnyitójára és Schrötter Tibor
elôadására, személyes élményeinek beszámolójára OKTÓBER 18-ÁN 17 órakor kerül sor. NOVEMBER 1-jéig: Kozák Kata festômûvész kiállítása.
n IRODALOM: OKTÓBER 19., 19.00: Borospince estek: Számûzött magyar irodalom. Takaró
Mihály elôadásában ezúttal Nyírô József munkásságát és életét ismerjük meg közelebbrôl. A
jegyhez egy pohár bor és egy szelet zsíros kenyér jár. Diákoknak dupla adag zsíros kenyér.
Jegyár: 1100 Ft.
n FILM: OKTÓBER 21., 18.30: DokuFilm: Hazatérés — Egy szabadságharcos története. Színes, magyar—amerikai dokumentumfilm. OKTÓBER 22., 18.00: DokuFilm: Ilyen nagy dolog a szabadság? Emlékek, gondolatok, múltról, jelenrôl és a kicifrált ködjövendôrôl az 1956os forradalom és szabadságharc évfordulóján.
Okulásul és segítségül a majdani szabadsághoz... Okulásul és segítségül a majdani szabadsághoz... Az est vendége Murányi László. OKTÓBER 28., 18.30: DokuFilm: Inkubátor. „1984ben egy magyar cserkésztáborban elôadtuk az
István, a király címû rockoperát Kaliforniában.
Ez kulcspillanat volt az életünkben. Amerikában
születtünk, legtöbben ’56-os menekültek gyerekei voltunk.“
n GYEREKEKNEK: OKTÓBER 21., 9.30: BonBon matiné, Manócska bérlet: Mozart: A varázsfuvola. A BA-LU Társulat mesejátéka Mozart operája alapján, mesélô: Lukácsházi Gyôzô.
OKTÓBER 21., NOVEMBER 4., 18.00: Magyar
táncház gyerekeknek. Táncház és népi játékok
óvodáskorú és kisiskolás gyerekeknek és szüleiknek. Vezeti: Csatai László — Csidu. OKTÓBER
22., 10.00: Babszem Jankó — a Csodamalom
Bábszínház elôadása.
n TUDÁSTÁR: OKTÓBER 19., 18.00: Gyógynövényklub. Fejfájás. Kökény Mária fitoterapeuta
elôadása. A fejfájás okai, természetgyógyászati
kezelése. Gyors fájdalomcsillapítás gyógynövényekkel. Jegyár: 500 Ft. OKTÓBER 22., 18.00:
Lakóhelyünk évezredei. Juhász Árpád geológus földtörténeti elôadása. Pesthidegkút hegyei
olyan kôzetekbôl épülnek fel, amelyek anyaga
kétszáz millió éve rakódott le trópusi tengerek
fenekén, ráadásul nem is a mai földrajzi szélességen, hanem tôlünk délre, több ezer kilométer távolságban. OKTÓBER 26., 18.30: Van Gogh —
Ludmann Mihály mûvészettörténész sorozata.
Diavetítéssel egybekötött elôadás.
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BUDAI POLGÁR

dött évszázadokon át, hogy aztán a Lánchíd megépültével egy testté kovácsolódjon, és világvárossá fejlôdjön. Szeretettel várjuk a közösségre, érdekes, értékes programokra, kirándulásra vágyó nyugdíjasokat. Klubvezetõ: Kilián Mária, tel.: 212-2820.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. OKTÓBER 19.: Beszélgetôs klubnap. OKTÓBER 26.: A klubnap elmarad. NOVEMBER 2.: Szent András hava, novemberi jeles
napok. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1026 Szilágyi Erzsébet fasor 73., tel.: 06 20 364-3975)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 21.: Pilisi túra. További felvilágosítás a keddi klubnapokon vagy a 326-7830-as telefonszámon, ill. a tothbuda@chello. hu címen. (Keleti Károly u. 26.)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; tel.: 394-4424)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub tagjai jól sikerült pécsi kirándulást tettek autóbusszal szeptember 16án. Idegenvezetéssel végignézték a város nevezetességeit, köztük a bazilikát, a püspöki palotát, a Zsolnay-emlékkiállítást. Legutóbbi összejövetelünkön, október 7-én megemlékeztünk az Idôsek Hónapjáról. Októbertôl
kezdve a klubdélutánok egy órával korábban kezdôdnek, 16 óra helyett 15 órakor. Mindenkit szeretettel
várunk összejöveteleinkre a Máriaremetei út 37. szám alatti klubhelyiségünkben.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Szônyi István festômûvész halálának 50. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt Szentendrén. A mûvész képei által a Dunakanyar és Zebegény csodálatos tájaiban
gyönyörködtünk. A vetített film során megismertük a festészet érdekes technikáit és Szônyi István munkásságát. OKTÓBER 20-án a Kisfogháznál emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire.
(1024 Keleti Károly u. 13/b)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ: Küzdy Lászlóné, tel.: 376-8773.

TÁRSASTÁNC-TANFOLYAMOK A BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUBBAN. Dalotti Tibor, a
Botafogó Táncegyüttes Nívó-díjas táncpedagógusa vezetésével tanfolyam indul november 9én és 10-én. Órák: kedden 19–20 óráig: felnôtt kezdô, 20–21 óráig: ezüstcsoport, szerdán
18.30–19.30-ig: haladó 2., 19.30–20.30: aranycsoport.
Juhászné Vágvölgyi Györgyi, a Jókai Táncklub táncpedagógusa vezetésével november 20án és 21-én indul tanfolyam. Órák: szombaton 16.30–18 óráig: gyermek-ifjúsági kezdô, 18–
19.30-ig: felnôtt kezdô, vasárnap 9.30–10.30-ig: gyermek-ifjúsági kezdô, 10.30–12 és 12–13
óra között: gyermek-ifjúsági haladó. (1027 Kapás u. 55. 201-7992; budaitancklub@marczi.hu)

A LEGJOBB SAJTÓFOTÓK. Október 31-ig
látható a World Press Photo 2010 sajtófotókiállítás a Millenáris Fogadójában. Az idei pályázat minden korábbi rekordot megdöntött
azzal, hogy 128 ország 5847 fotóriportere mérette meg magát 101 960 pályamûvel. A
World Press Photo kiállítás 167 fotója most is
az elmúlt évnek mutat tükröt: sûrítve láthatjuk korunk történelmét, hétköznapjait, politikáját, sportját, mûvészetét, természeti változásait, tudományos eredményeit, és azokat,
akik a hírekben szerepelnek. A tárlat mellett
kísérô kiállítás is nyílik a Pódium Galérián Árnyékban címmel, amely magyar fotóriporterek Magyarországon készült képeibôl ad válogatást „a szegénység, kirekesztettség és diszkrimináció elleni küzdelem európai éve” jegyében. A kiállítás naponta 10–20 óra között tekinthetô meg. (www.worldpressphotohu.info,
Millenáris Fogadó, földszint)

David Guttenfelder (USA), Emberek a hírekben
kategória, 2. díj. Amerikai katonák fedezékbe
vonulnak a Talibán elleni tûzharcban az afganisztáni
Korengal-völgyben május 11-én. Zachery Boyd „I
love NY” feliratú alsónadrágban sietett a bunkerbôl
társai segítségére.

NEMZETKÖZI FOTÓPÁLYÁZAT UTAZÓKNAK. A Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 2011-ben is meghirdeti az Utazás a világ körül címû nemzetközi fotópályázatot. A pályázat célja, hogy az utazás közben szerzett élményeket minél többen megörökítsék, és egy fotókiállítás keretében másoknak is bemutathassák. A fotópályázaton bárki részt vehet életkortól, foglalkozástól és lakóhelytôl függetlenül.
A rendezôk kifejezetten biztatják részvételre azokat a turistákat, akik egyéni vagy társas
úton jártak a világ bármely országában, vagy éppen idehaza kirándultak, sokat fényképeztek,
de még sohasem jutott eszükbe nyilvánosság elôtt szerepelni az eredetileg családi fotóalbumokba szánt fényképekkel.
A pályázat témája kötetlen. Mûemlékfotók, portrék, eseményfotók, tájképek, természet- és
állatfotók, városképek, makrofelvételek, hangulatképek egyaránt beküldhetôk, függetlenül attól, hogy a világ mely pontján készültek. További tudnivalók és nevezési lap a www.mafosz.hu
weblapon, a fotópályázatok menüpontban találhatók.

2010/21 — október 15.
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KIRÁNDULÁS BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: OKTÓBER 24.: Pilis. Kétbükkfa-nyereg, Égett-hárs - Hirsch-orom, Miklós deák-völgy. Találkozó: Batthyány tér, HÉV végállomás, 8.00.
Túravezetô: Horváth László, tel.: 06 20 493-3630.
KLUBOK KÁJONI HÁZ: Baba-mama klub minden szerdán 10-tôl dr. Rochlitz Zsuzsa vezetésével a Kájoni Házban. Kézmûves kuckó hétfônként 17–18 óra között 5–7 éves óvodások számára. Pasaréti babahordozás: tanácsadás az ortopédiailag helyes babahordozásra és játékkészítés babáknak minden páros héten
hétfôn délelôtt 9–11 óra között. Babamuzsika: minden csütörtökön 10–10.30 óra között énekes, zenés foglalkozás 6 hónapostól 3 éves korú gyermekek és szüleik részére. (1026 Szilfa u. 4.)
n AFÁZIÁSOK KLUBJA: Beszélgetô klub afáziával élôk számára minden hónap második péntekén 10–12 óráig. Korhatár nincs. Jelentkezés: 06 30 430-5399. Vezeti: Juhász-Vedres Edit logopédus.
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A tartalmas és szép kirándulások mellett a hangulatos klubdélutánokra is várjuk kerületünk polgárait. Aktuális ajánlataink: OKTÓBER 19.: A Bódva völgye (kastély, templom,
vár) autóbusszal. OKTÓBER 29.: Pécs — a Zsolnay-gyár és kiállítása, középkori emlékek, Bauhaus. NOVEMBER 9.: Márton-napi libator Tordason; Dréher-kastély; pincelátogatás. Vannak még helyeink, minden érdeklôdôt szeretettel várunk. Cím: Margit körút 64/b, bejárat a fôbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos emléktábla alatt. Elérhetôségünk: tel.: 216-9812 (üzenetrögzítô is), 06 20 42-42-180, e-mail: fonixke@t-online.hu
n INTERNET KORTALANUL: Csütörtök 8.30–10.15-ig és 10.30–12.15-ig. Péntek: 8.30–10.15-ig, és új kezdô csoport 10.30–12.05-ig. Elôadó: Polgár Mária, 06 30 300-2114, polgar.maria@gmail.com (1028 Máriaremetei út 37.)
n PIKLER MÛHELY SZÜLÔKNEK: OKTÓBER 27., 17.00: Mitôl fél? Szorongások, félelmek, elalvási nehézségek
kis-gyermekkorban. Bevezetôt tart Tardos Anna gyerekpszichológus. Belépô: 2500 Ft. Érdeklôdni és jelentkezni az info@pikler.hu címen, illetve a 06 20 474-3317 vagy 326-5262 telefonszámokon lehet. (Pikler Intézet II.
épülete, 1022 Budapest, Gábor Áron u. 39.)

Idôseket köszöntöttek

A Bem téri gondozási központba kapott meghívást Láng Zsolt polgármester, aki Ernyey László
önkormányzati képviselôvel közösen látogatott el a vízivárosi nyugdíjasok ünnepségére október 1-jén. Az idôsek napja alkalmából tartott eseményen a torták mellett a füleknek is jutott
„ínyencfalat”. A nyugdíjasoknak a központ munkatársai meglepetéssel kedveskedtek: fellépett Beöthy-Kiss László, a Magyar Állami Operaház magánénekese és Tóth Ágnes zongoramûvész, akik ismert operaáriákat adtak elô.
A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR OKTÓBERBEN. A honlapon: Kerületünkben éltek — emléktábla
ôrzi emléküket. Októberben Zádor Anna. Színházajánló. Októberben: Sweet Charity — Magyar Színház. Kis mûhelyek a kerületben: Chiba Ákos képkeretezô. 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. Októberi betû: R. Kiállítás: Tóthné Fábián Eta bábfigurái. Segítséggel
az interneten! Az internet használatát segítô egyéni foglalkozás minden csütörtökön 11–12
óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Hol keressem, hogy keressem? A FSZEK
ingyenes adatbázisainak használata (Bp. képarchívum, e-folyóiratok, NAVA stb.) minden csütörtökön 14–15 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. A könyvtár nyitva tartása: hétfô, szerda, péntek: 11–19; kedd, csütörtök: 10–16; szombat: 10–14. (1023 Török u. 7–9., tel.:
212-1103, honlap: www.fszek.hu/torok, e-mail: fszek0204@ fszek.hu).

n SZÍNHÁZ ÉS IRODALOM: OKTÓBER 29.,
18.00: Diákszínházi estek és mûhelyek. Bemutatkozik a gyôri diákszínjátszás. I. Erzsébet — a
Tûzgolyó Csoport elôadása. Paul Foster drámája
nyomán. Vers-Eny — Arrabona Diákszínház.
Molière Mizantróp címû drámája alapján.
n ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Minden csütörtökön 20 órától gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fanfara Complexa zenekarokkal. A Calcutta Trió Indiai Zeneklubja. Elôadások minden hónap elsô
hétfôjén 19 órai kezdettel. OKTÓBER 17.,
15.00: A Richard Wagner Társaság komolyzenei
délutánjai. Kuriózum és giccs a Wagner-kultuszban. Bôsze Ádám mûvészettörténész elôadása képekkel, zenével, vetítéssel. Fôvédnök:
Marton Éva.
n OKTÓBER 28., 19.00: Halmos Béla—Szomjas
György Muzsikusportrék népzenei sorozatából:
Megyek az utcán lefelé. Portré Szántó Ferenc
magyarbecei prímásról. OKTÓBER 28., 20.00:
Konzervnyitó akciócsoport. Házigazda: Dés
András és Szandai Mátyás. Vendég: Mireisz László buddhista filozófus, téma: buddhizmus és
mûvészet. OKTÓBER 30., 19.00: Kaláka együttes. Akusztikus koncertek felnôtteknek.
n MATINÉ: Kôketánc. 1–7 éves gyerekeknek
szóló, élô moldvai és gyimesi muzsikával kísért
gyermektáncház, ahol a népi gyermekjátékok sokaságával is megismerkedhetünk. Minden vasárnap.
n Krabbeldeutsch — Német nyelv kicsiknek.
Játékos, mondókás, zenés, német nyelvû foglalkozás minden kedden 9.30–10.15-ig 1–3 éves
korig, 16.30–17.15-ig az óvodás korosztály számára.
n OKTÓBER 16., 16.00: :)Sziamarczi! Családi
játszószombatok. Apró színház: Mostohák —
mese a képzelet és a hatalom harcáról. OKTÓBER 30., 10.30–12.00: .:)Sziamarczi! Motolla
játszóház. Fény-árnyék játékok — árnybábok,
mécsesek készítése, tökfaragás.
n Mûhelyfoglalkozások 10–18 éveseknek:
OKTÓBER 30., 15.00–18.00: Titánok. Bábok —
színházi játék fiatal titánoknak a szabadságról.
n TANFOLYAMOK: Radírpók. Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éveseknek szerdán 16–17.30ig. A foglalkozások során a gyerekek különbözô
anyagokkal, eszközökkel, mûvészeti alkotásokkal és kézmûves technikákkal ismerkednek meg,
és létrehozzák személyes képeiket, tárgyaikat.
Vezeti: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689. Grafitmûhely. Kreatív alkotómûhely 10–14 éveseknek
pénteken 16–18-ig. Vezetik a Csipesz Alkotómûhely pedagógusai. Információ, jelentkezés: 06
70 977-5689. Indigó. Rajz, grafika, kreatív technikák 12–14 éveseknek kedden 16.30–18 óráig.
Információ: Szûcs Kriszta, 06 70 930-0943.
Agyagosmûhely kisiskolásoknak hétfôn 15.30–
17-ig. Agyagozás, korongozás, mintázás. Felnôtteknek szerdán 16–19 óráig. Információ: Urbán
Krisztina, 06 70 317-5767.
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„Küzdeni az emelkedôvel, a széllel,
a mindenkori ellenféllel, önmagunkkal…”
Kétezer kilométert biciklizett
Budapesttôl Normandiáig. Sportoló és
mûvész. Magyarországon maradt, mert
úgy érezte, itt édes az élet, mint
a Balaton. Testnevelést tanít a második
kerületi Gustav Eiffel Francia Iskolában,
akvarelljeit pedig már több budai
galériában kiállították. A közel negyed
százada hazánkban élô Jean-Marie
Cadorral magyarul beszélgettünk, aki az
interjú végén ezt írta könyvébe, amit
ajándékba hozott: Kellemes volt
a találkozás. Remélem, hogy jól fogsz
kirándulni velem a nagy Európában.
Amitiés…

Régóta él Magyarországon, megmaradt franciának, vagy van már egy magyar énje is?
Normandiai, budai, tatai, és egyúttal európai vagyok. Magyarországra a szerelem hozott, 1986 óta élek Budapesten. Fiatalon bejártam a környezô országokat. Kíváncsi voltam a kelet-európai kultúrára, irodalomra.
Nyaranként gyakran utaztam át Magyarországon, és mindig úgy éreztem, itt szép az idô,
kedvesek az emberek. Szerettem a színeket:
a kékeket, a zöldet, a pirosat; minden érdekes, édes volt, mint a Balaton. Akkoriban ismertem meg a feleségemet. Mindketten testnevelést tanítunk a Máriaremetei úti francia
iskola gimnáziumában.
Bár sok minden megváltozott azóta, hogy
ide kerültem, szeretek itt élni, sportolni, tanítani. Az a munkám, ami az álmom volt. Testnevelônek egyébként kicsit mûvész vagyok,
könnyelmûen bánok néha az idôvel. Vannak,
akik lenézik — sokszor értelmiségiek is — a
testnevelô tanárokat, én büszke vagyok a munkámra. Úgy érzem, nemcsak értem, érzem is,
hogy egy gyerek mit miért tesz.
Említette, hogy budainak is tartja magát...
Szeretem a budai életet, csaknem húsz éve
lakom a Hegyvidéken, és munkám Máriaremetéhez köt. Vidéki környezetben nôttem
fel, szükségem van a zöldre, a csendre. Budán jó levegôn sétálhatok, egyik kedvenc helyem például a város legmagasabb pontján álló János-hegyi Erzsébet-kilátó. Másik nagy

örömöm, hogy gyönyörû helyeken biciklizhetek. Ha sok a hó, sível megyek munkába — 24
kilométeres túra oda-vissza —, de egyébként
mindig kerékpárral közlekedek. Buda ezt is
adja nekem.
Mindig is szeretett biciklizni?
A kerékpár az emberiség egyik legjobb találmánya. Mindenhová eljuthatunk vele, és
az is elgondolkodtató, hogy az elsô és a mostani kétkerekûek között a lényegét tekintve
szinte nincs is különbség. Más kérdés, hogy
mire használjuk. Azt nem tekintem teljesítménynek, ha valaki doppinggal ér el eredményeket. Aki versenyszerûen kerékpározik, annak muszáj teljesítményfokozó szereket szednie ahhoz, hogy sikert érhessen el. Lenyûgöz
a Tour de France, de elszomorít, hogy minden alkalommal doppingbotrányok tarkítják. Ha versenyzel, és nem vagy elsô, senki
vagy. Pedig a sport alapvetôen játék. Nagyon
sok sportágban kipróbáltam magam, atletizáltam, diszkoszt dobtam, fociztam, futottam, és nagyon szeretek síelni is. A biciklizés viszont szenvedély. Bármire képes vagyok, ha biciklirôl van szó, így kerekeztem el
Budapesttôl normandiai szülôvárosomig,
Alençonig.
A szenvedély és, gondolom, a honvágy is
közrejátszott, hogy belevágott ebbe a hoszszú útba.
Több mint kétezer kilométer a távolság.
Amikor a családomnak bejelentettem, azt hitték, viccelek. Messze szakadtam anyukámtól, akinek sokáig egyetlen támasza voltam
édesapám halála után. Úgy érezte, egyedül
maradt. Azzal vigasztaltam, hogy egyszer
majd eljövök, és mint kiskoromban, az udvarra biciklizem, és jól megpuszilgatom.
Amikor nekivágtam az útnak, senki sem akarta elhinni, hogy tényleg Normandiába indulok. Biciklibajnok ªam azzal ugratott, hogy
másnap értem jön kocsival, és „összeszed”.
Tíznaposra terveztem az utat, de mivel végig
„víz alatt” mentem, szembe széllel, két nappal tovább tartott. Naponta kétszáz kilométert tettem meg. Precíz terveket készítve
edzettem egy éven át az indulás elôtt. A Duna
mellett akartam kerékpározni, hogy lássam
azt a helyet, ahonnan a folyó ered. Nem volt
olyan nap, amikor úgy éreztem volna, hogy
kár volt belevágni. Csaknem négyszáz településen haladtam keresztül. A városokról, emberekrôl, az utamról könyvet írtam. A címe:
„Hja, Kiskirálynôm, ha így állnak a dolgok,
… elmegyek én édesanyámhoz!” A kötetet
szeptember végén mutatták be a Francia Intézetben.
Melyik volt az út legemlékezetesebb része?
Varázslatos tájakon bicikliztem. Vittem magammal akvarellt, lefestettem ôket. Nagyon
sok a jó emlék, az egyik például Besançon,
ahol feleségem várt rám. Az utolsó, a leghosszabb szakasz is nagyon szép volt, illetve

Amikor édesanyjához hazaérkezett

az út vége, amikor találkoztam anyukámmal.
Mama nagyon örült, és én is annak, hogy így
látom. Apukám is eszembe jutott, úgy éreztem, büszke lett volna rám. Persze, voltak negatív élmények is, de ezek eltörpültek a jók
mellett. Németországban éreztem, hogy nem
mindenki örül a vizes biciklis turistának. Egy
badeni fogadóba például nem engedtek be.
Egyébként mindenhol kedvesen fogadtak, ha
útbaigazítást kértem, szívesen segítettek.
Említette, hogy vitt akvarellt, de mi fért
még a hátizsákba?
Sátor, matrac, hálózsák, ruha, telefon,
étel, szerszámok, hitelkártya, személyi igazolvány. Mint a csiga cipeltem a házamat, velem
együtt 88 kilogrammot nyomott az alumínium versenybiciklim. De befért a fényképezôgép is, amit mindig magamnál hordok.
A mûvészet és a sport ugyanolyan fontos
számomra, egyik nélkül sem tudnék élni.
Franciaországban képzômûvészeti fôiskolára
is jártam, festô szakra, de abbahagytam. Ezután kerültem a testnevelési fôiskolára. A képeimet egyébként több helyen kiállították
már, legutóbb a Várfok Galériában. Januártól
lesznek láthatók a fotóim a Francia Iskolában. Tanárként sem tétlenkedem, az osztályomnak egy-két napos kirándulásokat, az iskolában október elsején futást szerveztem a
hidegkúti focipályán. És a családommal, három nagy gyerekünkkel is szeretünk közösen
túrázni.
Külföldön élô rokonai is eljönnek ezekre
a kirándulásokra?
Minden évben, most nyáron testvéremnek
és barátainak terveztem egy nagy tíznapos túrát: jártunk a Balatonnál, a Dunakanyarnál, a
zebegényi mûvésztelepen, útba ejtettük feleségem szülôvárosát, Tatát, és megnéztük Budapest nevezetességeit is. Tavaly a Canal du
Midinél, a Déli csatornánál bicikliztünk,
Franciaországot fedeztük fel.
Barátokkal is szokott túrázni?
A normandiai furcsa ember. Ha egyszer
csalódok a barátomban, nem tudok megbocsátani. Így aztán kevés barátom van, a barátság számomra a legkomolyabb dolgok közé
tartozik. De azért mindig van olyan barát, aki
-nzsaelkísér…
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Ünnepek
ROMZSA TÓDOR (1911–1947) görög katoli-

kus vértanú püspök emléknapja október 31én van. Teológiai tanulmányait Rómában, a
Pápai Gergely Egyetemen folytatta, 1936ban szentelték pappá, 1944-ben püspökké.
A sztálini idôszakban Romzsa Tódor elutasította az együttmûködést a hatalommal. 1947ben szovjet utasításra az ukrán államvédelem
merényletet kísérelt meg ellene. A lakvai
templom felszentelésérôl hazafelé tartó püspök lovas kocsiját katonai teherautóval legázolták, majd a sebesültet vasdorongokkal agyba-fôbe verték. Romzsa Tódort a munkácsi
kórházba szállították, ahol a fôorvos a hatóság fenyegetése ellenére gondosan kezelte,
de egy óvatlan pillanatban egy álruhás „nôvér” megmérgezte. Romzsa Tódor végsô nyughelyéül az ungvári katedrális egyik mellékoltára szolgál majd, melynél a püspök annak
idején naponta végezte a szent liturgiát.

A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA október
31. Luther Márton, a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes 1517-ben ezen a napon levelet küldött egyházi feletteseinek, amelyhez
csatolta 95 Tételét. A 95 Tételt vitairatnak
szánta a katolikus egyház megreformálása érdekében. A 95 tétel élén ez áll: „Amikor
Urunk és Mesterünk ezt mondta: Térjetek meg! —
akkor azt akarta, hogy a hívek egész élete megtérés legyen.” A reformáció eseményeire elsô alkalommal az evangélikus egyház dogmatikai
alapelveit kifejtô Ágostai Hitvallás elfogadásának 50. évfordulóján, 1580-ban emlékeztek, a Melanchthon Fülöp által megfogalmazott dokumentum fél évszázados jubileuma
alkalmából. Az emlékezés mellett a protestáns egyházak az évfordulóhoz kapcsolódóan
a dogmatikai alapok megerôsítését is fontosnak tartották.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN október 18-án egésznapos szentségimádás lesz. Október 16-án 19.30 órakor a Szent Antal kórus jótékonysági hangversenyt tart a Polcz
Alaine Hospice-Palliatív Osztály javára. Vezényel és orgonál Déri András.
A KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZBAN október 18-án 19.30 órakor Ferences
Ifjúsági Kurzus: dr. Filep Aladár szülész-nôgyógyász szakorvos elôadása „Férfinak és nônek teremtette…” címmel. Október 22-én 18.30 órakor Filmklub: A kertben (1995) címû film vetítése. Október 25én Szilfa Szabadegyetem: Cságoly Ferenc építész elôadása Mindenféle barokk címmel. Október 29-én
19 órakor dr. Pentelényi Tamás elôadása A világ legnagyobb katedrálisai címmel.
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOMBAN október hónap hétköznapjain 17.15 órától végzik az Istenszülô Szûz Mária tiszteletére a Paraklisz ájtatosságot. November 1-jén a 18 órakor
kezdôdô Szent Liturgiában emlékeznek meg az elhunytakról. Az egyházközség: 1027 Fô u. 88., tel.: 2019294, sürgôs esetben: 06 30 403-0210. Irodai fogadóóra: hétköznapokon 16.30–17.45. Honlap: www.gorogkatbuda.hu
A TÖVIS UTCAI KAPISZTRÁN JÁNOS TEMPLOMBAN október 23-án a templom védôszentjének, Kapisztrán Szent Jánosnak az ünnepén a 10 órakor kezdôdô szentmisét és szentbeszédet Beer
Miklós váci egyházmegyés püspök mondja. A szentmisén közremûködik a Kapisztrán Kórus. Az együtt-ünneplésre és a szentmisét követô agapéra mindenkit szeretettel várnak.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN rózsafüzér ájtatosság hétköznaponként 10 órakor, szombat-vasárnap 17.30 órakor. Október 24-én minden templomban gyûjtés lesz a missziók támogatására. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén a szentmisék 7, 10.30 és 18.00 órakor lesznek, az esti szentmise után
halottak napja elôtti esti ájtatosság.
A BÉCSI KAPU TÉRI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN október 24-én 11 órakor a nürnbergi
testvérgyülekezet lelkésze, Gerhard Schorr prédikál. Október 31-én 11 órakor a reformáció ünnepén közös istentisztelet lesz a német evangélikus gyülekezettel. Igét hirdet magyarul és németül Johannes Erlbruch, a német gyülekezet lelkésze. Az istentisztelet után a kápolnában Tomcsányiné Szemere Sarolta A
mennyezet virágai címû kiállításának megnyitása.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN október 24-én
9.30 órakor istentisztelet az 1956-os forradalom emlékére. Október 31-én 9.30 órakor a Reformáció napján úrvacsorás istentisztelet mûsorral és a rajzpályázat rajzkiállításának megnyitásával, a díjak átadásával. Közremûködik a Megmaradás kórus. Elérhetôségeik: 06 30 289-9415, 326-5629, hegedus.cimbalom@freemail.hu.
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN október 24-én igét hirdet Szombathy
Gyula nyugalmazott lelkész. Október 30-án szombaton 16 órakor lesz a családosok bibliaórája. Október 31-én 17 órakor az evangélikus és református hívek közös reformáció napi ünnepsége.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN október 24-én 15 órakor Fébé-Sarepta szeretetvendégség lesz a gyülekezeti teremben. Október 31-én 17 órakor az evangélikus és református hívek közös reformáció napi ünnepsége a pesthidegkúti református templomban. Templom: 1028
Ördögárok u. 9., lelkészi hivatal és gyülekezeti terem: Zsíroshegyi út 47., telefon: 397-5403.
MICVE KLUB a Frankel Zsinagógában: Október 24., 10.00–12.00: Családi Talmud Tóra. Álmos szülôket és élénk gyerekeket várunk rengeteg játékkal és zenés foglalkozással. Információ: www.hillel.hu. Október 30., 19.00: Zsidó költôk a magyar lírában. Kertész Ákos Kossuth-díjas író önálló estje. Belépô: 400 Ft. Információ: 06 30 508-5088. (1023 Budapest, Frankel Leó út 49.)
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Az utolsó magvetô
„Jöjj, Krisztus menyasszonya, vedd el a koronát, / Melyet az Úr készített neked mindörökre. / Könyörgünk, hogy mi, akik Szent Terézia
szûz ünnepének örvendünk, az ô mennyei tanításának eledelével táplálkozzunk, és igaz, bensô
szeretetre tegyünk szert” — fohászkodtak dédanyáink Avilai Nagy Szent Teréz emléknapján (október 15.). Nagy élet volt a határban; a
sarutlan karmelita rend reformátorának ünnepén kezdôdött sokfelé a szüret. A kis közösségeknek annyira fontos volt a bornak való
mielôbbi fedél alá kerülése, hogy szünetelt a
tanítás, és a gyerekek is kivették részüket a
szôlô betakarításából. Szigorú szabályok szerint folyt a munka, a hegyközségi törvények
pontosan megszabták az idejét. A szüret elnevezése néhol „terézszedés” napjainkban is.
Szent Gál remete napján (október 16.) a
gazdák kicsapták a disznókat a tölgyesbe: a
makk kiváló takarmány volt a kondáknak a
zord idô beálltáig. Sokan szántottak, vetettek. Akadtak, akik véletlenül sem láttak munkához, hogy ne legyen üszkös a gabonájuk.

„Lukács az utolsó magvetô” — hangoztatták
szorgos dédapáink, amikor nem késleltették
nagy esôk az ôszi munkákat. Megfigyelték,
hogy gazdagon aratnak, ha földbe kerül a kenyérnek való vetômag Lukács evangélista ünnepéig (október 18.). A legendája szerint gyógyítással, képfestéssel és kézmûvességgel is
foglalkozó evangélistát választották védôszentjüknek az orvosok, ô oltalmazta a róla elnevezett kórházakat, gyógyfürdôket. Miként
a csodatevô hírében álló budai Szent Lukács
fürdôt is: a környékbeliek hittek benne,
hogy egészségesek maradnak egész télen, ha
a fürdô vizében áztatják tagjaikat a szent ünPintér Csilla
nepén.

Fogyatékosokat
támogató virágvásár
Október 24-én vasárnap 8–13 óra között a Kájoni János ferences közösségi
házban (1026 Szilfa u. 4.). A Civitán Budapest Help fogyatékosokat foglalkoztató kertészete elsôsorban krizantémokat,
sírcsokrokat kínál megvásárlásra ezen a
napon.
Várunk minden jó szándékú, segíteni akaró vásárlót.
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Tér, buli, találkozások
A kerületünk szívében található
Marczibányi téren egyedülálló módon
koncentrálódik a kultúra, az oktatás,
a zene, a sport és az egészségügy.
Szeptember utolsó szombatján, 25-én
megnyílt a tér, és reggeltôl estig színes
programokkal várták az intézmények
rendszeres látogatóikat és azokat, akik
még nem ismerték ôket.

Az elsô Marczibányi térbuli ötletét Láng Zsolt
polgármester az elsô pillanattól fogva támogatta. A kezdeményezést a tavasszal megrendezett elsô Pasaréti Napokhoz vagy a Mûvészek a templomért programsorozathoz hasonlította — mint mondta: sok ilyen apró, a helyi
összetartozást kifejezô rendezvényre van ahhoz szükség, hogy mindannyian otthonra leljünk a kerületben.
— Ezek a programok erôsítik a közösségi érzést, találkozási és sokszínû szórakozási lehetôséget biztosítanak. A Marczibányi téri országos jelentôségû intézményeket azonban nem
csak városrészünk lakói látogatják napi vagy
heti rendszerességgel. A színvonalas sportlétesítmények és a mûvelôdési központ a város
minden pontjáról vonzzák a látogatókat. Itt található a mozgássérültek országos központja,

látogattak egymáshoz, megnézték egymás bemutatóit, a kerekesszékesek pingpongoztak,
a marczisok fociztak, és mind együtt hallgattuk a kodályosok és járdányisok közös koncertjét.
— Több, mint nyílt nap — fûzi hozzá az esemény fôszervezôje, Bartha Eszter népmûvelô.
— Ez a nap az összefogásról szólt, egymás kölcsönös megismerésérôl. Évente kétszer, az
évad elején és végén szeretnénk a jövôben is
megrendezni a Térbulit. Ez a mostani, az el-

gyon sokat jelent nekik. Eddig is jó kapcsolatokat ápoltunk a környék intézményeivel és
üzleteivel, amit egy ilyen rendezvény csak tovább erôsít. Most játékokkal, programokkal
készültünk, de a legközelebbi alkalomra azt
is szívesen vállalnánk, hogy megmutatjuk a
lakosságnak a nálunk folyó munkát — mondja Edit, miközben Ádámhoz, a halmozottan
sérült ªatalemberhez vezet, aki lábbal fest.
Nehezen kommunikál, Edit „fordít”. Megtudom, hogy Ádám egy éve vesz részt a MEREK

Németh Katalin

Bieliczky Edit

Böhm Gabriella

Bartha Eszter

és a mellette álló Kodály iskola épülete ad otthont többek között a Magyar Rádió Gyermekkórusának is — tette hozzá Láng Zsolt.
A térbuli házigazdája a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ volt, hiszen az ötlet a
központ igazgatójától, Németh Katalintól származik.
— Régóta dédelgetett álmom, hogy szervezzünk egy közös fesztivált mi, Marczibányi
tériek. Én magam is több mint húsz éve járok erre a térre, amely az elmúlt években sokat szépült és fejlôdött. A mûvelôdési központ munkatársait számtalan szakmai és személyes kapcsolat fûzi a Kodály és Járdányi iskolákhoz, a sportlétesítményekhez és a MEREK-hez (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja) is. A fesztivállal éppen ezeket a kapcsolatokat kívántuk részben megerôsíteni, részben többirányúvá tenni. Szeretnénk, ha egyfajta hálózat jönne létre közöttünk, amely a külvilág számára is bemutatható és érdekes. Nagyon örülök, hogy ezen a napon nemcsak a közönség, de a szervezôk is át-

Sima Zsuzsanna

sô a kerület, valamint a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósulhatott meg.
Már délelôtt több kirakodóvásár nyílt, és
kézmûves foglalkozáson is részt vehettek az
érdeklôdôk. A mûvelôdési központ udvarán
a ház mozgástanfolyamaiból kaphattunk ízelítôt, délután ugyanott a Berczik Sára Budai
Táncklub csoportjai mutatták meg, mit tudnak.
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs
Központja és az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképzô Iskola nagy lelkesedéssel
vetette bele magát a fesztiválba. A délutáni
labdajátékokra és sakkra sok vendég érkezett, akárcsak a MEREK együttesének, a Ne
már zenekarnak a koncertjére is, amely a No
Thanx együttes egykori énekesének, a népszerû Eriknek a fellépésével egészült ki.
— Nagyon örültünk a szomszédos mûvelôdési központ megkeresésének — lelkesedik
Bieliczky Edit, a MEREK munkatársa. — Ez
egy újabb nagyszerû lehetôség a mozgássérült embereknek az integrációra, ami na-

Szilas György

rehabilitációs foglalkozásain. „Lábügyességére” akkor ªgyeltek fel, amikor egy apró darabokból álló puzzle-játékot rakott ki lábujjaival. Azóta fest, ami szerinte nem nehéz, és
nagyon szívesen csinálja. Edit másik pártfogoltja, Sima Zsuzsi a Holnap Házában szokott
kézmûveskedni, és most is alkot kint, a téren: éppen a gyöngyfûzés tudományát mutatja egy kislánynak.
— Örülök a mai napnak, a sok embernek,
a találkozásoknak. Még sohasem voltam a
szemközti sporttelepeken, de ma talán ez is
sikerül. Különleges hely a Marczibányi tér,
sokféle ember jár ide, sokféle célból.
Ahogy átmegyünk a túloldalra, Böhm Gabriellába, a City Squash Club vezetôjébe botlunk, amint kedvesen invitálja az arra sétálókat egy kis délelôtti egészségfelmérésre és tanácsadásra.
— Tizennyolc éve vagyunk a Marczibányi
téren, de sokan még nem tudják, hogy nálunk a squash-pályák mellett edzôterem is
mûködik. A mai napon mindenkinek meg-
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— fesztivál a Marczibányi téren
mérjük a testzsírszázalékát, hogy lássák az
emberek, nekik is el kellene jönni hozzánk
egy kis mozgásra! A tér többi intézményével
jó kapcsolatunk van, ami annak idején a kutyapiszok elleni közös fellépéssel kezdôdött,
és aminek a mai rendezvény újabb lendületet ad.
A szomszédos Marczibányi Sportcentrumból hangos szurkolás és biztatás hallatszik.
Nem véletlen, éppen az amatôr focicsapatok
közötti bajnokság zajlik nagy lendülettel.
— A környéken lakók vagy dolgozók összesen hat csapattal neveztek be — meséli a létesítmény igazgatója, Szilas György. — A foci
mellett a gyerekeket ªt-kid foglalkozásra várjuk, a spinning pedig minden korosztálynak
szól. Ezen kívül a még kevésbé ismert görhokival is megismerkedhetnek látogatóink. A
Marczibányi tér egy páratlanul komplex kis
terület — fûzi hozzá az igazgató —, amely
számtalan lehetôséget kínál a lakosoknak.
Sok lokálpatrióta él a környéken, és ezt az érzést a fesztivál csak még jobban megerôsíti.
A látogatók elôtt megnyílt az Ormai László
Asztalitenisz Csarnok kapuja is. A sportbarátok egész délután játszhattak az asztaloknál.
A kitartóbbak Gergely Gábor világbajnok és Faházi János világbajnoki bronzérmes asztaliteniszezôvel is összemérhették tudásukat.

Ôry Csilla és Vimmer Erika

A bóklászástól és sportolástól elfáradva testünk és lelkünk egy kis megnyugvásra vágyik. Nem is kell sokáig várnunk, a Kodály
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola és a Járdányi Pál Zeneiskola közös udvarán már kezdôdik is a két intézmény elsô közös koncertje. A lelkesen tapsoló nézôk között két különösen lelkes hölgyet
pillantok meg: Ôri Csilla a Kodály, Vimmer Erika pedig a Járdányi igazgatója. A két igazgató
számára a fesztivál nagy felismerése, hogy milyen jó akusztikájú koncertteremmé lehet varázsolni az iskola udvarát. Sosem volt még közös hangversenye a két intézménynek, de ez
az elsô olyan jól sikerült, hogy a folytatáson
már most gondolkodnak.
Én pedig azon gondolkodtam a nap végén,
hogyan fér ennyi ötlet, kreativitás, mûvészet
és tudás egy ilyen kis területre. Az ókori rómaiaknak külön kifejezésük volt erre: genius
loci, a hely szelleme. Lehet, hogy ez lebegett
felettünk az elsô térbulin?
Péter Zsuzsa
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Fegyveres rablót keresnek

n Betörôk jártak több lakásban is.
400 ezer forint értékû kerékpárt loptak el szeptember 4. és szeptember
25. között az Alvinci út egy épületének tárolójából. A József Attila útján
szeptember 29-én az éjszakai órákban
jártak betörôk. Az egyik ingatlanból
120 ezer forintnyi készpénzzel távozott az elkövetô. Aznap délután a Frankel Leó út egyik lakásába az ablak benyomásával jutott be ismeretlen elkövetô. A Labanc úton október 1. és 2.
között feszítették be az egyik ingatlan
ajtaját ismeretlen tettesek. A lakásból
300 ezer forint értékben hangszer és
laptop tûnt el.
n Autókat törtek fel. A Pusztaszeri
úton szeptember 14. és 15. között feltört gépkocsiból a tettes egy bent felejtett laptopot és egy sporttáskát tulajdonított el. Feltörték a Riadó utcában
álló autók egyikét szeptember 23-án,
amivel 60 ezer forintnyi rongálási kárt
okoztak.

A BRFK ismeretlen tettes felkutatásában kéri a lakosság segítségét. A körözött férª július 22-én délelôtt fél tíz körül bement az I. kerület Krisztina krt. 73. szám alatti K&H Bank
Zrt. bankªókba, ahol a biztonsági ôrt lefegyverezte, majd az alkalmazottakat fegyverrel
megfenyegette, és a pénztárban lévô készpénz átadását követelte. A pénztáros átadta a
pénztárban lévô készpénzt az elkövetônek,
aki ezután megszerezte a biztonsági ôr szolgálati maroklôfegyverét, és elmenekült a helyszínrôl. A rendôrség kéri, hogy aki felismeri
a képen látható 35–40 év közötti, 180–185
cm magas, erôs testalkatú, rövid hajú, borostás, telt arcú, enyhén kreol bôrû, sötétszürke
baseballsapkát, sötét keretû és sötét ovális
lencséjû napszemüveget, sötétszürke cipzáras derékig érô dzsekit, sötét nadrágot és sö-

tét cipôt viselô, magyarul tisztán, érthetôen
beszélô férªt, az munkaidôben a 443-5000/
32-379-es melléken jelentkezhet, munkaidôn túl pedig a 107 vagy 112-es rendôrségi
telefonszámon.

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

Hívja körzeti megbízottját!
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.

Az ôszi avart tavasszal komposztáljuk
A kerületi önkormányzat pénzügyi támogatásával immár ötödik éve sikeresen zajló Komposztáló Kerület Program keretében eddig közel kétezer háztartás — családi és társasház, valamint intézmény — jutott a konyhai és kerti
zöldjavakat (szerves zöldhulladékainkat) komposztáló edényekhez. Reméljük, hogy egyre
kevesebb lakótársunknak jut eszébe az avarégetés, amely karcinogén füsttel teríti be otthonunkat, és füstmentes, jó levegôjû, zöldellô
marad kerületünk, ahol évek óta töretlen lelkesedéssel jelentkeznek a komposztáláshoz
kedvet kapó polgárok. Idén is, mint minden
évben, több mint kétszázan jelentkeztek,
hogy csatlakozzanak a programhoz, melyet
ôsztôl már egy helyi csapat szervez.
Idén az átlagosnál kevesebb napfénynek és
sok esônek is köszönhetôen a megszokottnál
hamarabb hullani kezdtek a falevelek. Arra
biztatunk mindenkit, hogy a lehetô legtovább gyönyörködjön az ôszi avar színeiben,
és ne indítson a levelek ellen azonnali gyûjtôhadjáratot. Elegendô a járdáról és a kert télen is használatos részeirôl összegyûjteni, a

többi levél nyugodtan a kert végében, a fák
vagy bokrok alatt maradhat tavaszig. Ráérünk és könnyebb összegyûjteni, illetve a
komposztálóba rakni a félig-meddig már lebomlott faleveleket.
Tavaszra a hulladék nagy része lebomlik,
komposzttá, humusszá alakul át, és tápanyagot biztosít majd a csírázó növényeknek a lakásban, az erkélyen vagy a kiskertben, veteményesben. Ha a füvet szeretnénk táplálni
és erôsíteni házi komposztunkkal, erre az
ôsz vége a legmegfelelôbb: mikor már nem
használjuk a gyepet, szétterítjük rajta a
ªnomra kirostált komposztot, amelyet a tavaszig lehulló csapadék bemos majd a talajba.
A programra folyamatosan lehet jelentkezni, az edényekhez egy tájékoztató elôadás keretében lehet hozzájutni, melyre a jelentkezések idôrendi sorrendjében küldünk értesítést. A Budai Komposztmesterek elérhetôsége: 06 30 544-8778, www.komposztmester.hu,
masodikkerulet@komposztmester.hu
Eleôd-Faludy Gabriella
programvezetô és komposztmester

VÁLTOZTAK A KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI. Idén november 30-ig, jövôre pedig március 8-tól november
30-ig ünnepnapok kivételével hétfôtôl szombatig 10–15 óra között lehet a kertben keletkezô
növényi hulladékot elégetni. A fôváros új rendelete értelmében 2011. december 1-jétôl Budapesten nem szabad a kerti hulladékot elégetni,
ezért is érdemes az alternatív hulladékkezelési
módokkal — komposztálással, aprítékolással
— megismerkedni.

A KERTBARÁT KLUBBAN mutatkoznak
be a Budai Komposztmesterek október 28-án
17.30-tól a Klebelsberg Kultúrkúriában, ahol a
lombkomposztálásról beszélgetnek az érdeklôdôkkel. (1028 Templom utca 2–10.). A programon való részvétel ingyenes, regisztráció azonban szükséges, tel.: 392-0871, 06 20 299-1040,
e-mail: zoldag@kulturkuria.hu.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓ GERGELY

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

2010/21

MOZAIK

Köszönet
A Budapest II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör javára a
2009-ben a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával juttatott
61 832 Ft-ot a sportkör az alapító okiratban foglalt célok szerinti tevékenységének megfelelôen sportrendezvényekre, kulturális célokra,
anyagvásárlásra használta fel. A felajánlásokat ezúton is köszönik, és
kérik, hogy fenti céljaik megvalósítása érdekében a jövôben is
támogassák ôket.
Az Alapítvány a II. kerületi Muzsikáló Ifjakért (számlaszám:
1170236-20547804) köszönetet mond mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1 százalékát a Járdányi Pál Zeneiskola alapítványának ajánlották fel. A 2009-ben befolyt összeg 236 843 Ft volt. A kapott összeget
az alapítvány rászoruló növendékek tandíjtámogatásához, valamint kiemelkedô eredményeket elért tanulóik jutalmazására használta fel.
GYAKORLATI TRÉNING FOGYATÉKKAL ÉLÔKNEK. Az Egalitás
Mozgássérültek Létbiztonságát Elôsegítô Alapítvány Foglalkoztatási Rehabilitációs Tanácsadó Irodája október 28-án 14 órától a munkavállalást segítô készségfejlesztô és gyakorlati tréninget szervez fogyatékossággal élô munkavállalók számára.
Helyszín a II., Len utca 17/a szám
alatti iroda. A részvételhez elôzetes
regisztráció szükséges. Jelentkezni
lehet október 22-ig Sarkadi Gabriellánál a 06 30 260-8325-ös telefonszámon, vagy az alfoldy@freestart.
hu e-mail címen.
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Közlekedési hírek
Zárva lesz a Margit híd

n A Margit hídon megkezdték a hídszerkezet hosszanti összehegesztését. A munkálatok miatt október 15-én pénteken 21 órától október
18. hétfô hajnali üzemkezdetig a hídon sem a 4–6-os villamosok, sem
a nappali, sem pedig az éjszakai autóbuszjáratok nem haladhatnak át.
A villamos által nem érintett szakaszon a Lánchídon át közlekedô villamospótló autóbuszokkal lehet utazni. A Lánchídon át a Moszkva térre
közlekedô pótlóbuszok péntek este az Oktogonig, a hétvégén a Nyugati térig járnak, érintve az összes kimaradó villamosmegállót és a Batthyány teret. A 4-es, 6-os villamosok pedig Dél-Budáról péntek este az
Oktogonig, a hétvégén a Jászai Mari térig mennek. A 109-es, 91, 191,
291-es buszok is a Lánchídon mennek át, a Nyugati téri végállomásra.
Az éjszakai buszok (906, 923, 931) is a Lánchídon közlekednek. A
BKV a 2-es metrót javasolja fô közlekedési eszközként. A kivitelezés soPIAC MÁRIAREMETÉN. A rán lesz két hét, amikor a villamosok nem járhatnak a hídon, csak a
pesthidegkúti gazdapiac szerve- pótlóbuszok. Elôzetes tervek szerint október 24-tôl szünetel majd a vilzôi legközelebb október 30-án lamosforgalom a Margit hídon.
7.30–12 óráig várják a vásárló- n A Szentendrei HÉV vonalán pályakarbantartási munkákat végezkat a Cserkészház kertjében (Hí- nek hétvégenként. Október 16–17-én és 30–31-én pótlóbuszok közlemes u. 3.). Azt követôen no- kednek Szentendre és Békásmegyer között. Kivéve a szombat reggel
vember 13-án és 27-én lesz pi- 3.53-kor, 4.33-kor, illetve 5.03-kor Szentendrérôl induló, a vasárnap esac 8 és 12 óra között. A hazai te 22.48-kor, 23.08-kor, 23:18-kor, illetve 23.48-kor a Batthyány térrôl
krumplin, almán, hagymán, ré- induló vonatokat, ugyanis ezekkel a teljes vonalhosszon lehet utazni.
paféléken kívül lesznek télálló n A Nagybányai úton felújítják a gázvezetéket, emiatt a Törökvész út
termékek, vagy magon nevelt felôl egyirányúsították az utat, csak lefelé a Vöröstorony utca felé lebontott csirke és szarvasszalá- het haladni.
mi. A hurka és hozzá a vecsési
savanyúság is igazi hazai cseme- n Elkészült a Bimbó úton a Sövény utcától a Fenyves utcáig az útpáge. Jöjjön mindenki, aki hazai lya felújítása, valamint a Fenyves utcáé is a Bimbó út és a Pasaréti út
között.
ízekre és hangulatra vágyik.

Rosta Mariann

Minerva Telekom Kft.
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
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Az önkormányzatunk Vadaskerti Állatorvosi Ambulanciája
szeptember 1-jétôl új helyre költözött. A régi rendelôtôl mintegy 70 méterre, a Hûvösvölgyi út 114. sz. alatt a gyógyszertár mellett készült el a mai kor igényeinek megfelelô, gyönyörû rendelô. Az elérhetôségek és a nyitva tartás változatlan
maradt. Vezetôje dr. Kómár Gyula állatorvos, vezetô fôtanácsos, aki 22 év óta áll önkormányzatunk szolgálatában. A
rendelôben a rutinfeladatok mellett mûtéteket, laborvizsgálatokat végeznek, epilepszia-szakrendelést folytatnak, uniós állatútleveleket állítanak ki, mikrochipet ültetnek be a kutyákba, macskákba.
A parkolás miatt sem kell aggódni, hiszen a 30 méterre lévô bezárt OPNI elôtti parkolóban mindig van üres hely.

A rejtvény fôsoraiban Gracián gondolatát rejtettük el. A 2010/
19. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A szem rágógumija a televízió.”. A helyes megfejtést beküldôk közül három
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint értékben választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából: Holonics
János, Mester György és Telkes Tiborné. 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. október 29-ig.
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Homlokzatszigetelés:

Panorámás luxuslakások a Rózsadombon

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

A Szeréna út és a Csejtei út sarkán épülô nyolclakásos társasházban luxuskategóriás
lakások eladók, lenyûgözô panorámával. A négyszintes épületben kialakított 30–
115 m² nagyságú klimatizált lakások mindegyike egyedi fûtésrendszerrel, magas minôségû beépített konyhabútorral és burkolóanyagokkal kerül kialakításra. A pinceszinten minden lakáshoz önálló parkolóhelyet és nagy méretû tárolót kínálunk. A Rózsadomb kiemelt zöldövezeti területén található ingatlan nagy értéke, hogy míg a
természet szinte kézzelfogható közelségben van, mégis 10 perc alatt beérhetünk
a Belvárosba.
Jöjjön el, nézze meg, szeressen bele...
Értékesítés: 06 30 730-4212,
e-mail: jasz46kft@gmail.com
www.szerena37.com

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

Millenáris Egészségcentrum
1024 Kis Rókus u. 17–19., B ép. fszt. 1.
(a Mammut mellett)
Kardiológia
EKG, terheléses EKG
Szívultrahang
Holter EKG, ABPM, vérvizsgálat
Kórházi háttér
Urológia
prosztatadaganat-szûrés, PSA, PCA3
hererákszûrés, UH, vérmarkerek,
urológiai ultrahang, vérvizsgálatok
Nôgyógyászat
rákszûrés, citológia
nôgyógyászati ultrahang
HPV kimutatása és védôoltás

Telefon: 06 20 662-8811
www.millenar.hu

Rajzpályázat a Rét utcai gyógyszertárban
A séf ajánlja: Osso Buco
A pasaréti Alessio étterem olasz konyháján mindig találhatunk néhány napi meglepetést. Az
Osso Buco (jelentése: „csont lyukkal”) is a séf
ajánlatában jelent meg, de hamarosan felkerült
az állandó ételek közé. A tipikusan olasz étel
népszerûségét annak köszönheti, hogy ebédre
vagy vacsorára egyaránt kiadós, de mégsem
kell azt éreznünk, hogy mozdulni sem bírunk,
annyit ettünk. Az Alessio étteremben megkóstolhatja, és ha kedve tartja, otthon is elkészítheti.
Hozzávalók 4 személyre: 1 kg borjú hátsó lábszár kereszt irányban szeletekre vágva, csonttal együtt, 3 db sárgarépa, 1 zellerszár, 2 fej vöröshagyma, 4 fokhagymagerezd, 4 dl friss paradicsompüré, 3 dl alaplé (marhahúsleves), 2 dl olívaolaj, narancshéj, só, bors, rozmaring, zsálya
Elkészítése: A megtisztított borjúszeleteket megsózzuk, borsozzuk, lisztben kissé megforgatjuk. Serpenyôben vagy rostlapon kérgesre pirítjuk. A sárgarépát, zellert, vöröshagymát és a
fokhagymát apróra vágjuk vagy daráljuk, majd hozzákeverjük a paradicsompürét. A hússzeleteket tepsibe helyezzük, ráterítjük a zöldséges masszát és a fûszernövényeket, olívaolajjal és
az alaplével leöntjük. Alufóliával lefedve kb. 170 C fokon sütôben (ha lehet, légkeveréssel)
legalább 4 órán át pároljuk. A már kellôen megpuhult és a zöldségekkel összefôtt húst 200 C
fokon már fólia nélkül, 10–15 percig tovább sütjük. Ha elkészült, narancshéjat reszelünk rá.
Sáfrányos burgonyapürével tálaljuk. Az élvezetet még fokozhatjuk, ha a csontban található
velôhöz kis szelet fokhagymás piritóst kínálunk.
Jó étvágyat!

A Rét utcai rendelôintézetben mûködô gyógyszertár rajzversenyt hirdet óvodásoknak és iskolásoknak október és november
hónapban. A pályázatra „Mozgással az egészségért” témában várják a pályamûveket. A patika a rajzverseny meghirdetésével szerepet vállal a gyermekek egészségtudatos nevelésében. A pályamûvek megalkotása közben a gyerekek feldolgozzák a napi tapasztalatokat, és a rajzaikon keresztül a saját nyelvükre lefordítva mutatják meg érzéseiket és véleményt formálnak. Természetesen a kisebbeknél a szülôi segítség elengedhetetlen. Az apukák és anyukák bevonásával a kis alkotók éppen azokkal beszélhetnek a mozgás fontosságáról, akikre a legjobban hallgatnak,
akiket példaképnek tekintenek.
A pályamûveket november 30-ig várják a patikában. December elsô hetében a patika dolgozói kiválasztják a témát legjobban megragadó alkotásokat,
és értékes díjjal jutalmazzák a
kis mûvészeket. A patika várja óvodák és iskolák jelentkezését is, akik vállalják, hogy
meghirdetik intézményükben
a versenyt, és a pályamûveket
eljuttatják a patika címére november 30-ig. A pályázat pontos részleteirôl a patikában, a
résztvevô óvodákban, iskolákban és orvosi rendelôkben kihelyezett posztereken vagy a
patika honlapján tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

ANGOL, NÉMET és SPANYOL nyelvtaní- Vásárolnék idôs személytôl lakást, üdülôt pitást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok a aci ár alatt befektetés céljából. A haszonélCsaládokhoz közvetítünk leinformálha- Bimbó út közelében. Tel.: 394-4423
vezeti jog önnél marad. Tel.: 06 20 925tó bébiszittereket, idôsgondozókat, ház2042
HOSSZÚ
IDEIG
ANGLIÁBAN
ÉLT
TAPASZvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700,
TALT
MAGÁNTANÁR
ANGOLÓRÁKAT
AD
Idôs haszonélvezô által lakottan ingatlant
243-8280, 06 20 359-5918
A KERÜLETBEN AZ ÖN OTTHONÁBAN IS. vásárolnék. Tel.: 06 30 304-3129
Idôsgondozást, ügyintézést, társalkodónôi FELKÉSZÍTÉS NYELVVIZSGÁKRA. TEL.: 06
BÉRBEADÓ vagy kiadó lakást keresek. Minállást vállal diplomás friss nyugdíjas megbíz- 30 327-1104
den megoldás érdekel. Tel.: 06 30 729-7546
ható, vidám, állatszeretô asszony hétvégén
is. Gépkocsival rendelkezem. Tel.: 06 20 ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA EGYÉNILEG Eladó a II., Rózsahegy u. 3/a sz. alatt
FELKÉSZÍT. TEL.: 06 30 343-8351
351-0568
egy I. emeleti, utcára nézô 25 m²-es garIdôsgondozást, takarítást vállal gyakorlattal ANGOLTANÍTÁS GYEREKEKNEK nagy gya- zonlakás 13 M Ft-ért, és egy alagsori,
felelôsségteljes, kulturált hölgy délelôttön- korlattal rendelkezô diplomás tanártól. (Juni- utcára nézô 49 m²-es kétszobás lakás 8
or nyelvvizsgákra elôkészítés és speciális an- m²-es tárolóval 16 M Ft-ért. Tel.: 316ként. Tel.: 06 20 587-6753
gol.) Tel.: 06 20 222-5325
6901, 428-1406
Kedves, háromgyerekes anyuka gyermekMATEMATIKATANÍTÁST,
KORREPETÁTulajdonostól eladó a II., Ganz utcában 63
felügyeletet vállal napközben. A házimunkába is szívesen besegítek. Tel.: 06 20 548- LÁST VÁLLALOK NAGY GYAKORLATTAL. m²-es legfelsô emeleti belsô kétszintes 1 +
HÁZHOZ MEGYEK. TEL.: 06 20 941-7907 2 félszobás jó állapotú, világos lakás. Irány4677
ár: 24,3 M Ft. Tel.: 06 20 376-4969
Több éves tapasztalattal bejárónôi munkát MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁNOS
ÉS
KÖZÉPISKOLÁSOK
RÉSZÉRE
A
ZIVATAR UTCÁBAN EMELETI 32 m²-ES
keresek, akár alkalmanként is. Tel.: 06 20
SZAKTANÁRTÓL! HÁZHOZ MEGYEK! FELÚJÍTOTT, ERKÉLYES GARZON HÔSZI779-9745
TEL.: 06 20 959-0134
GETELT, STÍLUSOS HÁZBAN 13,9 MILLIÓ.
Takarítást vállal precíz, pontos, gyakorlott,
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. KÖZÉP- Tel.: 06 70 523-1969, www.budaihekulturált középkorú hölgy. Tel.: 06 20 474SZINTÛ ÉS EMELT SZINTÛ ÉRETTSÉGIRE, gyek.hu
4118
FÔISKOLÁRA, EGYETEMRE FELKÉSZÍTÉS. Csendes, kiváló közlekedésû 37 m²-es lakás
TÖBB MINT HÚSZ ÉVES GYAKORLAT. a Batthyány térnél ELADÓ. Irányár: 13 M
OKTATÁS
TEL.: 213-7747, 06 20 518-2808
Ft. Tel.: 06 70 314-4372, huberors@hotmaA GYEREKBIRODALOM BÖLCSÔDE 9 férô- MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészítés il.com
helyére csoportos vásárlási kedvezményt hir- felvételire, érettségire, egyetemre nagy gya- A II., Petrezselyem utcában 74 m²-es erkédet meg: 3 fô együttes jelentkezése esetén korlattal, Moszkva térnél. Tel.: 316-8462, 06 lyes, felújítandó, világos háromszobás fiata30% a havi alapítványi díjból. Szolgáltatása- 20 927-6473
los lakás étkezôkonyhával csendes utcában,
ink: angol nyelv, torna, ének-zene, lovaglás.
kiváló közlekedéssel eladó. Ára: 31 M Ft.
Tel.: 06 30 472-7495, www.gyerekbiroda- MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-, Tel.: 06 20 976-0605
KÉMIA-, STATIKATANÍTÁS középiskolai talom.hu
nártól. Videófilmkészítés, weblapkészítés. A Pasaréten tégla, lakópark, 58 m²-es felújíA HABAKUKK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSÔDE Tel.: 06 30 709-2362, www.onlinelear- tott, balkonos lakás eladó. Közvetítôk kímélfélnapos csoportot indít. Heti két napos ellá- ning.comze.com
jenek. Tel.: 06 30 367-0292
tás 30 000 Ft/hó. Szeretettel várjuk a kicsiKÉMIATANÍTÁS
MINDEN
SZINTEN
(06
Budán
emeleti, erkélyes, világos, alacsony
ket 18 hónapos kortól! Tel.: 06 30 95830 264-5648), BIOLÓGIA EMELT SZINTÛ rezsijû garzonlakás eladó. Ára 11 M Ft. Tel.:
8629, www.habakukk.hu
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS GYAKORLÓ 06 20 236-0544, 14–19 óra között. KözvetíCsellóoktatás kezdôknek és haladóknak KÖZÉPISKOLAI TANÁRNÁL (06 30 853- tôk ne hívjanak.
friss diplomás mûvésztanártól a II. kerület- 1153). TEL.: 06 30 264-5648
A II., Lepke utcában igényes társasházban I.
ben, megfizethetô áron, személyre szabott
emeleti 53 m²-es kétszobás felújítandó laórákkal. Tel.: 06 30 591-1419
INGATLAN
kás eladó. Irányár: 21,9 M Ft. Tel.: 06 20
TIFFANY tanfolyamok Óbudán! Tel.: 06 20 JELZÁLOGHITEL, HITELKIVÁLTÁS AZ ERSTE 320-5390
581-6043, www.rozsaablak.hu
BANKTÓL KÖLTSÉGMENTESEN. TEL.: 06 30 A CSALÁN UTCÁBAN 124 m²-ES PANOTánctanfolyam gyermekek részére 2010 931-5689
RÁMÁS, NAGY TERASZOS EMELETI LAoktóberétôl. Klasszikus balett és néptánc az A Bogár utcában garázs elsôsorban tá- KÁS GARÁZZSAL 57,2 M FT-ÉRT ELADÓ.
Operaház mesterei vezetésével 5–10 éves rolásra hosszú távra kiadó. Tel.: 06 30 TEL.: 06 70 523-1969, www.budaihekorig. Minden kedden és cütörtökön 15–17 984-8138
gyek.hu
óra között az IBS-fitness termeiben, II., TároTulajdonostól a Csévi utcában egyszobás,
Garázs
kiadó
a
Törökvész
út
61.-ben
októgató út 2–4. Beiratkozás és érdeklôdés: 06
ber 15-tôl. A garázs bejárata udvarból, ka- felújított, 41 m²-es félemeleti lakás magán20 942-6226, 06 20 365-6175.
pubejárat a Ferenc-hegyi erdônél. Tel.: 325- személy részére eladó. Loggiás, tárolós, gépTANÍTÓ-ANGOL SZAKOS PEDAGÓGUS 6316
kocsibeállás. Irányár: 17.6 M Ft. Tel.: 06 20
KORREPETÁLÁST VÁLLAL PASARÉTI OTT946-0020
HONÁBAN. 1500 Ft/45 PERC. TEL.: 06 70 25 m²-es fûtött garázs eladó vagy kiadó.
BUDALIGETEN ELADÓ 62 m²-ES LAKÁS
Tel.: 06 30 932-9006
625-1414
SAJÁT HASZNÁLATÚ KERTTEL, TERASZA Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv- Garázs eladó a Pasaréti úton (a Fenyves tér- SZAL, TÁROLÓVAL, KOCSIBEÁLLÓVAL.
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000 nél), 40 m², két bejárattal, víz, csatorna, vil- IRÁNYÁR: 28,5 M FT. TEL.: 06 30 906lany. Tel.: 06 30 376-2281
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
3982
eladó a II., Alsó Törökvész út— Solymáron eladó 20 m széles, sík felületû
Garázs
KISISKOLÁSOKNAK JÁTÉKOS FRANCIA
NYELVTANÍTÁS Hidegkúton szombat dél- Bimbó út végén. Ára 4,5 millió forint. csatornázott telek. Beépíthetô 156 m². IrányTel.: 06 30 235-5444
elôtt. Tel.: 06 20 574-8695
ár: 14,5 M Ft. Tel.: 274-2785
GARÁZS
KIADÓ a II., Ôzgida utcában. Tel.: ERDÔALJA LEJTÔN ÖTSZOBÁS NAPSÜSzívesen megismerné az olasz nyelv dallamosságát? Személyre szabott segítséget 06 30 701-0351
TÖTTE IKERHÁZ 160 m² LAKÓTERÜLETszeretne tanulásához? Szívesebben tanulna A II., Fillér utcában I. emeleti 56 m²-es két- TEL, SAJÁT KERTTEL 69 MILLIÓ. TEL.: 06
otthonában? Kedves, türelmes tanárnô szobás bútorozott lakás 88 000 Ft-ért ki- 70 523-1969, www.budaihegyek.hu
olaszórákat ad Budán. Hívjon bizalommal! adó. Tel.: 06 20 320-5390
A XI., Holdvilág utcában három szoba
Tel.: 06 20 779-9754
Kiadó a Pusztaszeri útnál raktározás céljára hallos, teraszos, 123 m²-es klasszikus
Német anyanyelvi konverzációt és korre- 65 m²-es félszuterén, 40 000 Ft/hó. Tel.: 06 polgári lakás 10 m²-es garázzsal eladó.
petálást vállalok. 1500 Ft/óra. Tel.: 201- 30 231-1388
Irányár: 36,5 M Ft. Tel.: 06 30 338-9604
8949, 06 20 517-5302
KIADÓ LAKÁS A PASARÉTI TÉRNÉL tulaj- A XII. KERÜLETBEN, közel a MOM parkNÉMET NYELVOKTATÁS Máriaremetén dip- donostól hosszú távra, 50 m²-es kétszobás hoz eladó egy kétszobás, gázfûtéses, erkélomás nyelvtanárnál 2500 Ft/45 perc. Igény földszinti, balkonos, egyedi fûtés, alacsony lyes II. emeleti lakás liftes házban! Irányár:
szerint házhoz megyek. Tel.: 06 30 670- rezsi. Bérleti díj 80 000 Ft + rezsi. Tel.: 06 19,7 M Ft. Tel.: 06 20 447-9813. Ingatlan3057, www.online-nemet.hu
ügynökök kíméljenek!
20 952-9878
Német/angol nyelvbôl általános iskolások korrepetálását nagy tapasztalattal
vállalom az ön otthonában vagy a Gábor Áron utcában. Tel.: 06 30 589-9152

A Mammut szomszédságában napfényes,
emeleti, zöld kertre nézô, rendezett Bauhaus házban 47 m²-es lakás eladó vagy kiadó. Tel.: 06 20 386-2027

A XII., Vércse utcában 64 m²-es 2,5 szobás
duplaerkélyes, napfényes, körpanorámás
öröklakás 31,9 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 30
299-0160

ELADÓ TÓALMÁSON 2264 m²-ES BEKERÍTETT ÜRES TELEK. A TELKEN VÍZ, VILLANY, A TELEKHATÁRON TELEFON, A FALUBAN TERMÁLFÜRDÔ. IRÁNYÁR: 2 150
000 FT. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000
Erdôbénye mellett, nagyvadas területen, Sima községben kétszobás családi
ház melléképületekkel, 8596 m²-es kerttel eladó. Irányár: 6,5 m illió forint. Tel.:
00 49 94317985552 vagy 06 30 2504557.
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkertben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorámás telek eladó. Ára 5,5 M Ft. Tel.: 06
30 250-4557
A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔKÉPES BELFÖLDI, KÜLFÖLDI ÜGYFELEI
RÉSZÉRE VÉTELRE, BÉRBEADÁSRA KERES II. KERÜLETI CSALÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT ÉS ÉPÍTÉSI TELKEKET. TEL.:
274-0174, 06 30 396-5579, info@bestbuda.hu, www.ingatlan-buda.hu
A BUDAI NEW YORK INGATLANIRODA
KERES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT,
VILLÁKAT, ÜZLETI INGATLANOKAT PONTOS SZOLGÁLTATÁSSAL, KORREKT JUTALÉKKAL. TEL.: 215-7336, 06 30 5305338, www.budainewyork.hu
KERESÜNK-KÍNÁLUNK ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT, VILLÁKAT, TELKEKET. KEDVEZÔ FELTÉTELEKKEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.:
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
amadex.hu
A PIRAMIS A BUDAI CSALÁDI HÁZAK
SPECIALISTÁJA. 1000 CSALÁDI HÁZ,
100 IRODAHÁZBAN IRODÁK. www.piramisingatlan.hu. Tel.: 33-55-965
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.: 06 70 523-1969, SCHMIDT PÉTER, www.budaihegyek.hu

EGÉSZSÉGÜGY
A DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKTATÁS A VÖRÖSVÁRI ÚTI SZTK-BÓL ÁTKÖLTÖZÖTT A
BÉCSI UDVAR GYÓGYCENTRUMBA, BÉCSI ÚT 67. A KEZELÉS ÁRA 7000 FT. BEJELENTKEZÉS: 06 70 271-9867.
Fogorvosi és fogszabályozási rendelésemen várom önöket a Déli pályaudvar közelében elhelyezkedô rendelôben. Második Kerület Kártyát és üdülési csekket elfogadunk.
www.himadent.eu. Tel.: dr. Juhász Gabriella, 06 30 951-0376
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôpont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
FOGSOROK, HIDAK, KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYOZÓ,
FOGFEHÉRÍTÔ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI
ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HÛVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 KRISZTINA
KRT. 51., FSZT. 1. MOBILTELEFON: 06 30
222-3016
Gyermekortopédiai magánrendelés hétfô
délután, III., Szépvölgyi út 39., OXIVIT. Dr.
Balla Mária. Bejelentkezés: 346-0460.
Fáj a nyaka, háta, dereka? A kineziotaping
ragasztás segíthet. www.mackorendelo.hu,
tel.: 06 70 223-7803.
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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
FRISSÍTÔ MASSZÁZSTANFOLYAMOK INDULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
A II., PENGÔ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLIEK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK. ÉRDEKLÔDNI: DR. BINDERNÉ, TEL.: 06 30 921-1809.
DR. APOSTOL ÉVA BÔRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–18IG. TEL.: 06 30 972-6272
Prof. Dr. Halmos Tamás és dr. Grosz Andrea
fôorvos diabetológia-belgyógyászat magánrendelése: II., Bem József u. 7. (Oxivit rendelô). Bejelentkezés: 336-1111.
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton székházban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyógyász, www.drgarzo.segitek.hu. Tel.: 06
30 945-8477

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 9210948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Lefolyók, csatornák gépi tisztítása azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948
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. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603
KISS ERNÔ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉS-,
KLÍMA-, GÁZ-, KÉMÉNYSZERELÉST TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL, ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS,
PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. ÁR
MEGEGYEZÉS SZERINT. TEL.: 06 20 9233109, 06 70 258-0000

HIRDETÉS
Vízvezeték-szerelést, gázkészülékek javítáELEKTRONIKA
sát, gépi duguláselhárítást rövid határidôTÉVÉJAVÍTÁS
AZONNAL, GARANCIÁvel vállalok. Kovács Gyula. Tel.: 210-6295,
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
06 20 338-7176, www.kovacsgyula.uw.hu
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER,
GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtés- GRUNDIG.) TEL.: 06 20 471-8871
szerelés éjjel-nappal, csôtörések, fûtésrendszerek, wc-k, csaptelepek javítása HÉTVÉ- TV ANTENNA — mûholdvevôk, antennák javítása, kábeltévé leosztása. TV, video, DVD
GÉN is! Tel.: 06 20 341-5522
összehangolása, házimozi. VILLANYSZEREGáz-, víz-, fûtésszerelés, gázkészülékek LÉS — csillárok javítása. NO-KO SAT Bt. Bp.
javítása, cseréje, gázvezeték tervezése, II., Fillér u. 2/b, tel.: 326-6935, 06 20 541gázmû engedélyezése. Fûtésrendszer ki- 5483.
építése. Nagy László épületgépész, tel.: SZÍNES TÉVÉK, LCD, PLAZMATÉVÉK javí06 30 944-6513, e-mail: info@nl-gaz.hu, tása mindennap. Tel.: 243-9462, 06 30 940web: www.nl-gaz.hu
1802, Paál.
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK, ANTENNAJAVÍTÁS: bármilyen típusú anKONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ- tennák szerelése, javítása 25 év tapasztalatLER vízkôtelenítése, csapok javítása ga- tal, garanciával. Tel.: 06 20 934-4360
ranciával. Tel.: 359-5033, 06 30 9248010
LAKÁS—SZERVIZ
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, 06 20 926-5362
FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördögárok u. 20. Tel.: 397-2031
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, 06 20 915-2678
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, MINÔSÉGI LAKÁSRIASZTÓK TELEPÍTÉSE GARANCIÁVAL,
KEDVEZÔ ÁRON. TEL.: 06 20 333-2323
Villany-, kaputelefon-, telefonszerelést, bôvítést, átalakítást vállalok. Tel.: 06 70 3699086

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KERÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍTÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 4215959, 06 30 942-2946
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 2500921, 06 20 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20
9-618-618, www.mosogepszerelo.hu. INGYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBAMEGÁLLAPÍTÁS.
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOMATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, 06
30 942-2946

Hirdessen a Budai Polgárban!
APRÓHIRDETÉS, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig
szavanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
áfa; Apróhirdetés-felvétel: személyesen, készpénzªzetéssel rendezve, Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-5625;
ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon a Lakosságszolgálati Csoportnál.
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. október 20-án 11 óráig.
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GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.hu. Urbanek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 9787429
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
Asztalos-, lakatosmunkák készítéstôl a legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre van megoldás. Tel.: 06 20 411-4349
ASZTALOS VÁLLAL AJTÓ-, ABLAKILLESZTÉST, ZÁRSZERELÉST, KÜSZÖBKÉSZÍTÉST, MÁZOLÁST, SZIGETELÉST, LAMBÉRIÁZÁST, PÁNTOK, ZSANÉROK CSERÉJÉT, BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELSZERELÉSÉT. GALÉRIA, KERÍTÉS KÉSZÍTÉSE. TEL.: 251-9483, 06 20 3816703

Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
Rezsimegtakarítás a fenntarthatósá- 30 341-3423
gért. Gyakorlati energiamegtakarítási
módszerek tanácsadása, tervezése, kivi- Kerítés, kapu, korlát, lépcsô, elôtetô, rács,
telezése épületgépész-környezetgazdál- gipszkarton, víz-villany szerelése. Tel.: 06 70
kodási mérnöktôl. Tel.: 06 20 561-7063 278-1818
TÛZIFA eladó kiszállítással. Akác, kôris mé- Mûkôkészítés helyszínen vagy elôregyártva.
teres darabokban. 1300 Ft/mázsa. Ugyanitt: Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok, lépfavágás alpintechnikával. Tel.: 06 30 907- csôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: 06 30
5948
387-2894
Mixerbeton, homok, kavics eladása. Tel.: 06
KÔMÛVES-,
BURKOLÓ-, VILLANYSZERE70 369-9086
LÔ-, VÍZ-FÛTÉSSZERELÉSI MUNKÁKAT,
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjaví- TELJES KÖRÛ LAKÁSFELÚJÍTÁST, ÁTÉPÍtásokat vállal több szakmában, a kerü- TÉST, LAKÁSSZERVIZT MINÔSÉGI KIVIletben. Ha kicserélni, össze- vagy felsze- TELBEN, REFERENCIÁKKAL VÁLLALUNK.
relni kell bármit, akkor is hívhat. Tel.: TEL.: 06 30 280-7257
06 70 332-2276
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos minLapostetô-szigetelést vállalunk 10 év garan- denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
ciával, referenciákkal. 4 Pillér Kft. Tel.: 405- átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú
4603, 06 30 931-5495
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigeteléLapostetôk szigetelése, bádogosmunkák ga- sét vállalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269
ranciával. Tel.: 06 20 471-1870, 273-1857

BÁDOGOSMUNKÁK, VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, CSAPOK, VÉCÉK CSERÉJE, TETÔFELÚJÍTÁSOK, PALA-, CSERÉPJAVÍTÁSOK.
TEL.: 06 20 391-5982, 291-9239
Bádogos és tetôfedések, magas és lapostetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: 06 20 944-9015, 249-2664
ELMÛ MINÔSÍTÉSSEL MÉRÔHELYKIÉPÍTÉST, VILLANYSZERELÉST, CSERÉPKÁLYHA, HÔTÁROLÓS KÁLYHA, VILLANYBOJLER, GÁZ-EPH JAVÍTÁSOKAT VÁLLALOK.
TEL.: 06 20 530-0344, http://cserepkalyha-kandallo.webs.com
ÉPÜLETEK KÜLSÔ-BELSÔ FELIRATOZÁSA
GYORSAN, PONTOSAN, OLCSÓN. PLASTFORM, 1064 IZABELLA U. 80., TEL.: 3315347, www.plastform.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmérés. Tel.: 06 30 2723909
Festés, mázolás, kômûvesmunkák hideg-,
melegburkolással, közületeknek is. Tel.:
285-0570, 06 70 563-0293
Festés, tapétázás, mázolás, parkettacsiszolás, laminált lerakás! Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával! Tel.: 06 30 9424735, 360-2345, Pap Gábor.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔRÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: 06 30 292-3247
ZÁRAK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA 0–24 ÓRÁIG. TEL.: 06 30 863-7680

Kárpitos vállalja modern, stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, 06 20 4336289, www.riederkarpitos.hu

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szúnyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítása, motorizálása korrekt áron. Tel.: 06 70
268-9591

KERT
FAKIVÁGÁS. BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ, VESZÉLYES FÁK ÁGANKÉNTI LEBONTÁSSAL VALÓ KIVÁGÁSA. TEL.: 06 20 4856547, KOVÁCS SÁNDOR.
FAVÁGÓ ALPINISTA MESTER 25 éves tapasztalattal favágást-gallyazást szállítással vállal. Gond Ferenc. Tel.: 06 30 977-1745
PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉLTECHNIKÁVAL, IPARI ALPINISTA MUNKÁK, KERTÉPÍTÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT,
KORREKT ÁR. TEL.: 06 30 907-5948
ÖNTÖZÔRENDSZEREK TERVEZÉSÉT, telepítését vállaljuk garanciával, 10 éves tapasztalattal, valamint már meglévô rendszerek
á tépí tését, fol ya ma tos szerv i zel ést,
téliesítést. Tel.: 06 30 203-4109
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fûnyírást, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: 06 30 418-6663,
gold333@freemail.hu
Kertépítés, automata öntözôrendszerek,
kerti tavak tervezése, kivitelezése garanciával. Tel.: 06 20 331-2965

24. OLDAL

HIRDETÉS

Teljes körû kertépítés és kertápolás:
TÁRSASHÁZAK
ôszi kerttakarítás, szakszerû metszés, faveszélytelenítés, fakivágás alpintechni- BUDAI TÁRSASHÁZAK, LÉPCSÔHÁZAK TAkával is kertészmérnöktôl korrekt áron. KARÍTÁSÁT, HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK SZÍNVO06 20 561-7063
NALAS ELVÉGZÉSÉT VÁLLALOM. SZÁMLAKERTÉPÍTÉS, PARKFENNTARTÁS, AUTO- KÉPES VAGYOK. TEL.: 06 20 994-3477
MATA ÖNTÖZÔRENDSZEREK TELEPÍTÉ- TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLASE, FÛKASZÁLÁS, TÉRKÔBURKOLATOK LUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
LÉTESÍTÉSE A LEGJOBB ÁRON. TEL.: 06 REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 91930 907-5948
1013, www.haztakaritas.hu
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vállalunk tizenöt éves szakmai gyakorlatSOKAT DOLGOZIK A PÉNZÉÉRT? HOZZA KI tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hátBELÔLE A LEGTÖBBET! PÉNZÜGYI TERVE- tér.) Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, eZÉS, BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS INGYENE- mail: wamag@t-online.hu
SEN. Kretz Éva, tel.: 06 30 931-5689.
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAKCOMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, KÉPESÍTÉSSEL, REFERENCIÁVAL, MÛSZAKI
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés, HÁTTÉRREL VÁLLALOM. GÁL ISTVÁNNÉ.
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza- TEL.: 06 30 961-2087
lommal! Tel.: 06 30 857-2653
TÁRSASHÁZAK teljes körû kezelését, köÜGYVÉD, dr. Kósa Erzsébet (Margit krt. 50– zös képviseletét vállalom szakképesítés52.) vállal ingatlan-adásvételi, örökösödési, sel, több éves gyakorlattal, referenciával
bontóperi, cégalapítási ügyeket ÁFAMEN- nettó 1000 Ft-tól/albetét/hó. Kérjen ingyeTES MUNKADÍJJAL. TEL.: 06 20 956-59- nes konzultációt, árajánlatot. Hívjon
bizalommal. Tel.: 06 20 206-6990
17

SZOLGÁLTATÁS

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔ, ADÓTANÁCSADÓ VÁLLALJA KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK TELJES KÖRÛ KÖNYVELÉSÉT.
TEL.: 200-9716, 06 20 524-6623

Társasházkezelés, közös képviselet — korrekt, megbízható módon. FLOTT-HOME BT.
Tel.: 274-6135, 06 70 940-3865, czakoszilvia@gmail.com

20 éve... Kretz Kft. Konténeres sitt-, szemétés hulladékszállítás 4, 6, 8, 10 m³-es konténerekkel. Gépi földmunka, tereprendezés.
Sóder, homok, termôföld szállítása. Tel.:
376-9926, 06 30 991-2739

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket). Teljes
hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 06 30
462-8883

KELETI SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 06 30 456-3938
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó
út 12. Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543,
Gyulai Tamás.
Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket, órákat, ezüstöket,
bronzszobrokat, teljes hagyatékot stb. Üzlet: I., Batthyány u. 10. Tel.: 201-6188
+ 50 000 FT, HA ENGEM HÍV ELSÔKÉNT!
Üzletekkel rendelkezô szakképzett becsüs keres mindenfajta régi tárgyat, bútort, festményt, órát stb., teljes hagyatékot. Egyeztetés telefonon. Tel.: 06 20
415-1536

BUDAI POLGÁR
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
ELVÁLT? ÖZVEGY? MEGBÍZHATÓ, IGÉNYES POLGÁRI TÁRSKERESÔ A SASHEGYNÉL. R. ZSUZSANNA. TEL.: 06 30
602-0094, www.nemaradjonegyedul.hu

EGYÉB

Garantált randevúlehetôségek! Exkluzív ismerkedés diplomásoknak! Duals Társkeresô, Bús Tímea. Tel.: 801-2526, www.duals.
hu

ZÁSZLÓKÉSZÍTÉS! Kültéri, céges, hímzett,
családi, egyházi stb. II., Török u. 2., 24-es kaputelefon. Tel.: 06 30 692-1329
Kvártélyért független 35 éves kultúrát szeretô nô elszegôdne társaskodónônek és háziasszonynak idôs úrhoz. Tel.: 06 30 8909608
SZÔRME. FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS.
HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MOBIL: 06
3 0 8 5 8 - 9 4 9 9 . J. W I E N N A B T. 1 0 2 7
VARSÁNYI IRÉN U. 17.
KIEMELT KEDVEZMÉNY! VISEGRÁDI, BALATONI NÉGYCSILLAGOS WELLNESSHOTEL FÉLPANZIÓVAL 2 FÔ/3 NAP 29 900
FT. TEL.: 06 70 770-9294
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

Állatorvosi rendelô

TdM Utazási Iroda,
www.tdmtravel.hu

Budapest I., Batthyány u. 48.,
a Hattyúház mögött
— állatgyógyszertár,
felszerelési eszközök
— diétás és normál tápok
forgalmazása
— UH, RTG, lézerterápia
— kedvezményes mikrochipezés stb.
Nyitva:
Hétfôtôl szombatig 10–12-ig
Hétfôtôl péntekig 17–19-ig is.
Tel.: 213-6874,
06 30 933-1025

1023 Bp., Lukács u. 1. Tel.: 06 1 336-0727
2600 Vác, Görgey u. 4/b. Tel.: 06 27 502-820
Októberi akciós ajánlataink
Velence–Burano–Murano
44 900 Ft/fô
Bosznia-Hercegovina kincsei
39 900 Ft/fô
Drezda–Berlin–Potsdam
54 900 Ft/fô
Sirmione–Comói-tó–Milánó
69 900 Ft/fô
Pisa–Róma–Nápoly–Capri–San Marino 89 900 Ft/fô
Advent
Bécs
5900 Ft/fô, Trieszt:
9900 Ft/fô
Prága
26 900 Ft/fô, Krakkó
27 900 Ft/fô
Párizs
65 900 Ft/fô, Róma
68 900 Ft/fô
Szilveszter
Kárpátalja 31 900 Ft/fô Prága
48 800 Ft/fô
Salzburg 41 900 Ft/fô, Berlin
59 900 Ft/fô
Toszkána 55 500 Ft/fô, San Marino 59 900 Ft/fô
Garda-tó 58 900 ft/fô, Sorrento
79 900 Ft/fô
Párizs
76 900 Ft/fô, Róma
79 900 Ft/fô
Karneváli ajánlatok
Velence–Burano–Murano
31 900 Ft/fô
Karnevál Toszkánában és Velencében 59 900 Ft/fô
Milánó–Nizza–Menton–Velence
86 900 Ft/fô
(U-000204)

VÉTEL, ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
ARANY-, ezüst- és drágakô-felvásárlás napi
legmagasabb áron. Tel.: 209-4245

Trabant 1,1 kombi — 1990-es évjárat — lejárt mûszakival, 53 000 km-rel olcsón elTÁRSASHÁZAK teljes körû képviseletét vál- adó. Tel.: 326-1834
FUVAR
laljuk lelkiismeretes, precíz munkával, nagy HAGYATÉK-, GYÛJTEMÉNY- (PÉNZ, BÉLYEG,
gyakorlattal. Tel.: 326-6177, 06 20 471- KÉPESLAP STB.), RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS.
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
2926
HÉTVÉGÉN IS! MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: 06 20
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel947-3928
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
MÛGYÛJTÉS
20 972-0347, 06 30 589-7542

TÁRSKERESÉS

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

Tel.: 06 70 391-0936
Tel.: 06 70 391-0915
Tel.: 06 70 391-0912
Tel.: 06 70 391-0926
Tel.: 219-3209

www.kepkeret.hu
Proper © Teszt
PÁLYAVÁLASZTÁSI
TANÁCSADÁS
fiataloknak
és újrakezdôknek!
Tudományos, többszintû
felmérés, az optimális pályák,
szakok és OKJ-képzések
megnevezésével!

www.proper.hu
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ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.
Önálló épületek és helyiségek
bérbeadása tárolás, raktározás,
illetve irodai célra Pesthidegkúton.
Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722
E-mailben: rozszov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:
1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.
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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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

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

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
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