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Ünnepeljünk együtt!
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselô-testülete és
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
hívja és várja a kerület polgárait
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezendô ünnepségekre:

március 15-én 9 órára
a Gábor Áron-emlékmûhöz
(Szilágyi Erzsébet fasor—Gábor Áron u. sarka).
Ünnepi beszédet mond:
polgármester és
országgyûlési képviselô.

*

Március 15-én 10.30 órára
a pesthidegkút-ófalui plébániatemplom kertjébe.
Köszöntôt mond
a városrészi önkormányzat elöljárója.

Megtizedelt tömegközlekedés

Költségvetés hiány nélkül

Több mint negyven buszjáratot szüntetne meg és szinte minden vonalon járatritkítást irányoz elô fôvárosszerte a BKV ôsszel bevezetendô összmenetrendje, az úgynevezett paraméterkönyv. Szinte
nincs olyan kerületünket érintô járat, amelynek ne csökkenne a járatsûrûsége, ráadásul több viszonylat megszûnik.

Hosszú évek után az idén elôször a második kerületi költségvetés
nem számol mûködési hiánnyal. Láng Zsolt polgármester az általános vitát megnyitva arra utalt, hogy az önkormányzat jelenlegi vezetésének alapvetô és hosszú távú szándéka, hogy a kerület mûködôképességét megôrizze.

(Folytatás a 7. oldalon)

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS HIRDETMÉNY

(Folytatás a 2. oldalon)
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Megtizedelt tömegközlekedés

Bizonytalanság és káosz
Több mint negyven buszjáratot
szüntetne meg és szinte minden
vonalon járatritkítást irányoz elô
fôvárosszerte a BKV szeptember 1-jén
bevezetendô összmenetrendje, az
úgynevezett paraméterkönyv. Szinte
nincs olyan kerületünket érintô járat,
amelynek ne csökkenne a
járatsûrûsége, ráadásul több buszjárat
megszûnik: a piros 56-os, piros 22-es,
a 6-os és a 39-es. A megmaradóknál
este 9 után és reggel hat elôtt
legalább fél, de akár egy órát is
várnunk kell majd a buszmegállóban.

A múlt héten rövid ideig úgy tûnt, hogy a
BKV visszavonja a budapesti tömegközlekedés megtizedelésének tervét, de a legújabb
hírek szerint a fôváros Városüzemeltetési
Bizottsága elfogadta a tervezett változtatásokat, és elôreláthatólag a fôpolgármester április elején alá is írja azt. A II. kerület vezetése összefogva több fôvárosi kerülettel
minden fórumon tiltakozik a tervezett változtatások bevezetése ellen.
Február 21-én terjesztették a fôpolgármesteri kabinet elé a BKV Zrt. által készített, a vállalat költségeit mintegy hatmilliárd forinttal csökkentô tervezetet. A kerületek és több civil szervezet elemi erejû tiltakozása rövid idôre úgy tûnt, visszakozásra
készteti a fôvárost és a BKV-t. A járatmódosításokat és -ritkításokat tartalmazó összmenetrendet a beterjesztés után négy nappal, február 25-én visszavonta a BKV veze-

tése. A paraméterkönyv elfogadásához
nincs szükség közgyûlési döntésre, annak
bevezetéséhez elegendô Demszky Gábor fôpolgármester aláírása. Az eredeti tervek
szerint erre április elején került volna sor.
Amennyiben megvalósulnak a paraméterkönyv tételei, a tömegközlekedést választó kerületi lakosok a jövôben lényegesen
körülményesebben és hosszabb idô alatt
jutnak majd el tervezett úticéljukhoz. Ritkulnak a metró- és HÉV-járatok, ugyanakkor növekszik a villamosszerelvények és autóbuszok követési ideje is szinte minden

vonalon. Bizonyos járatok, mint a 22-es és
56-os gyorsjárat megszûnnek. A megmaradó fekete 22-es — amelyet párja megszûnése miatt várhatóan többen fognak igénybe
venni — azonban ritkábban jár majd. A Rózsadombon és környékén élôk sem járnak
jobban, szinte minden hegyi járat ritkul,
így bizonyos napszakokban a már amúgy is
túlterhelt 11-esekre valószínûleg nem lehet majd felférni. Azt hittük, hogy a nem
gyors követési idejérôl ismert 29-es és
49-es busz járatait már nem lehet tovább
ritkítani, de a BKV-nek ez is sikerült. Este

Láng Zsolt más kerületi polgármesterhez hasonlóan több fórumon tiltakozott a városrészünket érintô tervezett változtatások
miatt.
— A paraméterkönyv jelenlegi formájában vitára sem alkalmas. Alapvetô koncepciója, amely a fûnyíróelvet alkalmazza, elhibázott. Ésszerû racionalizálást meg tudnánk érteni, de ha a
mostani tervezet megvalósul, Budapest és benne a II. kerület tömegközlekedése teljes mértékben ellehetetlenül. A fôváros közlekedési helyzete katasztrófaközeli állapotba jutott, a légszennyezettség rendszeresen és napokon keresztül az egészségügyi határértéket meghaladóan magas. Egyetlen kiút a városunk élhetôbbé tételéhez a tömegközlekedés fejlesztése, hogy autójukat otthon hagyva egyre többen utazzanak busszal, villamossal, elôvárosi vasúttal. De miért választaná bárki a közösségi közlekedést, ha fél órát vagy
órákat kell a megállóban töltenie? Értetlenül állok az elôtt a tény elôtt is, hogy az
egyre dráguló bérlet- és jegyárak mellett a szolgáltatások színvonalának csökkentésével bünteti a fôvárosiakat a BKV vezetése, miközben milliárdos szerzôdéseket köt tanácsadó cégekkel.
Láng Zsolt arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a budai polgármesterek együtt lépnek fel a tervezett menetrend-módosítások ellen; közösen megbeszélésre és egyeztetésre hívják Demszky Gábor fôpolgármestert.

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

346-5400, központi fax: 346-5592
Internet: www.masodikkerulet.hu
e-mail: info@masodikkerulet.hu

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
Okmányügyintézôi Csoport

Tel.: 346-5602

(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt egy órával
* kedden és csütörtökön
befejezôdik, a délutáni sorszámcsak elôre bejelentkezett
kiadás 12.30-kor kezdôdik)
ügyfeleket fogadnak

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport

Tel.: 346-5400

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
péntek: 8.00–13.30
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Felelôs kiadó:
Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:
Munkatársak:
Fotók:
Szerkesztôség:
Tördelés:
Nyomda:
Terjesztés:

Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban
Budapest II. kerületi Önkormányzat
Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)
Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)
Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Péter Zsuzsanna, Székely Imre
Eisenmann József
1024 Keleti Károly u. 15/a, (tel./fax: 316-3410),
e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tramontána (356-6009)
Ringier Kiadó Kft. Nyomda
Felelôs vezetô: Bertalan László igazgató
Göncruszka Kft.

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
(A sorszámok kiadása az ügyfél(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
Tel.: 346-5601
fogadás vége elôtt egy órával
csütörtök: 8.00–16.00
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
befejezôdik, a délutáni sorszámpéntek: 8.00–15.00
kiadás 12.30-kor kezdôdik)
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 8.00–18.00
Tel.: 376-5966,
Lakosságszolgálati Csoport
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
Pesthidegkút
szerda: 8.00–16.30
1028 Máriaremetei út 37.
csütörtök: 8.00–16.00
* hétfôn és pénteken délelôtt
(március 14-ig átmenetileg
péntek: 8.00–13.30
csak elôre bejelentkezett
szünetel az ügyfélfogadás)
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak
Lakosságszolgálati Csoport

Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként +168 Ft;
Apróhirdetés, közületi: 4400 Ft + 20% áfa;
Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport,
1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5624, -25, -27;
Keretes hirdetés: 1/1 old. = 190 000 Ft, 1/2 = 98 000 Ft, 1/4 = 65 000 Ft,
1/8 = 40 000 Ft, 1/16 = 15 000 Ft; árainkat 20%-os áfa
terheli. Hat megjelenéstôl 15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Színes megjelenés 25% felárral. Új hirdetôink
elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény.
Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.
A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.
Következô megjelenés: 2008. március 21., lapzárta: 2008. március 12.
Hirdetésfelvétel: 2008. március 12-én 11 óráig

2008/5 — március 6.
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A BKV tervezett, a kerületet érintô
útvonal- és menetrendváltozásai
Járat

M2

HÉV
Szentendre

4
6

9 után a Moszkva vagy a Kolosy térrôl nem
lesz egyszerû a célunkhoz eljutni, hiszen
legalább fél órát kell majd várni az eddigi
húsz, illetve tizenöt perc helyett.
Az egyik legforgalmasabb belsôkerületi
járat a 91-es autóbusz, amely a Nyugati pályaudvartól a Gábor Áron utcai körforgalomig közlekedik. Régóta meglévô igény,
hogy az útvonalát hosszabbítsák meg a Szilágyi Erzsébet fasorig, így az utasoknak
nem kéne a fél hegyet megkerülniük, hogy
eljussanak a János-kórház környékére. A
kerület jelenlegi vezetése másfél éve kezdeményezte a járat meghosszabbítását, vállalva a plusz buszmegállók kialakításának költségét. A mostani tervezet azonban a kerületi lakók számára elfogadhatatlanul oldaná
meg ezt a kérdést. A buszok eleve lényegesen ritkábban (reggel negyedóránként,
napközben félóránként) indulnának, és a
járatok megbontva közlekednének. Csak
minden második 91-es busz menne a János-kórházig, míg a 91A-ra keresztelt többi csak a Törökvész útig menne a tervezet
szerint.
A BKV egyeztetéssel megbízott munkatársai novemberben tanácskozást kezdeményeztek a kerület vezetôivel, Láng Zsolt polgármesterrel és Szalai Tibor jegyzôvel. Az
ott elhangzottakból csupán egyetlen ígéret,
a 91-es buszra vonatkozó járathosszabbítás
maradt a tervezett menetrendben.
Tóth I.
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59
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26
29
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49
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57

60

63
64–164

65

86

91

157
165
191

Megszûnik a Pasaréti téren a végállomás —
az 5-ös busz a Kelemen László utcán át
a Hûvösvölgyig járna a tervezet szerint

257

Változás
Metrók
Munkanapokon délelôtt 4 helyett 5, szombat délelôtt 4 helyett 5, szombat délután 5 helyett 7–8, vasárnap 5 helyett
7–8, este és hajnalban 10 helyett 15 percenként.
HÉV-ek
Az elsô jármû 3.45 helyett 4.30-kor indul.
Békásmegyer és Szentendre között a reggeli csúcsidôben 7–8 helyett 12 (tanítási szünetben 12 helyett 15), a délutáni csúcsidôben 12 helyett 20, este 15–25 helyett 30 percenként közlekedik. Hétvégén a tavasztól ôszig ma érvényes
20 perces menetrend helyett 30 perces követést tartalmaz a javaslat.
Batthyány tér és Békásmegyer közötti belsô szakaszán reggel csúcsidôszakban sûrûbben, 5 helyett 4 percenként
közlekedik (régóta tervbe vett és elôkészített fejlesztés). Délután 6-tól 6–7 percre ritkul. Hétvégén a belsô szakaszon a követés 10-rôl 15 percre ritkul.
Villamosjáratok
Esténként 10–12–15 helyett egységesen 15 percenként.
Esténként 10–12–15 helyett egységesen 15 percenként.
A 60-as busz rövidülése miatt hosszabb üzemidôben, 4.30-tól 23.30-ig közlekedik (ma 5-tôl 22-ig jár), reggel 10 helyett 6–7, napközben 12 helyett 10, délután 10 helyett 7–8 percenként. Hétvégén a 60-as megszûnése mellett is ritkul, 12-rôl 15 percre.
Hajnalban és este a mai 15 helyett 30 percenként, szombat délelôtt 10 helyett 15 percenként az 56-ossal megegyezô paraméterekkel (a 41-es rövidülésével a Fehérvári úton este 12 helyett 15 perc, ami 4 villamos óránként).
Hajnalban és este a mai 15 helyett 30 percenként, szomban délelôtt 10 helyett 15 percenként a 18-assal megegyezô paraméterekkel (a 41-es rövidülésével a Fehérvári úton este 12 helyett 15 perc, ami 4 villamos óránként). A Városház tér este félóránként kap villamost.
Üzemideje rövidül: reggel 4.30 helyett 5-tôl, este 23.30 helyett 23-ig jár. Hétvégén 10 helyett 15 percenként közlekedik.
Autóbuszjáratok
Hûvösvölgyig meghosszabbítva közlekedik, ennek ellenére követése reggel és napközben nem változik, délután 9rôl 10 percre ritkul. Munkanapon hajnalban 15 helyett 30 percenként közlekedik.
Pótlás nélkül megszûnik. Óbudáról a Nyugati pályaudvar felé (vagy vissza) a körúti villamosra átszállva lehet csak
közlekedni.
Este a mai 10–12–15 helyett egységesen 15 percenként.
Szóló helyett csuklós autóbuszokkal, üzemideje rövidül: reggel 3.50 helyett 4.30-tól jár, reggeli csúcsban a mai 2–3
helyett 4–5, napközben a 4–5 helyett 7–8, délután a közös 3–4 helyett 5, hajnalban és este a mai 7–15 helyett 15
percenként. Hétvégén szólóval 6 helyett 7–8 perc napközben.
Megszûnik, beolvad az alapjáratba.
Reggeli csúcsban és napközben 15 helyett 20, délután 12 helyett 15, hajnalban és este 20 helyett 30, hétvégén 10–
12 helyett 15 percenként közlekedik.
Reggeli és délutáni csúcsban 9 helyett 10, hajnalban 20 helyett 30 percenként közlekedik.
A Batthyány tér—Moszkva tér közötti szakasza pótlás nélkül megszûnik. Moszkva tér—Goldmark Károly utca közötti szakaszán közlekedik, de a Zugliget—Moszkva tér között összekötik a 158-assal is.
Az új 39-es a mai 39-es paramétereit örökli, kivéve, hogy munkanapokon reggel 12 helyett 15, hétvégén 20 helyett
30 percenként közlekedik, midi helyett szólóbusszal.
Új száma 149-es, hajnalban és este a mai 15 helyett 30 percenként közlekedik, szombat délelôtt a mai 10 helyett 15
percenként jár.
Megszûnik; helyét a Pasaréti tértôl a Kelemen László utcán át Hûvösvölgybe meghosszabbított 5-öt busz veszi át.
Az 56gy Moszkva tér és Kelemen László utca közötti szakasza pótlás nélkül szûnik meg. A hûvösvölgyi szakaszon ritkul a kiszolgálás: reggel 6 helyett 8, délután 7–8 helyett 10, hajnalban és este 15 helyett 30, hétvégén 12 helyett 15
percenként közlekedik.
Reggel 12 helyett 15, napközben 20 helyett 30, délután 12 helyett 15 percenként közlekedik, a 257-es üzemidejének rövidülése miatt kiszolgálási területén az üzemidô csökken 23.40-rôl 23.00-ra, este jelentôs a ritkulás.
Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér közötti szakasza pótlás nélkül megszûnik.
Új útvonala: Óbuda, vasútállomás—Óbuda, Szentlélek tér, a jelenleginél jóval ritkábban: reggel a mai 8–9 helyett
15, délelôtt 12 helyett 20, délután 9 helyett 15, este 12–15 helyett 30, szombat délelôtt 12 helyett 20, egyébként a
hétvége többi részében 12 helyett 30 percenként.
Új száma 863-as, hétvégén 15 helyett 30 percenként közlekedik napközben, hajnalban és este pedig 30 helyett 60
percenként.
Új száma 864-es (mai 164-es) és 864A (mai 64-es). Napközben közösen a 64–164 a mai 20 helyett 30 percenként
közlekedik, hétvégén a mai közös 15 helyett 30 percenként.
Két járattá válik szét. A 65-ös meghosszabbított útvonalon Szépvölgyig közlekedik 6 és 21 óra között, míg a 65A a
mai 65-ös üzemidejében (5–23 óra) Fenyôgyöngyéig.
Közös követésük munkanapokon reggel 15 (külön-külön 30–30) perc, napközben 30 (60–60) perc, délután 15 (30–
30), hétvégén 15 (30–30) percenként közlekedik, a mai 65-ös követését kiadva a közös sazakaszon.
Batthyány tér—Újbuda, Függetlenségi Park közötti szakasza pótlás nélkül megszûnik. Óbuda, Bogdáni út és Batthyány tér közötti szakaszán a 6-os kiesése miatt a mainál sûrûbb, reggel 3–4 percenként, napközben 5, délután 4,
hajnalban és késô este 7–8, hétvégén 5, ill. 7–8, hétvégén este 15 percenként közlekedik.
Két járattá válik szét: a 91-es meghosszabbított útvonalon a János-kórházig közlekedik 6 és 21 óra között, míg a
91A a mai 91-es üzemidejében (5–23 óra) a Törökvész útig. A Törökvész út és Endrôdi Sándor utca közötti szakasz
5–6, ill. 21–23 óra között megszûnik.
A két járat reggel 15–15, napközben 30–30, délután 15–15, hétvégén 30–30, este és hajnalban már csak a 91A 30
percenként közlekedik.
A 91-es Nyugati pu.—Törökvész út közti szakaszán a követés munkanapon napközben 10-rôl 15-re, szombaton 12rôl 15-re, este 15–20-ról 30 percre ritkul.
Délelôtt az 57–157–257 hangolás az 57–257 ritkításával megszûnik. Délután 12 helyett 15 percenként közlekedik,
hajnalban és este 20 helyett 30, hétvégén 15 helyett 30 percenként.
Reggel 8–9 helyett 15, napközben 20 helyett 30, délután 8–9 helyett 15, hétvégén 20 helyett 30 percenként
közlekedik.
Midi helyett szólóbusszal közlekedik, reggel 10–12 helyett 15, napközben 20 helyett 30 percenként.
Reggel 12 helyett 15, napközben 20 helyett 30, délután 12 helyett 15 percenként közlekedik. Fontos változás, hogy
21.00 és 23.40 közötti üzeme megszûnik (ma 30 percenként jár, az 57-essel felváltva, amely változatlanul 30 perces
marad, mint ma).

Forrás: www.veke.hu
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Változások a szavazás rendjében —
vazatszámláló bizottságokba a korábbi évek
gyakorlatához hasonlóan három fôrôl a képviselô-testület dönt, a többi tagot a pártok
delegálják. Ahol a népszavazás reggelén
nem lenne meg a szükséges öt, illetve hét
fô, oda póttagot kell küldenünk. A helyi választási iroda minden szempontból felkészülten várja a március 9-i népszavazást, a
szavazóhelyiségeket és szavazófülkéket ellenôriztük. A szavazókörök helyszínei nem
változtak a korábbiakhoz képest (részletes
adatok a 6. oldalon). Azonban lakosságszám-változás miatt néhány háztömb lakói
átkerültek a 17-esbôl a 18-as, illetve a 11esbôl a 12-es szavazókörbe. Az önkormányzat honlapján, a www.masodikkerulet.hu oldalon errôl részletes tájékoztatást is olvashatnak.

Három kérdésben hirdetett
népszavazást Sólyom László
köztársasági elnök március 9-re. A
vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj
ügyében kiírt referendumról március
második vasárnapján reggel 6-tól este
7-ig szavazhatunk. A választási
eljárásról szóló törvény több fontos
ponton módosult, ezekrôl Szalai Tibor
jegyzô, a helyi választási iroda
vezetôje tájékoztatta lapunkat.
Nyolcvan szavazókörben várják a
kerület 69 ezer választásra jogosult
polgárát.

— Minden szavazókörben — a módosított
választási eljárásról szóló törvény szerint —
ötfôs szavazatszámláló bizottságnak kell
Igazolással csupán
mûködnie a népszavazás napján. Egyetlen
az 57-es szavazókörben
kivétel a Horvát utca 2–12. alatt mûködô
— Több ponton módosult a választási el57-es szavazókör, ahol hétfôs szavazatszámláló bizottságot kellett felállítanunk. A sza- járásról szóló törvény. A legfontosabbak közé tartozik az igazolással való voksolás
szabályaival kapcsolatos szabályok változása.
— A jogszabály továbbra is lehetôséget ad
Kifogások, fellebbezések
arra, hogy az a személy, aki a választás vagy
Helyi választási bizottság a népszavazás napján nem mûködik, a szavazással kapcsolaa népszavazás napján lakóhelyétôl távol kítos kifogásokat, fellebbezéseket a helyi választási irodához kell benyújtani, amelyeket
ván szavazni, az igazolással ezt megtehesse.
az iroda továbbít a fôvárosi választási bizottsághoz.
Az eddigiektôl eltérôen azonban ezt csak
—————
egyetlen, erre kijelölt szavazókörben teheti
Helyi választási iroda
meg, ez a II. kerületben — a többek között
1024 Mechwart liget 1., tel.: 346-5428, amely munkanapokon 8–16 óráig a népszaezért is — hétfôs szavazatszámláló bizottságvazás napján, március 9-én 6–19 óráig hívható. Választási információs szolgálat:
gal irányított Horvát utcai 57-es. Ennek a
1024 Mechwart liget 1., tel.: 346-5444.
szavazókörnek nagyon sok plusz feladata

Elmegy-e szavazni?
…tettük fel a kérdést vársorészünk
több díszpolgárának és II. Kerületért
Emlékéremmel kitüntetettjének.

gáról a konkrét tényekrôl, hanem arról a
politikai, gazdasági döntéssorozatról nyilvánítunk véleményt, amellyel sokan nem
tudunk egyetérteni.

Jankovics Marcell rendezô
díszpolgár (2000):

Adamkó Péter barlangkutató
emlékérmes (2004):

Természetesen elmegyek szavazni, és természetesen igennel fogok voksolni. A
nemzetnek, amely megosztott, és amely
jelenleg legalább két oldalon áll, újból találkoznia kell. A szociális népszavazással
az elsô olyan lehetôség nyílik meg, hogy
összehozhat embereket egyszerûen az a
tény, hogy egyet
tudnak érteni
ezekben a kérdésekben, amelyek
nagyon sokunkat
egyformán érintenek. Ez a dolog
szimbolikus része, tartalmát tekintve nézetem
szerint nem ma-

Feltétlenül elmegyek, sôt 83 éves édesanyám is ragaszkodik ahhoz, hogy szavazzon március 9-én. Úgy érzem, személyesen engem is érint mindhárom kérdés.
Édesanyám nagyon idôs már, egész életében tisztességesen dolgozott, most viszont bármikor kórházba kerülhet, miért
kellene akkor
külön napidíjat
fizetnie? Én nagyon sokat járok vidékre, és
ott hatalmas
szegénységet
tapasztaltam.
Lehet, hogy
egy keresô budapestinek

nem akkora gond kifizetni a 300 forintos
vizitdíjat, de egy tanyasinak bizony nehézséget jelent. Én úgy nôttem fel, hogy az
oktatás ingyenes volt, szeretném, ha fiamnak és lányomnak is az lenne.

Ágai Karola operaénekes
díszpolgár (2005):
Természetesen elmegyek a népszavazásra,
hasonlóan az egész baráti körömhöz, és
igennel fogok szavazni. A vizitdíjjal kapcsolatban a probléma az, hogy egy betegség esetében ez nem csak 300 Ft, hanem
annak sokszorosa, mert nemcsak a háziorvosnál kell fizetni, hanem
minden egyes
esetleges vizsgálatkor is,
nem beszélve a
további orvoslátogatásokról
a kezelések és
a gyógyszerfelí r á s o k k a p-
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lesz a többihez képes, itt szavazhatnak
majd azok is, akik úgynevezett településszintû lakhellyel rendelkeznek. Ilyenek például a hajléktalanok, akiknek ugyan van
lakcímkártyájuk, de azon nincs pontos
cím, csupán az a bejegyzés, hogy lakhelye
Budapest II. kerület.
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Figyelem, változások
n Igazolással csak egyetlen szavazókörben, a II. kerületben az 57-es számúban (1027 Horvát utca 2–12.) lehet voksolni.
n Mozgóurnát csakis írásban lehet igényelni.
n A névjegyzékre a szavazás napján már nem lehet feliratkozni.

Mozgóurna csak
írásban igényelhetô
— A mozgóurna igénylésének szabályai
is eltérnek a korábbiaktól.
— Mind a nyolcvan szavazókörben lehetôség van arra, hogy aki az adott szavazókör
területén lakik (itt van a bejelentett lakcíme), az a szavazás napja elôtt a helyi választási irodánál, március 9-én pedig az adott
szavazókör szavazatszámláló bizottságánál
kérje írásban, hogy ôt keressék fel mozgóurnával. Itt a változás lényege az, hogy eddig telefonon is lehetett mozgóurnát igényelni, de mostantól csakis írásban tehetik
ezt meg az arra rászorulók.
— A II. kerületben idôsotthonok lakói,
kórházak betegei, valamint a Gyorskocsi
utcai vizsgálati tömb fogva tartottjai között többen vannak, akik igazolással kívánnak szavazni, de mozgóurnára is
igényt tartanak.
— A választási eljárásról szóló törvény az
igazolással szavazók mozgóurna-igénylését
is egyetlen kijelölt szavazókörben engedélyezi, amely a már gyakran emlegetett 57es. Ez azt is jelenti például, hogy egy pesthidegkúti idôsotthonban élô, de II. kerületi
állandó lakhellyel nem rendelkezô — tehát
egyébként igazolással szavazó — polgár
nem a legközelebbi szavazókörbôl, hanem
csán. Ez az összeg nem jár az államnak,
hiszen évtizedeken keresztül fizettük a járulékokat. Ráadásul az addig a háziorvosoknak utalt havi juttatás összegét megvonták, és most a lakossággal fizettetik
meg vizitdíj formájában.

Mozgóurna igénylése csak írásban
n Mozgásában korlátozott II. kerületi állandó lakcímmel rendelkezô választópolgárok igényelhetik, de csakis írásban a népszavazás napja elôtt a helyi választási irodánál (1024 Mechwart liget 1., tel.: 346-5428,), illetve március 9-én reggel 6 órától annál a szavazókörnél, ahová az illetô tartozik.
n Azok a mozgásukban korlátozott egyének, akik igazolással szavaznak, a népszavazás napja elôtt szintén a helyi választási irodától, március 9-én reggel 6 órától pedig az 57-es szavazókörtôl (1027 Horvát utca 2–12., tel.: 201-2025) igényelhetik a
mozgóurnát szintén csakis írásban.

57

-es szavazókör

1027 Budapest, Horvát u. 2–12., a népszavazás napján hívható telefonszám és fax:
201-2025.
n Az igazolással szavazók csak itt adhatják le voksaikat.
n Az igazolással szavazók csak innen kérhetnek — írásban — mozgóurnát a népszavazás napján.
n Csak itt szavazhatnak a településszintû lakhellyel rendelkezôk (például a hajléktalanok).

csakis az 57-estôl igényelhet mozgóurnát a
szavazás napján. Ebben a szavazókörben
több mozgóurnát is használatba kívánunk
helyezni, hogy a népszavazás napján reggel
hattól este hétig mindenki leadhassa ilyen
módon is a szavazatát.
ha egymás között duzzogunk, morgolódunk. Amikor megkapjuk a lehetôséget a
döntésre, azzal élnünk kell.

Bánffy György színmûvész
díszpolgár (2007):

Mindenképpen elmegyek szavazni. Fontos, húsunkba vágó kérdésekrôl mondhatjuk el véleményünket. Három igennel
Állampolgári jogunk, hogy elmenjünk fogok szavazni. Mindannyian egy életen
szavazni. Én ott leszek az urnáknál márci- át fizettük a nem kevés egészségbiztosítáus 9-én, hiszen véleményt nyilvánítha- si járulékot. A vizitdíj és a kórházi napidíj
tunk a bennünket érintô kérdésekrôl. igazságtalan teher sokunk számára. A
Sokszor érezzük úgy, hogy a fejünk fö- tandíj pedig megfosztja a szegényebb
lött döntenek, a népszavazás egy olyan családok gyermekeit a felemelkedés lehelehetôség, amikor mi, állampolgárok is el- tôségétôl. Nemzetünket mindig a magamondhatjuk a véleményünket. A konkrét san képzett, nagyszerû tehetségek emelték fel. A vokkérdésekrôl kialasolás arra is lek u l t á l l á s p o nhetôség,
tom van, de úgy
hogy megtudgondolom, ez
juk, hányan
magánügy. Vig o n d o l k oszont mindenkidunk egyfornek azt javasolmán. Mekkonám, hogy menra az egység
jen el szavazni,
hazánkban?
mert azzal nem
LD
jutunk elôbbre,

Dr. Blatnitczky László orvos
emlékérmes (2006):

Névjegyzékbe a szavazás napján
már senkit nem vesznek fel
— Többen meglepôdhetnek, ha március 9-én azzal szembesülnek, mikor szavazni kívánnak, hogy nem szerepelnek a
névjegyzékben. Korábban, ha valaki igazolta magát, felkerülhetett a névjegyzékbe a szavazás napján is.
— Erre a jogszabályi változások miatt ezután, és így március 9-én már nem lesz lehetôsége a névjegyzékbôl valamilyen okból
kimaradt választópolgárnak. Február 22-ig
minden szavazásra jogosult kerületi lakónak meg kellett kapnia a népszavazásról
szóló értesítôjét, amely tartalmazza, hogy
melyik szavazókörben hányas sorszám
alatt szerepel. Eddig az volt a gyakorlat, ha
valakihez nem jutott el az értesítô, a szavazás napján bement az általa ismert szavazókörbe, ahol hitelt érdemlôen igazolta magát, és leadhatta szavazatát. A változások
miatt bárki, aki bizonytalan a tekintetben,
hogy kapott-e értesítôt, az legkésôbb március 7-én pénteken 16 óráig keresse fel a
helyi választási irodát telefonon vagy személyesen, hogy meggyôzôdjön arról, szerepel-e a névjegyzékben.
th
TERJESZTÉS. E lapszámunkat a szokásoktól eltérôen korábban — már
kedden — elkezdi terjeszteni a Göncruszka Kft., amelynek vezetôje írásban
vállalta, hogy az újságok postaládába
való eljuttatását március 7-én pénteken 20 óráig befejezi.
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Szavazókörök adatai
Szk.

Szavazókör címe, megnevezése

Telefon

Fax

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Bakfark B. u. 1–3. Kollégium
Varsányi I. u. 32. Bölcsôde
Medve u. 5–7., Csik Ferenc ÁI és Gimnázium
Medve u. 5–7., Csik Ferenc ÁI és Gimnázium
Kapás u. 55. Budai Táncklub
Medve u. 5–7., Csik Ferenc ÁI és Gimnázium
Bem József tér 2. Gondozási Központ
Medve u. 5–7., Csik Ferenc ÁI és Gimnázium
Medve u. 5–7., Csik Ferenc ÁI és Gimnázium
Lajos u. 1–5. Than K. Gimnázium
Lajos u. 1–5. Than K. Gimnázium
Lajos u. 1–5. Than K. Gimnázium
Ürömi u. 64. Újlaki Általános Iskola
Ürömi u. 64. Újlaki Általános Iskola
Ürömi u. 64. Újlaki Általános Iskola
Áldás u. 1. Általános Iskola
Törökvész út 18. Óvoda
Törökvész út 18. Óvoda
Törökvész út 48. Móricz Zsigmond Gimnázium
Törökvész út 48. Móricz Zsigmond Gimnázium
Törökvész út 67. Általános Iskola
Pitypang u. 17. Általános Iskola
Pitypang u. 17. Általános Iskola
Pitypang u. 17. Óvoda
Pitypang u. 17. Óvoda
Fenyves u. 1. Általános Iskola
Törökvész út 48. Móricz Zsigmond Gimnázium
Törökvész út 67. Általános Iskola
Fenyves u. 1. Általános Iskola
Fenyves u. 1. Általános Iskola
Budenz út 20–22. Budenz József ÁI és Gimnázium
Budenz út 20–22. Budenz József ÁI és Gimnázium
Pasaréti út 191. Szabó Lôrinc ÁI és Gimnázium
Budenz út 20–22. Budenz József ÁI és Gimnázium
Orsó u. 55. ÉNO
Pasaréti út 191. Szabó Lôrinc ÁI és Gimnázium
Pasaréti út 191. Szabó Lôrinc ÁI és Gimnázium
Pasaréti út 191. Szabó Lôrinc ÁI és Gimnázium
Hûvösvölgyi út 133. Gesztenyéskert Óvoda
Hûvösvölgyi út 133. Gesztenyéskert Óvoda
Hûvösvölgyi út 133. Gesztenyéskert Óvoda
Budakeszi út 51., Magyar Filmlabor Kft.
Máriaremetei út 71. Remetekertvárosi ÁI
Kossuth L. u. 17. Waldorf Általános Iskola
Máriaremetei út 71. Remetekertvárosi ÁI
Kútföldi út 1., Közösségi helyiség
Kossuth L. u. 17. Waldorf Általános Iskola
Szabadság u. 23. Klebelsberg Kuno ÁI és Gimn.
Kossuth L. u. 17. Waldorf Általános Iskola
Máriaremetei út 185. Óvoda
Máriaremetei út 185. Óvoda
Templom u. 2–10., Klebelsberg központ
Szabadság u. 23. Klebelsberg Kuno ÁI és Gimn.
Hímes u. 3. Cserkészház
József A. útja 68. Vendéglô
Templom u. 2–10., Klebelsberg központ
Horvát u. 2–12. Polgármesteri Hivatal helyisége
Bolyai u. 15. Óvoda
Áldás u. 1. Általános Iskola
Áldás u. 1. Általános Iskola
Felvinci út 6–8. Kollégium
Ady Endre u. 3. Szent Angéla ÁI és Gimnázium
Ady Endre u. 3. Szent Angéla ÁI és Gimnázium
Keleti Károly u. 37. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Keleti Károly u. 37. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Keleti Károly u. 37. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Marczibányi tér 1. Kodály Zoltán ÁI és Gimnázium
Marczibányi tér 1. Kodály Zoltán ÁI és Gimnázium
Marczibányi tér 1. Kodály Zoltán ÁI és Gimnázium
Marczibányi tér 1. Kodály Zoltán ÁI és Gimnázium
Érmelléki út 12. Óvoda
Lorántffy Zsuzsanna út 3. Baár—Madas Ref. Gimn.
Keleti Károly u. 37. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Fillér u. 70–76. Általános Iskola
Fillér u. 70–76. Általános Iskola

201-5807
201-4083
225-1720
225-1720
201-7992
225-1720
212-5019
225-1720
225-1720
335-2293
335-2293
335-2293
335-0720
335-0720
335-0720
212-4258
326-5356
326-5356
394-4965
394-4965
325-6580
325-8827
325-8827
325-7830
325-7830
394-3924
394-4965
325-6580
394-3924
394-3924
394-3177
394-3177
275-1097, 394-3887
394-3177
394-2215
394-3887
394-3887
394-3887
200-6614, 394-2979
200-6614, 394-2979
200-6614, 394-2979
391-0500
275-8675, 397-4402
397-4468
275-8675, 397-4402
(06 30) 989-0782
397-4468
397-4569
397-4468
376-5034
376-5034
274-6688
397-4569
(06 30) 560-3934
274-6533
274-6688
201-2025
326-2059
212-4258
212-4258
212-5403
212-4420
212-4420
316-3663
316-3663
316-3663
212-5680, 212-4185
212-5680, 212-4185
212-5680, 212-4185
212-5680, 212-4185
212-5525
212-1494
316-3663
326-6616, 326-6617
326-6616, 326-6617
212-5246,
(06 30) 560-3908
212-1494
355-7419
200-7187
394-3924

201-5419
201-4083
212-5495
212-5495
201-7992
212-5495
212-5019
212-5495
212-5495
335-2293/107
335-2293/107
335-2293/107
335-0720
335-0720
335-0720
225-7942
326-5356
326-5356
394-3011
394-3011
325-6580
325-8827
325-8827
325-6485
325-6485
394-3924
394-3011
325-6580
394-3924
394-3924
394-3177
394-3177
394-3887
394-3177
394-2215
394-3887
394-3887
394-3887
200-6614
200-6614
200-6614
391-0500
397-4402
275-7935
397-4402
—
275-7935
376-8344
275-7935
376-5034
376-5034
274-6688
376-8344
—
274-6530
274-6688
201-2025
326-2059
225-7942
225-7942
212-5583
336-0612
336-0612
316-3663
316-3663
316-3663
212-5680
212-5680
212-5680
212-5680
212-5525
212-1495
316-3663
438-3950
438-3950

76.

Pasaréti út 11. Vasas SC

77.
78.
79.
80.

Lorántffy Zsuzsanna út 3. Baár—Madas Ref. Gimn.
Pasaréti út 41. Bölcsôde
Virág árok 8. Óvoda
Fenyves u. 1. Szabó Lôrinc Iskola és Gimn.

212-5246
212-1495
355-7419
200-7187
394-3924

BUDAI POLGÁR

Tudnivalók a szavazás napján
Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak az
egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X
vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetô figyelembe.
Az ügydöntô országos népszavazás eredményes, ha az
adott kérdésre az ország összes választópolgárának több
mint egynegyede azonos választ ad. A választópolgárok döntése az Országgyûlés számára 3 évig kötelezô. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyûlésre. További információk: www.valasztas.hu.

Telekpályázat
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévô
n Tárkony utca 112. alatti 54458/1 hrsz.-ú, 886 m² területû
üres telekingatlan, amelynek induló ára: 17 340 000 Ft + áfa;
n Hidegkúti út 231. alatti, 54633/7 hrsz.-ú, 1003 m² területû üres telekingatlan, amelynek induló ára: 22 950 000 Ft +
áfa;
n Hidegkúti út 244. alatt található, 54413 hrsz.-ú, 479 m²
területû üres telekingatlan, amelynek induló ára: 12 215 000
Ft + áfa;
n Áchim András utca 6. alatt található, 51692 hrsz.-ú, 998
m² területû üres telekingatlan, amelynek induló ára:
29 000 000 Ft + áfa;
n Szépvölgyi út 84/b alatt található, 15292/3 hrsz.-ú, 1100
m² területû üres telekingatlan, amelynek induló ára:
79 200 000 Ft + áfa;
n Temetô utca 64. alatt található, 54349/7 hrsz.-ú, 1040 m²
területû üres telekingatlan, amelynek induló ára: 23 900 000
Ft + áfa
tulajdonjogának versenytárgyaláson történô értékesítésére.
A pályázati anyag 10 000 ezer Ft + 20% áfa áron március
5-tôl március 19-én 15.30 óráig vásárolható meg az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Budapest, Margit krt. 47–49.).
A pályázat beadásának határideje: 2008. március 19-én
16 óra. A pályázati anyaggal kapcsolatos kérdésekre személyesen ügyfélfogadási idôben a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai a Polgármesteri Hivatal
III. em. 308 sz. szobájában (1024 Budapest, Mechwart liget
1.) vagy telefonon a 346-5559-es számon válaszolnak március 19-ig.

Szabályozási tervek készülnek
A II. kerületi Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot és Kerületi Szabályozási Tervet készíttet a Margit körút, a Lövôház utca, a
Fény utca és a Kis Rókus utca által, valamint a Fekete Sas utca, a Bem József tér, a Bem József utca és a Tölgyfa utca által
határolt területre.
A településrendezési eszköz kidolgozása elôtt az érintett lakosságnak, civil szervezeteknek, érdekképviseleti szerveknek
véleménynyilvánítási lehetôségét biztosítanak. Ennek érdekében a településrendezési eszköz készítésének célját és várható hatásait tartalmazó tájékoztatókat a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Központja (1024 Budapest, Margit krt. 47–
49.) földszinti hirdetôtábláján március 17-ig kifüggesztik, illetve megtekinthetôk a www.masodikkerulet.hu weblapon.
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Költségvetés hiány nélkül
Hosszú évek után az idén elôször a
kerületi költségvetés nem számol
mûködési hiánnyal. A képviselôk elé
február 28-án beterjesztett rendelettervezet az ellenzék vezérszónokainak
elismerését is kivívta. Láng Zsolt
polgármester az általános vitát
megnyitva arra utalt, hogy az
önkormányzat jelenlegi vezetésének
alapvetô szándéka, hogy a kerület
mûködôképességét megôrizze.
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FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.

rökvész út, valamint az Alsó Törökvész út,
Eszter és Vérhalom utca keresztezôdésében kialakítandó körforgalom, illetve a Virág árok óvoda bôvítése).
Póta Gyula, az SZDSZ frakcióvezetôje a
költségvetést jónak ítélte, ahogy fogalmazott, olyan, amelyet jó szívvel meg lehet szavazni. A szabad demokraták vezérszónoka
üdvözölte azt a tényt, hogy hosszú idô után
nem tartalmaz deªcitet a kerület költségvetése. Különös tekintettel arra, hogy számos
megyei jogú város, de kisebb falvak önkor-

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
díjmentes tanácsadást tart csütörtökönként 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.).

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként 17 órától ingyenes jogi tanácsadás
társasházaknak a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.).

CIVIL FOGADÓÓRA. A civil szervezetek szakreferense, dr. Szigeti Szilvia (tel.:
[30] 560-3928, e-mail: szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu) minden hónap elsô hétfôjén 15–17 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., II. emelet 217.).

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn, szerdán 10–18-ig, kedden, csütörtökön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

Dankó Virág alpolgármester, aki a költségvetés összeállítását irányította, a rendelettervezet bemutatásakor elmondta, hogy hitelfelvétellel továbbra sem számolnak, és az
oktatási intézményhálózatra vonatkozó, januárban elfogadott intézkedési tervnek is
köszönhetôen sikerült az évek óta görgetett
mûködési hiányt leépíteni.
— Tesszük ezt úgy, hogy egyetlen óvodánkat és iskolánkat sem kell bezárni, és ezzel
együtt sikerül a pedagógiai programok sokszínûségét is megôrizni.
Az alpolgármester arra is kitért, hogy feltûnôen magas összegû — 800 millió forintos — fejlesztési tartalékkeretet is létrehoztak az idei költségvetésben. Lesznek olyan
beruházások, amelyeket mindenképpen
megvalósít az önkormányzat (új bölcsôde
kialakítása a Hûvösvölgyi úton, a Fillér utcai iskola felújításának elsô üteme, a Családsegítô Központ és az Értelmi fogyatékosok Nappali Otthonának átköltöztetése), és
lesznek olyanok, amelyek idén csak akkor
készülhetnek el, ha sikerül pályázati pénzt
szerezni rájuk (például a Kapy utca és Tö-

mányzata is az eladósodással és a nehezen
teljesíthetô hiteltörlesztésekkel küzd. Póta
Gyula arról is szólt, hogy nem lehetett volna a némi többlettel is számoló büdzsét
megalkotni, ha a képviselô-testület korábban nem emeli fel a lakbéreket, és nem racionalizálja az oktatási intézményhálózat
mûködését. A frakcióvezetô ígéretet tett arra, hogy a kerület gazdasági mûködôképességének megôrzésére irányuló intézkedéseket továbbra is támogatják, még akkor is,
ha azok nem tartoznak a népszerû döntések közé.
Takács Beáta, a Magyar Szocialista Párt
képviselôcsoportjának vezetôje a realitás
költségvetésének nevezte a rendelettervezetet, s legnagyobb erényének a bevételek
és kiadások egyensúlyának megôrzését tartja. A szocialista politikus a pályázatok fontosságára hívta fel a ªgyelmet, és azt is jelezte, hogy frakciója több ponton nyújt
majd be módosító indítványt a részletes vitában, de ezek egyike sem veszélyezteti a
költségvetés egyensúlyát.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz kerületi szervezete szerdánként 16–18-ig (1024 Keleti K. u. 13/
b). A részt venni szándékozók az aktuális
hét keddjéig kérjenek idôpontot (lásd
fent).

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA kedden, csütörtökön16–19 óráig tart nyitva
(1022 Bimbó út 63.). Almássy Kornél országgyûlési képviselô elôzetes idôpontegyeztetés alapján fogad; telefon: (70)
362-8283.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn, kedden, szerdán és csütörtökön
12–18-ig, pénteken 12–16-ig tart nyitva.
Fazekas u. 19–23., tel.: 212-2978; e-mail:
bp02@mszp.hu.

Tóth Ildikó
JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes tanács-

NAPIREND ELÔTT. Csabai Péter képviselô (Fidesz—KDNP), a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója két lakossági panaszt tolmácsolt. A Kossuth Lajos utcában üzemelô pizzéria környékén élôk azt kifogásolták, hogy a vendéglátóipari egység
éjjel nagy zajjal mûködik, ami a nyári melegebb hónapokban különösen elviselhetetlen. Csabai Péter azt is szóvá tette, hogy a Zrínyi utca 16. alatt mûködô gépjármûkölcsönzô arzenálja a ház elôtti füvön parkol. Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetôje
válaszában elmondta, hogy miután tudomásukra jutott a hidegkúti pizzéria éjszakai
hangos mûködése, megkeresték a tulajdonost, és kérték, hogy a környék lakóira tekintettel gondoskodjon arról, hogy este 10 után ne zavarjanak senkit; tudomásuk szerint azóta újabb panasz nem érkezett. A Zrínyi utcai trélerek utcai elhelyezését szintén megvizsgálták, és megállapították, hogy az semmilyen jogszabályt nem sért — tájékoztatta a testületet Vajthó Gábor.
Gárdos Pál képviselô (Fidesz—KDNP) kérésére a testület egyperces néma felállással
emlékezett a kommunizmus áldozataira, akiknek emléknapja február 25-én volt.

adást szervez a Bimbó út 63.-ban csütörtökönként 16–18-ig. Idôpont-egyeztetés
a 353-0624-es telefonszámon.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 8.) szerdánként 17–18-ig
tart nyitva. Tel.: (20) 269-3777, e-mail: komaromiferenc@ freemail.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Margit krt. 48., I. em.) hétfôtôl csütörtökig 17–19-ig tart nyitva, tel.: 2010453; www.szdszbp02.hu.
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Ne félj, add a kezed!
Egyedülálló ötlettel állt elô Szalay Kriszta színmûvész,
amikor fogyatékos és egészséges gyerekek közös,
többnapos rendezvényét szervezte meg. Az esemény elsô
állomása a hidegkúti Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnázium volt, ahol az egészséges gimnazista ªatalok a
szintén a kerületünkben található Csalogány utcai
közepesen súlyos szellemi fogyatékosokat nevelô általános
iskola, szakiskola és diákotthon tanulóit látták vendégül
közös játékra, éneklésre, sportolásra.

A találkozó egyik célja a fogyatékos gyereket nevelô szülôk tehermentesítése volt, hiszen erre a pár napra a gimnazista pótszülôkre
bízhatták gyermeküket. A másik pedig, hogy az ép ªatalok fontos
tapasztalatokat szerezhetnek felelôsségrôl, gondoskodásról, az
élet kevésbé napos oldaláról is.
Ahogy belépünk a gimnáziumba, az iskolák szokásos hangulata
fogad: gyerekzsivaj, önfeledten játszó, elmélyülten beszélgetô, nagyokat nevetô gyerekek. Egészségesek és sérültek. Együtt, egyetértésben. Felemelô és megható látvány, ahogy a gimnazisták kis pártfogoltjaikat kézen fogják, labdáznak, gyöngyöt fûznek, címert festenek velük. Az egyik padon szép szôke lány ül, ölében egy sérült
kisªú, aki öleli, puszilja pótmamáját.
— Ô Dávid — mondja a kilencedikes Benkô
Lilla —, márciusban lesz kilencéves, és van egy
teljesen egészséges ikertestvére. Korábban jártunk a Csalogányban, ott ismertem meg Dávidot, aki rögtön kiszúrt magának. Megfogta a
kezem, és jött velem mindenhova. Ma egész
nap én vigyázok rá. Nagyon megszerettem,
olyan, mintha a kisöcsém lenne, legszívesebben hazavinném. Jó lenne több ilyen rendezvényt tartani, mert azok is megismerhetnék a fogyatékosokat,
akiknek elôítéleteik vannak, és meglátnák, hogy milyen jó velük
együtt lenni.
Tarkovics Évát nagy munkában találtam: karkötôt, nyakláncot készít segítôje útmutatásával. Jogos büszkeséggel mutatja munkáit, és
azt is elárulja, hogy legjobban kézmûveskedni
szeret. — Nagyon jól érzem magam, új barátaim is lettek. Lesz sportverseny is, az jó, mert
legalább fogyok egy kicsit.
Barátnôje, a tizennégy
éves Évi is lelkesen meséli friss élményeit. Ô
is készített gyöngybôl virágot, kóstolt kókuszdiót, belehallgatott a zeneterembôl kiszûrôdô
hangokba, hiszen szeret és tud is énekelni, játszik basszusgitáron. A legnagyszerûbb szerinte mégis az, hogy olyan helyes emberekkel ismerkedtek meg.

Bekukucskálunk a festôterembe, ahol többek között két ªatalember dolgozik nagy egyetértésben.
— Szilágyi Bálint vagyok, ô pedig a barátom, Tamás. A piarista
gimnáziumban tanulok, Tamás a Csalogány utcából érkezett. Nagyon szereti a jármûveket, ezért repülôt, hajót, vonatot, villamost
rajzoltam neki, ô pedig kifesti a rajzokat. Fantasztikusnak tartom
ezt a programot, mert nagyszerû embereket ismerhettem meg.
Olyan érzéseket szabadítottak fel bennem, amelyekrôl nem is tudtam, hogy léteznek. Ezentúl minden hasonló rendezvényt támogatni fogok, és, ahogy lehetôségem lesz, segíteni fogom a sérülteket.
Szalay Krisztának nem ez volt az elsô ötlete.
Régóta foglalkoztatja az esélytelenek sorsa.
Amíg tanítóképzô fôiskolára járt, dolgozott sérült gyerekekkel, és egy életre elkötelezte magát mellettük. Pár évvel ezelôtt írt egy színdarabot És a nyolcadik napon címmel, amelynek általa alakított fôhôsnôje egy alkalmi kapcsolatból Down-kóros kisªúnak ad életet.
— A darab kapcsán még tavaly decemberben részt vettem egy
beszélgetésen, amelyen integrációról, elfogadásról, segítésrôl
esett szó — meséli Kriszta, amikor tervének születésérôl kérdezem. — Szakpolitikusok is jelen voltak, és nekem az volt a benyomásom, hogy ezen a területen ôk is magánemberként viselkednek. Társadalmi összefogás még az egészséges emberek között
sem valósul meg, fogyatékosok esetén pedig végképp nem. Másnap jutott eszembe ennek a rendezvénynek az ötlete. Elsôsorban
azért, hogy érezzék a sérült gyerekek szülei az odafordulást, a segítséget. Tíz gimnáziumot kerestem fel, ebbôl hárman fogadták szívesen a tervet, köztük Rósa Viktor, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Beszéltem elôzôleg a gyerekekkel is,
és elmondtam nekik, hogy tizennyolc évesen világmegváltó forradalmárnak éreztem magam, és úgy maradtam. Hiszek abban, hogy
ilyen apró lépések formálják az emberek gondolkodását, hogy lehet és kell egymásra ªgyelnünk, és hogy ennek az országnak szüksége van ilyen pozitív erôkre, amit ez a több száz együtt játszó ép
és fogyatékos gyerek jelent.
Péter Zsuzsa
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Az ének és zene ünnepén
Óvodásoktól volt hangos a Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium
és Zeneiskola épülete február 23-án. Idén
negyedik alkalommal rendezték meg a Budapesti Óvodás Zenei Fesztivált, amelyen
kerületünket a Gesztenyéskert (képünkön), a Virág árok és a Fajd utcai óvoda képviselte. Az egész napos rendezvényen több
helyszínen, párhuzamosan folytak a programok, a gyerekek énekeltek, hangszeren játszottak. Az óvodás csoportok mûsorait a
tornacsarnokban nézhették meg a vendégek, a meseszobában Sándor Ildikó mesemondó varázsolta el történeteivel a gyerekeket, a zeneszobában Kósa Gábor zeneszerzô mutatta be az ütôs hangszereket a kicsiknek, a Kodály kamarateremben pedig az iskola tanulói adtak hangversenyt.

Az ének és zene ünnepén Stefanik Dezsô, a Kodály iskola igazgatója köszöntötte a szép számmal összegyûlt gyermekeket, szülôket, nagyszülôket és pedagógusokat.
Az eseményt Dankó Virág alpolgármester nyitotta meg, aki szerint a
kerület egyik legszebb
hagyománya az óvodások zenei fesztiválja. Az
alpolgármester szavaiból az is kiderült,
hogy a fôvárosi és országos tendenciákkal
szemben kerületünkben egyre több a bölcsôdés és óvodás korú gyermek.
pzs

Rajzok a Ringrôl
Országos rajzpályázatot hirdet 14–25 éveseknek A
Ring mesevilága címmel a Richard Wagner Társaság és az Ifjú Operabarátok Köre. A pályázat témája, hogy Wagner mûvei nyomán milyennek képzelik a mai fiatalok az északi népek ôsregéit, alakjait.
A mûvek megismeréséhez vetítéssel egybekötött
elôadást tartanak március 18-án délután a Kézmûipari Szakközép- és Szakiskolában. A pályamunkák
beadásának határideje május 10. (Operabarátok
Egyesülete irodája, VI., Andrássy út 20.). A legjobb
pályázatokat díjazzák, és kiállítják a Budapesti
Wagner Napokon a Mûvészetek Palotájában.

Tanulmányi versenyek eredményei
A tanév számos tanulmányi és tehetséggondozó versenye közül kettô olyan zajlott az elmúlt napokban, amelyeken elsôtôl nyolcadik évfolyamig szerepeltek a gyerekek. A
Második Kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központ szervezésében 2008. február 21én tartották meg a fôvárosi vers- és prózamondó verseny kerületi fordulóját a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban. A
kerületi továbbjutók 2008. április 8-án találkoznak majd a fôvárosi döntôben. A kerületi fordulón a következô eredmények
születtek:
Vers — 1–2. osztály: I. Varga Zita (Szent
Angéla), II. Ragályi Fruzsina (Szabó Lôrinc
Kéttannyelvû), II. Kelemen Anna (Klebelsberg). 3–4. osztály: I. Szolnoki -Vékás Olívia
(Áldás), II. Romhányi Márton (Pitypang), III.
Sipos Csilla (Újlaki). Különdíj: Bátai Domonkos. 5–6. osztály: I. Kovács Gergely (Klebelsberg), II. Pivarnyik Krisztián (SEK), III. Pirók
Panka (Remetekertvárosi), III. Bíró Boldizsár
(Budenz). 7–8. osztály: I. Bitter Dániel (Szabó Lôrinc), II. Schumann Janka (Kodály), III.
László Lili (Ökumenikus), III. Jécsai Georgina
(Újlaki).
Próza — 1–2. osztály: I. Fabó Bence (Csik
Ferenc), II. Duska Zsófia (Fillér), III. Fischer
Blanka (Budenz), III. Ehrenberger Blanka

(Szent Angela). Különdíj: Sarf Zsófia (Baár—
Madas), Baksa-Sós Csanád (Áldás). 3–4. osztály: I. Dalos Máté (Áldás), II. Bence Réka
(Csik Ferenc), III. Szigetvári Gergely (Budenz). Különdíj: Szövényi-Lux Boglárka
(Szent Angela). 5–6. osztály: I. Flanek Szilvia (Ökumenikus), II. Félix Dávid (Újlaki), II.
Ilyés Kinga (Törökvész), III. Dalos Áron (Áldás). 7–8. osztály: I. Szabó Gergely (Ökumenikus), II. Varga Martina (Budenz), III. Réti
Balázs (Áldás). Különdíj: Bakonyvári Barbara
(Remetekertvárosi).

Fergeteges
Remetések
A Remetekertvárosi iskola tavalyi évének legszebb eredménye az intézmény floorballcsapatainak — edzôjük
Szabó Gábor — diákolimpiai helyezései.
A legifjabbakból álló csapat a Budapest-bajnokság 2. helyezettjeként állhatott a dobogóra (Horváth Gergely,
Horváth Benedek, Wachtl Bendegúz,
Baltay Márton és Poór Boldizsár). A 2.
korcsoportos ªúcsapat a Budapestbajnokság gyôzteseként az Országos
Diákolimpián is a legfényesebb éremmel büszkélkedhet (Mile Benedek, Orbán Máté, Kovács Bendegúz, Kvasznicska Norbert, Hoffmann Tamás és
Lukácsi Boldizsár). A 3. korcsoportosok a budapesti második helyezés
után tudatos edzéstervvel az országos
bajnoki címet vívták ki maguknak (Szalai Kristóf, Rózsa Soma, Kaposnyák
Zsolt, Mile Olivér, Kovács László, Kovács Bendegúz). A legidôsebb korcsoportosok versenyében az ezüstérmes
Budapest-bajnokcsapat az országos
diákolimpián a dobogó harmadik fokára állhatott fel (Simon Adorján, Szabó Viktor, Hegedüs Dániel, Mile Olivér, Németh Attila, Molnár Kristóf).

Köszönet

A Pedagógiai Szolgáltató Központ rendezte a fôvárosi komplex rajzverseny kerületi
fordulóját is február 21-én a Kodály iskolá- Az Újlaki Általános Iskola Diákjainkért Újban. Eredmények:
lakon Alapítványa (adószám: 18041356-11–2. évfolyam: I. Erdélyi Luca (Áldás), II. 41) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
Békési Emese (Áldás), III. Losonczi Szilvia az alapítványt támogatták. A befolyt
(Pitypang), IV. Rácz Domokos (Budenz). 3–4. 484 911 forintot a cél szerinti tevékenységévfolyam: I. Romhányi Lili (Pitypang), I. Rom- nek megfelelôen használták fel. A további
hányi Márton (Pitypang), II. Nagy Lili (Ál- támogatásokat is köszönettel fogadják.
dás), III. Hámori Patrícia (Áldás). 5–6. évfo*
lyam: I. Pintér Anna (Pitypang), II. Kovaljov „A mûvészet varázs, mely átalakít.” A MarZsófia (Pitypang), III. Bokor Júlia (Áldás). Kü- czibányi Téri Mûvelôdési Központ munkalöndíi: Lukácsi Liza (Remetekertvárosi). 7–8. társai köszönik, hogy adója 1%-ával támoévfolyam: I. Sallak Dóra (Áldás), II. Ercsei gatja mûvészetpedagógiai módszerekkel
Tünde (Fillér), III. Halász Nóra (Fillér), III. Her- dolgozó gyermek- és ifjúsági közösségeinádi Nóra (Törökvész), IV. Krepsz Adrienn ket, programjaikat, nyári táboraikat. Adószám: 15502072-2-41.
(Pitypang).
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK-EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

BUDAI TÁNCKLUB
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992

IBS SZÍNPAD
1021 Tárogató út 2–4., tel.: 391-2525, 391-2526

MILLENÁRIS
1024 Fény u. 20–22., tel.: 438-5312

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

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
1028 Templom u. 2–10., tel.: 392-0860

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

VÍZIVÁROSI GALÉRIA
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925

NE CSAK LÓGJ A NETEN! Az Internet Fiesta programsorozat keretén belül Ne csak
lógj a Neten! címmel március 27-én 16–
18 óra között családokat érdeklô internetes
oldalakat (többek között: wikipedia, mese.lap.hu, MEK — kötelezô olvasmányok,
Neumann-ház — virtuális dia) mutatnak be
a Török utcai könyvtárban szülôknek, nagyszülôknek, gyerekeknek és unokáknak
(1023 Török utca 7–9., tel.: 212-1103).

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett öntöde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n MÁRCIUS 15-ig Juhász Dávid festômûvész Neonpassió címû kiállítása a Kájoni János Ferences Házban. A kiállítás szervezôje az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség II. kerületi szervezete (1025 Szilfa u.
4.).
n MÁRCIUS 21-ig Vidor Ferenc építész fotókiállítása a HAP Galériában. A kiállítás megtekinthetô hétfôtôl péntekig 14–19-ig. (II., Margit krt. 24., földszint)
n MÁRCIUS 22-ig: Kiállítás epilepsziával és mentális problémákkal élôk alkotásaiból. (Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központ)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁRCIUS 14–ÁPRILIS 9.: Corvin Kárpitok. A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Magyar Kárpitmûvészek Egyesülete. Gobelintervek, grafikák. Megnyitó: MÁRCIUS 18-án 18 órakor.
Megnyitja: dr. Monok István mûvelôdéstörténész, az OSZK fôigazgatója. (1027 Kapás u. 55.)
n KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 23-ig: Magánterek, közterek — Sóváradi Valéria festômûvész kiállítása. Megnyitja P. Szabó Ernô mûvészettörténész MÁRCIUS 6-án 18 órakor. Megtekinthetô naponta 10–18 óráig. MÁRCIUS 11–30., 10–18-ig: Ablakok — a Gyermekek Háza és az Igazgyöngy Alapítvány tanulóinak közös kiállítása. Megnyitja Vekerdy Tamás pszichológus MÁRCIUS 19-én 15 órakor.
Közremûködnek a pesthidegkúti és berettyóújfalui iskola diákjai.
SZÍNHÁZ IBS: MÁRCIUS 7., 22., 19.00: Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye? Dráma két felvonásban R.: Földessy Margit. Bemutató. MÁRCIUS 8., 28., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében három kanál. Vígjáték két felvonásban. R.: Földessy Margit. MÁRCIUS 8., 21., 19.00: John Osborne: Dühöngô ifjúság. Dráma két felvonásban. R.: Földessy Margit. Vizsgaelôadás (IBS Kamaraszínpad).
MÁRCIUS 9., 19.00: Best Uff l’art pour l’art — a L’art pour l’art Társulat elôadásában. MÁRCIUS 20.,
18.30: Dumaszínház az IBS-ben (IBS Pub). Szerk. Litkai Gergely. Km.: Lorán Barnabás, Beliczai Balázs.
MÁRCIUS 20., 19.00: Hair. Musical a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. MÁRCIUS 21., 19.00: Örkény István: Macskajáték. Tragikomédia két felvonásban Fôszerepben: Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Földi
Teri, Huszár László. R.: Varga Miklós. MÁRCIUS 27., 18.30: Dalok a falvédôrôl — irodalmi rock ’n’ roll.
Elôadja: Hajdu István, Szabó Jusztin, Hajdu Gábor (IBS Pub). MÁRCIUS 29., 19.00: Van, aki forrón szereti. Filmvilágsikerek színpadon a Szindra vizsgaelôadásában.

ZENE IBS: MÁRCIUS 13., 19.00: A Hot Jazz Band koncertje. MÁRCIUS 30., 19.00: Indiai klasszikus zene és tánc mesterfokon. Dr. Deepti Omchery Bhalla világhírû elôadómûvész és a Calcutta trió
TF-ESTÉK. Március együttes koncertje.
7-én 18 órától Szö- n BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁRCIUS 21.,18 óra: Király Csaba zongoraestje. Közremûködik: Ding Ding.
rényi Levente Ki ad- Bach—Liszt: g-moll orgonafantázia és fúga. Kodály: Részletek a „Hét zongoradarab” c. sorozatból. Barja vissza az ôsein- tók: Tizenöt magyar parasztdal. Király Csaba: Improvizáció Bartók-stílusban. Liszt: B-A-C-H fantázia és fúket? — A honfogla- ga. Debussy: Suite bergamasque. Kis szvit — négykézre. MÁRCIUS 25., 18 óra: Hangverseny Bartók Bélástól a honfelaján- la születésnapján. Banda Ádám hegedûestje. Közremûködik: Kovalszki Mária (zongora). Dohnányi:
lásig címû estjét lát- cisz-moll szonáta hegedûre és zongorára op. 21. Bartók: II. rapszódia. Kodály: Adagio. Vajda János: Temhatják a nézôk a TF- po di ciaccona. Hubay: Preghiera. Hubay: Carmen-fantázia. MÁRCIUS 28., 18 óra: Az Akadémia Vonósesték címû program- négyes hangversenye. Schubert: c-moll „Quartettsatz”, Mozart: B-dúr „Jagd — Vadászat” vonósnégyes,
sorozat keretében. Schubert: d-moll „A halál és a lányka” vonósnégyes.
A belépés díjtalan. n Koncertek a Vojnovich-Huszár villában: MÁRCIUS 8., 19.30: Egri Mónika és Pertis Attila zongora(TF-aula, 1123 Alko- hangversenye a Tétény-Promontor Kulturális Napok keretében. Dvoøak, Chopin, Brahms és Liszt mûveibôl. Az estre a belépés ingyenes. MÁRCIUS 19., 19.30: Nagyheti gondolatok zenében és szóban. A Fotás u. 44.)
dor Kamaraegyüttes hangversenye Kerényi Lajos
atya elmélkedésével. J. Haydn: Krisztus hét szava a
VÉRZÔ OLAJ. Noha minden a legnagyobb titokban zajlott, régóta tudni lehetett,
keresztfán. Jegyet rendelni a 362-1606-os telefonhogy ki viszi haza idén a legjobb férfiszínésznek járó Oscar-díjat. Olyannyira biztos
számon és üzenetrögzítôn lehet. (1223, Mûvelôvolt Daniel Day-Lewis gyôzelme, hogy a többi jelöltnek kár is volt kiöltöznie az átdés u. 37/a)
n MÁRCIUS 16., 20.00: Pergolesi: Stabat Mater a
adásra, hisz biztosra lehetett venni, hogy ha elérkezik az idô, úgysem ôket szólítják
majd a dobogóra. Daniel Day-Lewis nagy színész. Olyan nagy, hogy arra majdnem ráCiszterci Szent Imre templomban. Km.: Csereklyei
megy a Vérzô olaj, Paul Thomas Anderson nagy mûgonddal elkészített, sokat dicsért
Andrea, Takács Zsuzsanna, a templom nôikara és a
westernje. A színész ritkán áll a kamerák elé, akkor viszont éveket készül a szerepére,
Budapesti Vonósok (mûvészeti vezetô: Botvay Ká-

kívül-belül edz, hogy testestül-lelkestül megszülje a ráosztott karaktert. Utóbbiak sorában mostanában egyre több a vérben forgó szemû agresszor: ilyet játszott kackiás bajusszal és kürtôkalappal Scorsese New York bandáiban, és ilyet
játszik most is, a vagyonszerzés és elembertelenedés útjára lépett olajvállalkozó
szikár drámájában. Ez a szikárság azonban, mely a színészi játékban és a tájképfestésben is elôtérbe nyomakszik, azzal fenyeget, hogy éppoly talmi díszítôelemmé válik, mintha romantikus girlandokkal futtatnánk be a forgatókönyv lapjait.
Azon a szinten persze, ahol Paul Thomas Anderson játszik, egy kis mûvészieskedés még simán belefér, épp csak Daniel Day-Lewis alig fér bele a filmbe. Annyi
energiát termel, olyan vehemensen fujtat és utál, hogy majdhogynem szétfeszíti
KG
a történet, a táj és az érzelmi viszonyulások kereteit.
Rendezte: Paul Thomas Anderson. Fôszereplôk: Daniel Day-Lewis, Paul Dano.

2008/5 — március 6.
roly, hangversenymester: Bánfalvi Béla) elôadásában. Vezényel: Csányi Tamás. Bevezeti: dr. Bolberitz
Pál professzor. A belépés ingyenes. A hangverseny
elôtt, 19.00 órakor szentmise. Adományaikat köszönettel fogadjuk. (XI., Villányi út 25.)
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Színház a Kultúrkúriában
A Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központ színházi mûsorában
igyekszik különbözô mûfajú és stílusú produkciókat bemutatni.
HERCZEG FERENC: KÉK RÓKA. Március 9-én 19 órától arra a jelentôségteljes
kérdésre keresi mindenki a választ, hogy vajon „járt-e Cecil a Török utcában”. Az aszszony megcsalja férjét a házibaráttal. De mi van akkor, ha ez az unalomig ismételt
szerelmi háromszög egyszer csak négyszöggé válik? Herczeg Ferenc szalonvígjátékában a férj után már maga a csábító is felszarvazottá válik: a szeretô szerepét átveszi
egy titokzatos újabb férfi. A Turay Ida Színház és a Soproni Petôfi Színház közös produkciója az apró nôi fondorlatok kisszerû történetét mutatja be. Jegyár: 2200, 1800 Ft.
A MI SÜTÔ ANDRÁSUNK. Március 16-án este 19 órakor különleges színházi est részesei lehetnek a Klebelsberg
Kultúrkúria színháztermének nézôi. Mind a nemzeti ünnephez, mind a rákövetkezô Nagyhét elmélyüléséhez kiváló kiindulópont a Sütô András drámáiból, írásaiból összeállított
önálló est, Rubold Ödön és Götz Anna vallomása az íróról
és az ô gondolatain keresztül a magyarság mai helyzetérôl.
A jeleneteket, novella- és írásrészleteket összeállította és
elôadja: Götz Anna és Rubold Ödön. Jegyek 1200 Ft-os
áron válthatók az InterTicket jegyértékesítô rendszeren keresztül, illetve a helyszínen.
„Minap kedves meghívó szólított, »A mi Sütô Andrásunk« címmel, Götz Anna és Rubold Ödön estjére került sor
a megújult kispesti mûvelôdési házban. Már a hír is melegített, hogy ebben a rideg,
reményeinket koszító téli idôben és gondok-nyomasztotta hajszában egy mûvészpár
teremtô akarattal emlékezetét és ragaszkodását pódiumra állítja. Erejük és ambíciójuk van arra, hogy Áprily Lajos nyomán Sütô András képét kölcsönözve, az árral szemben úszó pisztrángtermészettel ellent mondjanak annak a talmi világnak és központi
akaratnak, amely emberi, szellemi értékeink, hitéletünk, nemzeti intézményeink, kultúránk végzetes elgyöngítésére, lepusztítására alapítványokat, minisztereket, s általuk kinevezett felügyelôket üzemeltet.” (Részlet Ablonczy László jegyzetébôl.)
VÖRÖSMARTY: CSONGOR ÉS TÜNDE. Március 16-án vasárnap 11 órától a Nevesincs Színház elôadásában élvezhetik a klasszikus mesejátékot a szülôk és a gyerekek. Hosszú és kalandos útja során találkozik Miriggyel, a gonosz boszorkánnyal, aki
minden áron meg akarja akadályozni, hogy a két szerelmes egymásra találjon. A három vásott ördögfi, Kurrah, Berreh és Duzzog is sok bonyadalmat okoz szegénynek,
de csínytevéseiket látva a gyerekek biztos a hasukat fogják majd a nevetéstôl. Hogy
egymásra talál-e végül a hôs Csongor és a világszép Tünde? Ezt bizony csak az tudja
meg, aki eljön megnézni a mesét. Jegyár: 700 Ft.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna. Kedden és csütörtökön 17–18 óráig 4–5 éves óvodások részére. Berczik Sára módszerén alapuló mozgás-, koordináció- és ritmusérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnasztika zongorakísérettel. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-6286. Gerinctorna kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig.
Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06
30) 370-7322. Jóga szerdán 8–9.45 óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (06 20)
947-0202; kedden 19.30–21.15 óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20)
9418-773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 11–12 óráig. Szülés utáni baba-mama-torna pénteken 10–11 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Salsa csütörtökön 20–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Földi Anikó, (06 20) 315-2781.
n Nôi alakformáló kondicionáló órák kedd-csütörtök reggel 8–9 és este 19–20 óra között. Vezeti
Tury Veronika. Információ: 200-9356. Izomnyújtó,
stretching gyakorlatok, kötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott kedd-csütörtök 17.30–
18.30 között. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Információ: (06 30) 975-4752. Gyermektorna
lányoknak és fiúknak (6–10 éves korosztály), vezeti: Bánhidi László és Borbála testnevelô tanár és
szakedzô. Idôpont: kedd-csütörtök 16.15–17.15ig. Jelentkezés, információ: 200-0191 és (06 30)
413-3854. (Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.: 3920860)
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfolyam Heimer István nemzetközi diplomás oktató
vezetésével. Helyszínek: A Pasaréti Ferences Alapítvány épületében (1025 Szilfa u. 4.) kedden 10–11
óra között, az ASRAM Jóga és Meditációs Központban (1024 Ady Endre u. 1., I. em.) csütörtökön 17.30–18.30-ig. A Sivananda Jógaközpontban (1026 Volkmann u. 10.) pénteken 10–11 óra között. Ha szeretne szabadabban és kevesebb megerôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy hatékonyabban és kellemesebben végezze mindennapi tevékenységét, jöjjön el az óránkra! Információ: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu.
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaóra MÁRCIUS 9-én 16 órától a Volkmann u. 10. alatti jógaközpontban. 10x2 órás kezdô jógatanfolyamok indulnak MÁRCIUSBAN 12-én 18.30, 14-én 17, 25én 18.30, 26-án 16 és 31-én 10 órakor. Még lehet csatlakozni a március 6-án indult meditációs tanfolyamunkhoz. Gyakorló hatha jóga órák péntek este 18.30-tól, kedd és csütörtök délelôtt 10-tôl, csütörtök
délután 16tól (II., Volkmann u. 10., Jógaközpont), hétfôn és szerdánként 18.30-tól (II., Gábor Áron u. 47.,
Rózsabimbó Ovi). Információ és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnáziumban. Babagimnasztika kedd 9.30–10.30-ig (2–3
éves kor), 10.30–11.15-ig (1–2 éves kor). Vezetô tanár Németh Erika. Kreatív tánc hétfôn 17–18 óráig (6–
8 éves kor), szerdán 17.15–18 óráig (3–4 éves kor), pénteken 16.15–17.15 óráig (5–6 éves kor). Vezetô tanár Németh Erika. Játékos focisuli csütörtökön 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7 éves kor). Vezetô tanár Almási Éva. Gerincgimnasztika kedden 8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Vezetô tanár dr. Csider
Tibor egyetemi docens. Érdeklôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-1703, nemetheri@freemail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola épületében. Kendoedzések gyermekeknek 18–19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden és pénteken.
Információ: (06 30) 601-2025, www.budapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu (1022 Marczibányi
tér 1.)
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól függetlenül mindenkinek, aki rendszeres mozgással, rövid idôn belül látványos eredményt szeretne elérni. Információ és órarend: 201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)

A RAIFFEISEN DZSESSZKLUB ÚJ ARCA.
Március 3-án 20 órától a Berki Tamás Band
ad koncertet a Raiffeisen Jazzklubban, a
jazz 10 arca sorozat keretében. Ahol Berki
Tamás fellép, garantált a profi elôadás és a
remek hangulat. A 2004-ben Szabó Gábordíjjal kitüntetett, hatvanas éveiben járó scatvirtuóz a
dzsessz-standardeket és
zenésztársai
szerzeményeit is azzal az
egyedülálló
„berkis” ízzel adja elô,
amely méltán vált védjegyévé. Saját darabjait, amelyeket nemcsak koncerten, hanem szerzôi lemezein — Igazi paradicsom (1984), Jó reggelt (1990), A híd (2004) — is hallhatják rajongói, a zene szeretete, a derû és a humor
formálják. Fellép: Berki Tamás, Tóth Viktor,
Mohai Tamás, Horváth Plutó József, Mohai
Gyôzô. Jegyár: 1000–1200 Ft. (Millenáris,
Fogadó)
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n ZENE: MÁRCIUS 8., 19–21 óráig Bakacsi
Béla nônapi koncertje és táncestje. Szünet
után közönségünk táncra perdülhet a jól ismert dallamokra. Jegyár 1000 Ft. MÁRCIUS
20., 19.30–21.30: Mesterkoncertek és ifjú
mesterek 4+1. 2008-as téli-tavaszi bérlet 2.
elôadás: Schubert-est. Mûsor: D-dúr szonatina, A-dúr szonáta, A-dúr vonósötös (Pisztrángötös). Km.: Kovács Anikó (hegedû), Eckhardt Gábor (zongora), Balogh Endre (cselló),
Mohácsi Gyula (brácsa), Buza Vilmos (nagybôgô). Jegyár: 1600 Ft. A bérlet további elôadásai: ÁPRILIS 24., 19.30: A Solti Kamarazenekar koncertje. MÁJUS 15., 19.30: A Nemzeti
Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekarának koncertje. MÁJUS 29., 20.00: A Bánfalvi-család kamaraestje.
n SZÍNHÁZ: MÁRCIUS 9., 19–22 óráig: Herczeg Ferenc: Kék róka. Színjáték három részben. A Turay Ida Színház elôadása. Szereplôk:
Pápai Erika, Nemcsák Károly, Bozsó József, Bregyán Péter, Rárósi Anita. R.: Márton András.
Jegyár: 2200 Ft, 1800 Ft. MÁRCIUS 16., 19–
21 óráig: A mi Sütô Andrásunk. Götz Anna
és Rubold Ödön színházi estje Sütô András
mûveibôl. Két színész vallomása a magyar
nyelv felsô fokú mûvelôjérôl, a nagy tudású
közíróról, a nagyszerû emberrôl, akinél a szó
és tett mindig azonos volt. „Nem létezik sem
törvény, sem törvénytelenség. Egyedül a helyzet létezik.” Jegyár: 1200 Ft.
n KLUB: MÁRCIUS 7., 19.00: India — Folk
György elôadása és könyvbemutatója. Folk
Görgy bemutatja India — a végletek birodalma címû kötetét, majd elôadást tart India két
arca — szólamok és hétköznapok címmel. Az
esten közremûködik Indiában készült fotóinak vetítésével Folk Florina. A belépés ingyenes. MÁRCIUS 11., 10–12-ig: Baba-mamaklub. A kézmûveskedés és játék mellett a kapcsolatteremtés lehetôségét kínáljuk a kisgyermekes családoknak, édesanyáknak és kisbabáiknak. A klubot Erdélyi Ágnes és Nagy Petra vezeti. Vendégünk március 11-én Szomor Éva
gyógypedagógus, aki a korai beszédfejlôdés
fontosságáról és problémáiról tart elôadást. A
belépés ingyenes.
n GYEREKEKNEK: MÁRCIUS 7., 10.30: Mosó
Masa mosodája: A Rókatündér — a Bóbita
bábszínház elôadása. A Tádé-bérlet az óvodás
korosztálynak kínál elôadásokat. Varga Katalin könyve nyomán, gyermekversek felhasználásával bábszínpadra írta: Szász Ilona. Báb- és
díszletterv: Fazekas Antónia. Zene: Rozs Tamás. Rendezô: Sramó Gábor. Szereplôk: Csizmadia Gabi, Szabó Balázs, Várnagy Kinga mv.
Zenész: Boglári Tamás. Jegyár: 500 Ft. MÁRCIUS 16., 11–13-ig: Családi matiné — Csongor és Tünde meséje. Az eredeti mûvet gyerekek számára átdolgozta Tarbay Ede és
Rencz Antal. Zene: Weiner Leó.
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GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné elôadások: MÁRCIUS 7., 9.30: Zeneképzelet — játék
a zongorán Várnagy Andreával és Farkas Zsolttal (Zongora-bérlet 5. ea.). MÁRCIUS 8., 11.00: Sétál, dudál, furulyál… — kirándulás a mese és a népzene világába. Agócs Gergô és Barátai (Furulya-bérlet 5.
ea.). MÁRCIUS 29., 11.00: Táncok Mátyás udvarában. Company Canario (Gitár-bérlet 5. ea.).
n MÁRCIUS 8., 10.00–17.00: Holland—flamand gyereknap. Babusgató. Apró csodák kicsiny kertje —
holland kézmûvesség. Társasjáték Hollandiáról, szélmalomkészítés, origami, csempefestés, fapapucskészítés. Gyermekkönyv-bemutató. MADCAP. MADCAP hollandul annyit tesz: játszó gyerekek. A MADCAPben három táncos van a színpadon, hogy megosszák velünk képzeletüket, és közösen alkossanak egy játékot a gyerekekkel. Különösebb erôfeszítés nélkül válnak így a gyerekek a tánc részévé. (Millenáris Fogadó)
NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 7.: Találkozás
10 órakor a Moszkva téren az óra alatt. Vártörténeti séta, a Mezôgazdasági Múzeumban. A szabadban tartott múzeumépület történetérôl szóló tárlatvezetés keretében megtekinthetô a múzeum — nagyközönség elôl elzárt — kerengôje és szakkönyvtára. Húsvéti kiállítás, tojásírási bemutatók megtekintése.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: MÁRCIUS 11.: 1848. március 15-re emlékezünk. MÁRCIUS 18.: „A
Biblia éve” — Beszélgetés. MÁRCIUS 25.: Húsvét a klubban. Csak klubtagoknak. Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Jól sikerült FEBRUÁR 7-én a klub farsangi bálja, amelyen közismert személyiségek is részt vettek: dr. Csabai Péter, a Városrészi Önkormányzat elöljárója és Magyar Ari, a Budai
Képzômûvészeti Egyesület elnöke. 21-i klubnapunkon Küller András egykori képviselô volt a vendégünk,
de rövid idôre dr. Csabai Péter is meglátogatott bennünket. Már idei terveink is körvonalazódnak: kirándulások, saját filmklub, öntevékeny színjátszás. Legközelebbi összejövetelünk a húsvéti ünnepek miatt eltolódik: ÁPRILIS 3-án csütörtökön találkozunk, délután 16 órakor. (1028 Máriaremetei út 37.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁRCIUS 12.: Szépmûvészeti Múzeum, Medici-kiállítás. MÁRCIUS 13.: Bécs, Tutanhamon kiállítás. MÁRCIUS 19.: Ismerkedés a budai hegyekkel. MÁRCIUS 26.: A
Tápióság és Jászság nevezetességei. Elsô félévi programok átvehetôk a keddi klubnapokon. A részletek
felôl érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Elsô féléves programjainkból: MÁRCIUS 18.: Húsvét elôtt Bécsben,
séta a Burgban. (1024 Margit krt. 48., tel.: (20) 921-6588, 316-5925)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: A klubdélutánokat minden hónap harmadik szerdáján
16 órakor tartjuk, míg a fakultatív programok elôre megjelölt idôben kerülnek lebonyolításra. (1024 Keleti Károly utca 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden hónap második és negyedik szerdáján 16 órakor
tartja összejöveteleit. MÁRCIUS 12., 16.00: A Biblia éve, vendégünk Juhász Judit, a Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ 394 44 24.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Legközelebbi összejövetelünk MÁRCIUS elsô hétfôjén fél 5-kor
lesz a Klebelsberg Kuno Kultúrközpontban. További információ: Küzdy Lászlóné: 376-8773.
KIRÁNDULÁS BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: MÁRCIUS 15.: Gödöllôi dombvidék. Találkozó: 8.15-kor, Keleti pu., jegypénztárak. (Információ minden páratlan hét csütörtökén 16
órától a 212-5641-es telefonszámon.)
n TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: MÁRCIUS 12., 19., 26.: Séta a budai hegyekben. Találkozó 9 órakor a Moszkva téren az óra alatt. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, www.termeszetvedok.hu
MAGÁNTEREK, KÖZTEREK címmel nyílt március 6-án kiállítás Sóváradi Valéria festômûvész mûveibôl a Klebelsberg Kultúrkúriában. Verba Andrea mûvészettörténész
így ír az alkotásokról: „Képein a síkfelületen megjelenô, erôteljes térbeliség, az érzéki
szín- és fényviszonyok, valamint a szinte sterilnek nevezhetô, a személyes gesztus
megjelenítésétôl tartózkodó felületkezelés együttese különös, metafizikus ihletettségû atmoszférát teremt [...] Minden forma csak félig, részben; teljességének hiányával
van jelen. S a látszólag statikus, üres tér ettôl megindul, mint egy öntôminta, »befelé
húz«, szinte fizikailag érezzük a vákuum szívóhatását. Az egzakt, fény-árnyék kontrasztokra építô
térábrázolás ellenére teljesen bizonytalan a térképzetünk. Mintha minden
pillanatban történhetne
valami.”
A kiállítás március 28-ig tekinthetô meg naponta 10–18
óráig a Kultúrkúriában. (1028
Templom u. 2–10., www.kulturkuria.hu)
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KLUBOK Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 óráig a II. sz.
Gondozási Központban. Megközelíthetô a 49-es busszal, a Moszkva térrôl. (1022 Fillér u. 50/b)
n Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenvedôknek és hozzátartozóiknak minden hónap utolsó szerdáján 14.30–16 óráig. (Családsegítô Szolgálat, 1022 Fillér u. 50/b, tel.:
225-7956)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n Baba-mama-klub a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban szerdánként 10–12 óráig. Az otthon lévô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket várjuk klubunkba. Szeretnénk, ha klubunk olyan hely lenne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan éreznék magukat, és saját ötleteikkel
alakítanák ki a klub életét, a foglalkozások témáját. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô:
500 Ft/fô + 1 gyümölcs. Információ: 212-2820.
n Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezésében minden hónap utolsó hétfôjén: DIVAT(SZÍN)HÁZ — a színházi divattól a divatházon át a divatszínházig a Merlin Nemzetközi Színház
Klubjában. (1052 Gerlóczy u. 4.)
n MICVE KLUB: MÁRCIUS 8., 19 órától vendégünk: Bokros Lajos. Egészségügyi reform, magánbiztosítós rendszer. MÁRCIUS 13., 18 órától Zájin Ádár halvacsora. MÁRCIUS 16., 18 órától vendégünk: Horváth Csaba fôpolgármester-helyettes és Molnár Zsolt, a szocialisták budapesti elnöke. Moderátor: Kozma Levente. MÁRCIUS 22., 19 órától körzeti purimi vigasság. Énekel: Dömsödi Farkas Bálint operetténekes és Menyhárt Marika operettprimadonna. Zongorán kísér: Budai Béla zongoramûvész. MÁRCIUS
29., 19.00 órától „Kizárólag zsidó kifutófiút vennék fel lapomhoz 1944. március, Drozdy Gyôzô laptulajdonos”. Beszélgetô partnerek: Aczél Endre újságíró, dr. Haraszti György történész, Garai Róbert színmûvész, dr. Drozdy Gyôzô. Moderátor: Simonyi Péter. Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. A foglalkozásokat Halmosi Ágnes gyógytornász tarja (a körzet tagjai számára ingyenes). Csütörtökönként 18 órától Frankel Baráti Kör. Várjuk új tagok jelentkezését! Vasárnaponként
10.00–11.30-ig Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek. Információ: (06 30) 491-8140. (1023 Frankel Leó
út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: ÁPRILIS 24-én Szeged építészeti emlékeivel ismerkedünk,
ár: 2800 Ft/fô. MÁJUS 1–4-ig Krakkó páratlan szépségeit nézzük meg, ár: 29 900 Ft/fô. MÁJUS 22-én Budafapuszta csodálatos arborétumát látogatjuk meg, ár: 5000 Ft/fô. A félév további programját rendezvényeinken és összejöveteleinken átvehetik. (1024 Margit krt. 64/b, bejárat a fôkapu mellett balra, a Bárdos
Lajos-emléktábla alatt; tel.: 216-9812, üzenezrögzítô is, (20) 42-42-180; fonixke@t-online.hu)
TANFOLYAM A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban januártól képzô- és iparmûvészeti
kurzus indul, mely egyben lehetôséget biztosít mûvészeti egyetemekre való felkészülésre is. A tanfolyamokat vezeti Kéry Bálint Bence. Idôpontok: szerda, péntek 16 órától 20 óráig. Telefon: (06 30) 537-7653,
(06 30) 350-9228. Kosárfonómûhely Faragó Krisztával, hétfônként 18–20.30-ig. Információ Pilinger Zsuzsától, telefon: (06 70) 335-6283. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10
éves korig minden kedden 16–17.30 óráig.
n Orosz nyelvtanítás anyanyelvi tanártól a The Boyd Scool Nyelviskola szervezésében a Független Pedagógiai Intézetben (1027 Frankel Leó út 6.) a Margit hídnál. Érdeklôdni, jelentkezni: (06 30) 407-8707.
ELÔADÁS MÁRCIUS 11., 19.00: A tartós stressz negatív demográfiai hatásai. Dr. Kopp Mária orvos, pszichológus, a SOTE Magatartástudományi Intézet professzorának elôadása a Budapest XII.
kerületi Mûvelôdési Központ kupolatermében. (MOM, 1124 Csörsz u. 18.)
JÁNOS VITÉZ A MARCZIN. Március 19–20-án szerdán és csütörtökön 10 és 14.30
órai kezdettel a pécsi MárkusZínház bemutatja a Jánosvitéz címû bábjátékot. „A Petrovits bácsi az ügyelô, a színházban nagyon fontos ember. A színészek félelmesztô kalandokon mennek keresztül, hogy a
zsiványok, a tatárok vagy éppen a törökök
legyôzettessenek. Tessenek látni ílly’ nehéz
sora van a hazai (báb)színházi életnek. Ja,
hogy közben a Jánosvitéz történetjét használhatja a nézôsereg — amit ez a mi Sándorunk ügyesen odakanyarintott —, hát kérem tisztelettel, az sem mellékes dollog!!
Nem lesz itt vér meg erôszak, csak bársonyos finomság kicsiknek s nagyoknak!?”
Írta: Petôfi Sándor szándéka szerint a Társulat — a MárkusZínház. Zenéjét szerzette:
Kovács Márton diplomás zenemûvész. Színpadra tette: Vajda Zsuzsánna, Balogh Róbert, Pilári Gábor, Radák János, Pilári Lili, Fekete Etelka, Pilári Áron. Erôsen támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap és sokan mások.
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n MÁRCIUS 15.: VI. Országos Berczik Sára
Emlékverseny a Budai Táncklub szervezésében. A versenyen közel harminc táncpedagógus 300 növendéke látható. A versenyelôadások várható kezdési idôpontjai: 10.30, 13.00
és 15.30 (sorrend: felnôtt, ifjúsági, végül a
gyermekkorosztály). Az eredményhirdetés, a
zsûri értékelése elôreláthatóan 18.30-kor lesz.
n CSALÁDI: SZIAMARCZI! Családi játszószombatok 10–13 óráig. MÁRCIUS 8.: Mesefolyam — ahol a mesék életre kelnek, A három pillangótól A brémai muzsikusokig. Foglalkozásvezetô: Lukács Gabriella. MÁRCIUS
22.: Tavaszváró — húsvéti sokadalom. Húsvétváró kézmûves foglalkozások. Várjuk a családokat a húsvéthoz kapcsolódó ajándék- és
kézmûvestárgyak készítésére. MÁRCIUS 9.,
17.00: Benkó Dixieland Band. A dzsessz története dióhéjban — kicsiknek és nagyoknak.
A Benkó Dixieland Band koncertajánlata családok együttes szórakozásához, akik a koncertsorozat elôadásain ismerhetik meg a dzsessz
történetét.
n TÁNC: MÁRCIUS 9., 10–12 óráig: Kôketánc gyermektáncház. Tánc- és énektanulás
Sándor Ildikó, Prekler Katalin és moldvai zenét játszó muzsikusok segítségével. Kézmûveskedés Bálint Ágnessel és Huszti Kingával, 1–7
éves korig. MÁRCIUS 12., 20–01 óráig: Guzsalyas táncház a Somos együttessel. Moldvai csángó tánc- és énektanítás. MÁRCIUS
16., 10–12 óráig: Kôketánc gyermektáncház. Virágvasárnapi zöldágazás. MÁRCIUS
19., 20–01 óráig: Guzsalyas táncház a Szigony együttessel. Gyimesi és moldvai csángó tánc- és énektanítás.
n KAMASZOKNAK: MÁRCIUS 8., 14–18 óráig: Denevér Varázslóiskola. Mûhelyfoglalkozás 10–16 éves korú gyerekeknek. A mesterséges intelligenciáról. A foglalkozáson szó
esik a ma létezô mesterséges intelligenciákról,
robottechnikákról. Gyakorlatban megpróbáljuk egy számítógép mûködését modellezni,
„katasztrófa”-játékunkban a gépek fölé emelkedünk, és megnézzük, hogy az emberi
együttmûködés vajon helyettesíthetô-e? MÁRCIUS 22., 15–18 óráig: Titánok — óriás festés. Ezen a napon fessünk valami nagyon nagyot: Ó-R-I-Á-S-I-T! Óriás képet, tojást, húsvéti színeket, formákat. 12–18 éveseknek szervezett programsorozat. Csütörtökönként
16.30–18 óráig Madarászsuli. Minden második hétvégén terepi foglalkozás. Vezeti: Zsoldos Árpád ornitológus.
n MÁRCIUS 8., 8–12 óráig ismét baba- és
gyerekholmivásár. Várjuk azokat, akik gyermekruhákat és kiegészítôket szeretnének kedvezô áron beszerezni. Kinôtt, de még jó állapotban lévô baba- és gyerekruhák, valamint
játékok börzéje.
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Színész és semmi más
meg, amikor ô négyéves kislány volt, én
meg lehettem húsz körül. A nagypapájával,
Komlós Vilmossal játszottam együtt, egy
kisªút alakítottam, és Margit teljesen beleszeretett ebbe a kisªúba. Még leveleket is
írt, pontosabban íratott nekem. A kapcsolatunk azóta is megmaradt, nagyon jóban vagyunk. Amikor szólt nekem, hogy játsszam
el ennek az idôs hölgynek a szerepét, boldogan igent mondtam. Nagyra becsülöm ôt
azért, amit létrehozott. Sok rendkívül tehetséges ªatalt ismertem itt meg, akik
nemcsak kedvesek, lelkesek, de tanulni is
lehet tôlük. Az összes produkciójukat meg- született: színésznô leszek, és semmi más.
néztem eddig, és soha nem csalódtam.
Tizenhét éves voltam ekkor. A fôiskolán a
A Horace McCoy regényébôl készült csodálatos Gellért Endre volt a tanárom, aki
ªlmet biztosan sokan ismerik. Mennyi- rögtön a Nemzeti Színházhoz szerzôdtetett.
ben lesz más az elôadás?
Azt nem tudom elmondani, hogy micsoda
Bevallom ôszintén, én nem láttam a társulat volt akkor: Gombaszögi Frida, Titkos
ªlmet. Amikor moziban játszották, én is Ilona, Makay Margit, Makláry Zoltán. Az esti
játszottam esténként, nem jutott idôm elôadás után senki sem akart még hazamenmegnézni. Most kölcsönkértem videokazet- ni, hanem belekaroltunk egymásba, ªatatán, de a ªlm az elsô tíz perc után megállt, lok és öregek, és sétáltunk, vagy ha volt
és soha többé nem akart elindulni. Az elô- pénzünk, megittunk valahol egy pohár
adásról annyit mondhatok, hogy nagyon is bort. Hajnali három elôtt sohase keveredmai problémát dolgoz fel. Érdekes darab, tünk haza. Igazi bohém élet volt! Utolsó elôegy maratoni táncverseny története. Arról adásként a régi Nemzetiben a Lear király
szól, hogy mi mindenre képesek az embe- ment. Máthé Erzsi, Törôcsik Mari meg én egyrek a pénzért, amelyet végül nem nyernek szerre jöttünk ki az elôadás végén. Kijötel, de mindannyian belepusztulnak.
tünk, és mögöttünk becsukták azt a kaput,
Az elmúlt majdnem hat évtized alatt pá- amelyet különben sohasem szoktak. Mi peratlanul gazdag pálya adatott meg Ön- dig ott álltunk, és zokogtunk. Benne volnek.
tam a régi Nemzeti Színház utolsó elôadásáTizennyolc évesen kezdtem a pályámat, ban, és benne voltam az új Nemzeti elsô
amit nagyon szeretek, és amíg lehetôsé- elôadásában is.
Hogy van mostanában?
Péter Zsuzsa
gem lesz, folytatom tovább. Eredetileg
Köszönöm, minden szempontból jól.
Szinte a csodával határos a gyógyulása. ugyan író szerettem volna lenni, de akkori- A március 7-i premier után az elôadást legköban azt tapasztaltam, hogy egy írónônek zelebb március 22-én 19 órától láthatják a néMi segített ebben?
Az akaraterôm. Olyan súlyos állapotba nincs nagy becsülete. Fájdalmasan letet- zôk az IBS Színpadon (1021 Tárogató út 2–4.,
kerültem, hogy se fogni, se járni, se beszél- tem errôl a tervrôl, de új elhatározásom tel.: 391-2525, 391-2526)
ni, se látni nem tudtam. Valaki a hátam mögött egyszer azt mondta: Szegény Kati, jobb
lett volna neki, ha inkább meghal. Mikor
ezt meghallottam, eldöntöttem magamban, hogy márpedig én csak azért is meggyógyulok. Fél év múlva már beszélni is,
járni is újra megtanultam. Nagyon erôs vagyok; amit egyszer elhatározok, azt meg is
tartom.
A szerelemrôl is lemondott egyik percrôl a másikra, ahogy egyszer nyilatkozta.
Negyvenhét éves voltam. Egy héttel a születésnapom elôtt otthon voltam egyedül, és
elgondolkodtam: volt három férjem, és
sok szerelmem. Mit akarok én még? Öregnek éreztem magam, és úgy döntöttem,
ezentúl csak barátai kapcsolataim lesznek.
Ezt is megtartottam.
És most újból premierre készül.
Hívtak és hívnak sok helyre, még szerzôdést is ajánlottak, de én csak oda megyek,
ahol biztos vagyok benne, hogy jól fogom
magam érezni. Erre itt, az IBS-en a ªatalok és Földessy Margit volt a biztosíték. Na- „Egy ponton túl mi, nézôk is megérezzük, hogy gyötrelmes haláltáncuk élettánc is, hogy a véget nem
gyon szeretem a ªatalságot, élvezet velük érô tánc ki tudja hány napjába sûrûsödik az életük, hogy ezt a táncot már nem képesek abbahagyni,
dolgozni. Margitot pedig akkor ismertem mert az egyet jelentene az élet feladásával.” (Réz András)
Március 7-én mutatja be az IBS
Színpad a Horace McCoy: A lovakat
lelövik, ugye? címû regényébôl készült
színmûvet Földessy Margit
rendezésében. A SZINDRA Társulat
fiatal tehetségei mellett színpadra lép
Berek Kati, a Nemzet színésze is, aki
közel hatvan évet töltött el a világot
jelentô deszkákon. Régóta kerületünk
lakója, s mint meséli, rögtön
beleszeretett abba a Duna-parti
ötödik emeleti kis lakásba, amelynek
immár fél évszázada lakója. A több
mint tíz évvel ezelôtt súlyos
agyvérzésen átesett mûvésszel próba
elôtt beszélgettünk.
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Közösségformálás Kuruclesen
A Kuruclesen élôk tartottak baráti összejövetelt február 16-án a Budenz gimnázium
udvarán. A vendégeket pogácsa, házi sütemény, jófajta pálinka és forralt bor várta.
Az iskola környéki utcákban lakók délutáni
találkozójára a szép napos, de csípôsebb
idô ellenére sokan eljöttek, a legifjabb és
az idôsebb korosztály egyaránt képviseltette magát. Persze, nem csak a ªnom falatok
szóltak a részvétel mellett. A hagyományteremtô szándékkal meghirdetett kerti rendezvénnyel a szervezôk szeretnék elérni,
hogy a szûkebb pátrián belül élôk jobban
megismerjék egymást.
— Sajnos, elôfordul, hogy a néhány háznyira lakók a reggeli buszra várva még csak
észre sem veszik a másikat, holott a gyakran elmaradó köszönés helyett inkább beszélgetniük kellene — osztotta meg véleményét az egybegyûltekkel Márton Józsefné

szervezô. — Meg kell ismernünk a lakótársainkat, hogy továbblépve a helyi problémákról vagy a közös tervekrôl célravezetôen tudjunk beszélni, mint ahogy azt a mostani összejövetelen is tesszük.
A szervezô elmondta, hogy a jövôben is
terveznek hasonló eseményeket, ahol akár
a hivatal képviselôivel együtt adódik lehetôség az együttgondolkodásra. Egyben javasolja a kerületben élôknek, hogy lakóhelyükön maguk is kezdeményezzenek hasonló,
kötetlen fórumokat. A találkozóra elfogadta a meghívást Dankó Virág alpolgármester,
Varga Tibor, a terület önkormányzati képviselôje és Beszédes Rita fôépítész. A képviselô az eseményen hangsúlyozta, hogy a közösségépítô kezdeményezések jobb lehetôséget biztosítanak a párbeszédre, mint egy
hivatalos fogadóóra vagy lakossági fórum.
— A lakók az önkormányzat képviselôivel közösen alakíthatják
ki véleményüket egy-egy
ügyrôl, vagy vethetnek fel
javaslatokat a hivatalnak
és juthatnak közelebb a
helyi kérdések megoldásában — tette hozzá Varga
Tibor.
A környéken élôk a délután folyamán olyan problémákat vetettek fel,
mint a közeli utcákban kialakult parkolási helyzet
vagy a sokakat érintô kutyatartás és ebsétáltatás
problémája.
szg

A papírgyûjtô nem szemetes
A szelektív hulladékgyûjtés mindinkább
népszerû a lakosság körében. Az igényekhez képest azonban gyakran kevésnek mutatkozik a gyûjtôkonténerek kapacitása. A
társasházaknak már évek óta lehetôségük
van papírgyûjtô-konténer igényelésére.
Az átlagos kuka nagyságú (piros) gyûjtôedényekbe kizárólag papír rakható. A házak a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Irodáján keresztül
(1024 Lövôház utca 22., tel./fax: 315-1366)
kérhetnek gyûjtôládát. Az igényeket kizárólag írásban lehet bejelenteni. Eddig közel kilencszáz szelektív
gyûjtôedényt telepítettek kerületszerte. A lakóknak a szolgáltatásért nem kell ªzetni, a telepítés
közel ötezer forintos költségét és
az elszállítás több száz forintos
havidíját az önkormányzat állja.
A társasházak ugyanakkor kötelezettséget vállalnak, hogy az edényeket ingatlanon belül, fedett
helyen tárolják és csak az ürítés
idôszakában teszik ki az utcára.
A rendszer célja, hogy megelôzzék a kerületben elharapódzó szo-

kást, mely szerint a kint felejtett papírgyûjtôk mellé rendszeresen tesznek le járókelôk más jellegû hulladékot. Az utcakép kulturált küllemének, valamint az edények
megôrzése és a szemétkupacok elkerülése
érdekében az iroda a huzamosabb ideig
közterületen hagyott gyûjtôedényeket elszállíttatja, egyben kéri a lakókat, hogy
ügyeljenek a papírgyûjtô kukák rendeltetésszerû használatára. A lakosság ªgyelmét pedig arra hívják fel, hogy a gyûjtôedények
gr
nem nyilvános szemeteskukák.
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Kikelet
a Fény utcai piacon

Nem találtak kirívó szabálysértéseket a
Fény utcai piacon az élelmiszerbiztonsági
hatóság munkatársai a tréfás elnevezésû Kikelet hadmûvelet tavaszi fogyasztóvédelmi
ellenôrzés elsô állomásán. Süth Miklós, a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára tájékoztatása
szerint típushibák — áru helytelen tárolása, jelölési hiányosságok — elôfordultak. A
hiányosságok miatt az ellenôrök a vizsgált
nyolc húsboltban mintegy 30 kiló húst és
hentesárut koboztak el. Az akciócsoport
tagjai az APEH ellenôrei is, akik a Fény utcai piac öt üzletében végeztek próbavásárlást. Három helyen mindent rendben találtak, de két boltban gond volt a nyugtaadási
kötelezettséggel.
hó

A veszélyes anyagokat
is begyûjtik
A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF)
idén is újít a fôvárosi lomtalanítás menetén. A szolgáltatás keretében a hagyományos lomok kihelyezésén felül lehetôséget
biztosítanak a veszélyes hulladék leadására. A környezetre ártalmas anyagoktól —
mint a sütôolaj, elektronikai hulladék, festékek vagy elemek — eddig a kerületi szervezésû akciók alkalmával, vagy az FKF hulladékudvarain szabadulhatott meg a lakosság. Idén a lomtalanítás alkalmával körzetenként gyûjtôpontot jelöl ki a vállalat. Az
elôzô évhez hasonlóan az FKF egy idôben
kisebb területekrôl gyûjti be a lomot, a lomtalanítás idôpontjáról pedig kizárólag az
érintett lakókat vagy társasházakat tájékoztatják hivatalos levélben. A veszélyes hulladék leadására a levélben feltüntetett dátumot követô napon 12 és 18 óra között van lehetôség az elôre megadott helyszínen. A
vállalat célja, hogy a körzetenkénti lomtalanítással megelôzzék a hulladék széthordását és a sokakat zavaró guberálást. A veszélyes hulladékot továbbra sem szabad a lomokkal együtt az utcára tenni. Lapunk úgy
tudja, hogy a II. kerületben a korábbi évekhez hasonlóan szeptemberben, az iskolakezdést követôen lesz lomtalanítás. A begyûjtés idôpontjáról az ingyenesen hívható
(06 80) 204-386-os számon lehet majd érdeklôdni.
szeg
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Húsvétra készülôdve
A nagyhét — amely idén március 16–
22-ig tart — a keresztény húsvétot
megelôzô negyvennapos böjt utolsó
hete, amikor a keresztény világ
Krisztus halálára és dicsôséges
feltámadására emlékezik.

A nagyhét szent napjai
Virágvasárnapon (március 16.) Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk az ünnepi mise elôtti barkaszenteléssel és körmenettel. Az evangélium Jézus kínszenvedésérôl és kereszthaláláról szól. Ezen a vasárnapon elôre megjelenik húsvét hajnalának,
Jézus feltámadásának dicsôséges fénye.
Nagycsütörtök (március 20.) az utolsó
vacsora napja, amikor Krisztust elfogták.
Ekkor búcsúzott el a tanítványaitól, és felkészült az áldozatra. A vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta,
megtörte, és ezekkel a szavakkal nyújtotta
oda tanítványainak: „Vegyétek és egyetek
ebbôl mindnyájan, mert ez az én testem,
mely értetek adatik!” Aztán fogta a kelyhet,
hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Vegyétek és igyatok ebbôl mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és
örök szövetségé, mely értetek és sokakért
kiontatik a bûnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Nagycsütörtök estéjének evangéliuma az Oltáriszentség alapításán kívül kihirdeti a szeretet nagy törvényét. Jézus fölkel az asztaltól,
és megmossa tanítványai lábát. Jézus vérrel verítékezése a getszemáni kertben: hív,
hogy vele együtt virrasszunk, hogy szenteljünk idôt a csendes elmélyedésre. Nagycsütörtökön a Dicsôség eléneklése után elhall-

gat a csengô, az orgona, a harangok, hogy
annál dicsôségesebben hirdessék újbóli
megszólalásukkal a feltámadást a nagyszombati szertarásban. Nagycsütörtökön a
mise végén a pap megfosztja az oltárt minden díszétôl, és a keresztet lila lepellel takarják le.
Nagypéntek: (március 21.) A nap legszentebb ideje délután 3 óra, Jézus halálának órája, amikor a keresztény világ
Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezik. A templomokban a szenvedéstörténetet János evangéliumából olvassák fel, vagy éneklik el, könyörgések hangzanak el, amelyek kifejezik mindazokat a
szándékokat, amelyekért Jézus, a világ megváltója életét adta. A nagypéntek legünnepélyesebb mozzanata a szent kereszt felmagasztalása és hódolás elôtte.
Nagyszombat: (március 22.) Liturgia nélküli nap. Az egyház Jézus távollétét éli át,
hogy annál nagyobb fénnyel hirdesse a feltámadás örömét. Húsvét éjszakáján elsôsorban Krisztust ünnepeljük, de ugyanakkor a
mi föltámadásunkat is. Ünnepeljük a föltámadt Krisztust és az ígéretet, hogy mi is feltámadunk.
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Ezen az éjszakán a liturgikus ünneplés gazdagsága jeleníti meg számunkra a
szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban,
az ujjongásban megjelenik a fény és a sötét, a tûz és a víz, hogy együtt magasztalják
a feltámadott Krisztust, aki legyôzte a bûnt
és a halált.
A liturgia mozzanatai: a fény ünneplése,
az új, kovakôbôl kipattanó szikrával meggyújtott tûz megáldása. Ezt követik a szentírási olvasmányok és a megújított keresztségi fogadalom. Ha vannak keresztelen-

dôk, akkor itt történik meg a keresztelés.
Ezt követôen a mise a szokásos rend szerint folytatódik. A szentmisét körmenet
zárja. Ez nem tartozik szervesen a liturgiához. A körmenet, kilépve a templomokból,
a világnak hirdeti meg Krisztus feltámadásának örömhírét.
Húsvétvasárnap (március 23.) a nagyhét
zárónapja, a feltámadás ünnepe. Húsvét a
keresztény egyház legnagyobb ünnepe,
mert feltámadásával bizonyíthatta be Jézus
legjobban, hogy Isten. Mivel a nagyszombat estéjén kezdôdô szertartások másnap
hajnalig eltartottak, az ôsegyházban ennek
a napnak nem volt külön liturgiája.
Húsvéthétfôn kezdôdik húsvét nyolcada. A húsvétot a legnagyobb ünnepek módjára egy héten át kiváltságos módon ünnepli meg az egyház.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST KÉSZÍTETTE: RADUJ KLÁRA

Nagyheti szertartások rendje a kerület templomaiban
Budai Görögkatolikus templom. Nagyhétfô, nagykedd, nagyszerda:
17.30: Elôszenteltek liturgiája. Nagycsütörtök: 8.00: Nagy Szent Bazil liturgiája nagyvecsernyével. 17.30: Sírbatételi nagyvecsernye.
Nagypéntek: 8.00: Királyi imaórák. 17.30: Sírbatételi nagyvecsernye. Nagyszombat: 8.00: Reggeli zsolozsma (Jeruzsálemi utrenye).
18.00: Nagy Szent Bazil liturgiája nagyvecsernyével. 20.00: Feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap: 8.00, 9.00, 10.00, 11.30: Liturgia (szentmise), pászkaszentelés. 17.15: Nagy alkonyati zsolozsma
(vecsernye). 18.00: Liturgia. Húsvéthétfô: 8.00: Reggeli zsolozsma
(utrenye). 9.00: Liturgia, olajkenet. 10.00: Ünnepi liturgia, olajkenet. 11.30: Liturgia, olajkenet. 17.15: Nagy alkonyati zsolozsma (vecsernye). 18.00: Liturgia. Húsvétkedd, Örömhírvétel ünnepe: 8.00:
Reggeli zsolozsma (utrenye). 9.00: Ünnepi liturgia, olajkenet.
17.15: Nagy alkonyati zsolozsma (vecsernye). 18.00: Liturgia. Húsvét hetében minden este 17.15-kor ünnepi nagyvecsernye.
Országúti Ferences Templom: Virágvasárnap: 10 órakor szentmise, elôtte a kolostor udvarában virágvasárnapi körmenet és barkaszentelés. A 11 órai szentmisén a passiót a Kapisztrán kórus
énekli. A 18 órai szentmisén a passiót a Vox Clara kórus énekli. A
szentmise alatt elhangzik Telemann 26. és 20. kantátja. Km: Gajdos Imre (orgona), Pintér László (oboa), Bottka Ágnes (szoprán),
vezényel: Bottkáné Kollár Júlia. A 19.30 órai szentmisén a passiót

a Vox Clara kórus énekli. Nagycsütörtök: 7.30-kor zsolozsma, 18 órakor szentmise, oltárfosztás, Jeremiás próféta siralmai, Jézus búcsúbeszéde, majd virrasztás. Nagypéntek: 7.30-kor zsolozsma, 15 órakor keresztút, 18 órakor a Szent Kereszt felmagasztalásának liturgiája, Jeremiás próféta siralmai, majd virrasztás. Nagyszombat: 7.30kor zsolozsma, Szentsírlátogatás és -ôrzés, a templom egész nap
nyitva. 19.30-kor feltámadási szertartás majd körmenet, utána
agapé a quadrumban. Húsvétvasárnap: Ünnepi miserend.
Krisztus Király-templom. Virágvasárnap: 9.30-kor barkaszentelés, a szentmisén a passiót a Rákócziánum szkólája és a kiskórus
énekli. Nagycsütörtök: 6.30-kor zsolozsma, 12 órakor zsolozsma,
18 órakor szentmise, oltárfosztás, 20 órakor szentségimádás,
22.30-tôl hajnalig (6.30) virrasztás. Nagypéntek: 6.30-kor zsolozsma, 12 órakor zsolozsma, 17 órakor keresztút, utána Ómagyar Máriasiralom (Rákócziánum Szkólája), 17.45-kor Krisztus szenvedésének és kereszthalálának ünneplése, Jeremiás siralmai, szentségimádás. Nagyszombat: 6.30-kor zsolozsma, 12 órakor zsolozsma,
Szentsírlátogatás és szentségimádás egész nap, 17 órakor feltámadási szertartás, utána körmenet a templomon belül. Húsvétvasárnap: 6.30-kor zsolozsma, ünnepi miserend, a 8.30 órakor kezdôdô szentmisében a gyermekek misztériumjátékban jelenítik meg
B
az ünnep eseményeit.
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Kapisztrán Szent János-templom. Virágvasárnap: 10 órakor
barkaszentelés. Körmenet a szentmise kezdetén. Passióéneklés.
Nagycsütörtök: 18 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére. Oltárfosztás. Szentségimádás. Nagypéntek: 16.30-kor keresztút a városmisszióéhoz azonos útvonalon. (Indulás a templomból. Befejezés az Áldás és Eszter utcánál lévô kôkeresztnél.) 18 órakor Urunk
szenvedésének ünneplése, passióéneklés, egyetemes könyörgések, hódolat a szentkereszt elôtt, szentáldozás. Nagyszombat: 18
órakor húsvéti vigília, tûzszentelés, húsvéti örömének, igeliturgia, keresztségi fogadalom megújítása, szentmise. Kb. 19.15-tôl
feltámadási körmenet a hagyományos útvonalon. Húsvétvasárnap
és húsvéthétfô: ünnepi miserend: 7, 8.30, 10, 12, 18 óra.
Pasaréti Református Gyülekezet. Ünnepi istentiszteletek nagycsütörtökön 18 órakor, nagypénteken 10, 17, és 19 órakor, nagyszombaton 18 órakor, húsvétvasárnap: 8.30, 11, és 18 órakor, húsvéthétfôn 10 órakor. A nagycsütörtöki és húsvétvasárnapi istentiszteleten a Palló Imre kórus vesz részt Cseri Zsóªa vezényletével.
Cimbalom utcai Református Egyházközség. Virágvasárnap:
9.30-kor ünnepi istentisztelet. Közremûködik a Megmaradás kórus. Nagycsütörtök: 18 órakor passiós istentisztelet. Nagypéntek: 18
órakor úrvacsorás istentisztelet. Közremûködik a Megmaradás kórus. Húsvétvasárnap: 9.30-kor úrvacsorás ünnepi zenés istentisztelet. Húsvéthétfô: 9.30-kor úrvacsorás ünnepi zenés istentisztelet.
Pasaréti Páduai Szent Antal templom. Virágvasárnap: a 8.30as misén a passiót az Ifjúsági kórus énekli. 9.45-kor barkaszentelés a rendház udvarán, virágvasárnapi körmenet a templomig. A
10 órai szentmisén a passiót az Ifjúsági kórus és a Csibkekórus
énekli. A 11.30 órai szentmisén a passiót a Szent Antal kórus énekli. A 18 órai szentmisén a passiót az Ifjúsági kórus énekli. Nagycsütörtök: 7.30-kor lamentáció, 18 órakor szentmise az utolsó vacsora
emlékére, majd virrasztás hajnalig, 21–22 óra között egyházzenei
áhitat, az Ifjúsági kórus nagyböjti mottetákat énekel, vezényel: Ébner László. Nagypéntek: 7.30-kor lamentáció, 15 órakor keresztút,
utána gyónási lehetôség, 18 órakor a Szent Kereszt felmagasztalásának liturgiája, 20 óra körül, a szertartást követôen egyházzenei áhitat, énekel a Szent Antal kórus (Liszt: Via Crucis és Bach: Jesu, meine Freude. Km: Pechan Dávid (gordonka), vezényel: Patak Zita és
Déri András). Nagyszombat: 7.30-kor lamentáció, szentsírlátogatás és -ôrzés, a templom egész nap nyitva, gyónási lehetôség; 20
órakor kezdôdik a feltámadási szertartás, utána körmenet. Húsvétvasárnap: Ünnepi miserend: a 7 órai szentmise után ételszentelés,
a 12.30 órai szentmisén a Szent Antal kórus énekel. Elhangzik: Mozart: Kleine Orgelsolo Messe, szólót énekel Lelovics Dóra, Ébner
Orsolya, Oszlay András, Zatykó Lajos. Händel: Halleluja. Húsvéthétfô: Szentmisék 9.30, 12, és 18 órakor. 19
órakor Marosvári Péter orgonaestje.
Újlaki Sarlósboldogasszony templom. Virágvasárnap: 9 órakor szentmise,
énekes passió — a turbákat az egész nép
énekli, ezért 8.45-tôl rövid énekpróba.
10.30: körmenet, szentmise, énekes passió — közremûködik a Sarlósboldogasszony kórus. 17.30: énekes vesperás.
18 órakor népénekes szentmise, olvasott
passió. Nagycsütörtök: 18 órakor népénekes szentmise az utolsó vacsora emlékére. Nagypéntek: 17.30: keresztút az egyházközségi képviselôtestület vezetésével.
18.00: Szent kereszt felmagasztalásának
liturgiája, énekes passió, motetták, ortodox kereszthódolat, közremûködik a Sarlósboldogasszony kórus. Nagyszombat:
19.00: népénekes feltámadási szertartás,
kb. 20.30: körmenet. Húsvétvasárnap: Ünnepi miserend. A 10.30 órai szentmisén
a templom kórusa énekel (Mawett: F-dúr
mise, motetták). 17.30: énekes vesperás.
Húsvéthétfô: Szentmisék 9, 10.30 és 18
órakor lesznek. 17.30: énekes vesperás.
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Remetekertvárosi Szentlélek templom. Virágvasárnap és nagypénteken gregorián passió. A szent három napon a szertartások 18
órakor kezdôdnek. Virágvasárnap Széphalmon 9-kor, Ófalun
10.30-kor lesz szentmise. Nagycsütörtökön Széphalmon 7.30-kor,
Ófalun 6-kor kezdôdnek a szertartások.
Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség (1028 Ördögárok u.
9.) Nagypéntek: 18 órakor Passió, énekel a templom kórusa, vezényel: Illés Adél. Bárdos: A keresztfához megyek, Crüger: Ó, drága
Jézus, Rezessy: Ki értünk szenvedtél, Kapi: Tehozzád, ó Uram,
Schein: Úristen, most eléd lépek. Húsvétvasárnap: 9.30-kor húsvéti istentisztelet. Húsvéthétfô: 9.30-kor húsvéti istentisztelet, énekel a templom kórusa, vezényel: Illés Adél. Halmos: Húsvét van,
Halmos: Örvendezzünk, jertek, Händel: Gyôzelmet vettél, Harmat: Feltámadt Krisztus e napon.
Pesthidegkúti Református Gyülekezet. Virágvasárnap: 10 órakor virágvasárnapi istentisztelet. Nagyszerda: 18.30-kor nagyheti
elôkészítô istentisztelet a templomban. Nagycsütörtök: 18.30-kor
nagyheti elôkészítô istentisztelet a templomban. Nagypéntek:
18.30-kor nagypénteki istentisztelet a templomban. Húsvétvasárnap: 8 és10 órakor húsvéti istentiszteletek úrvacsorai közösséggel.
Húsvéthétfô: 10 óra húsvéthétfôi istentisztelet úrvacsorai közösséggel.
Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika. Virágvasárnap:
10.30-kor ünnepi szentmise, a passiót a bazilika Werner kórusa
énekli. Nagycsütörtök: 18 órakor esti szentmise az utolsó vacsora
emlékére, oltárfosztás, rövid virrasztás. 16–17.30 között gyónási
lehetôség. Nagypéntek: 9–11 óra között gyónási lehetôség. 10 órakor keresztúti ájtatosság. 18 órakor igeliturgia, kereszthódolat,
szentáldozás. Nagyszombat: 7–18 óra között szentségimádás. 9–11
óra között gyónási lehetôség. 18 órakor tûzszentelés, exultet, igeliturgia, keresztség litugiája, szentmise, körmenet. Húsvétvasárnap:
Szentmisék: 7.30, 9, 10.30, 12, 18 órakor. A 7.30 órai szentmise
után ételszentelés. A 10.30 órai szentmisén énekel a Carmine Celebrat kórus, vezényel Zimányi István. Elhangzik: Beethoven: Cdur mise. Húsvéthétfô: Szentmisék 7.30 és 12 órakor. A déli szentmise után templomzárás.
Széphalmi Jézus Szíve templom. Virágvasárnap: 9 órakor szentmise. Nagycsütörtök: 6 órakor zsolozsma, 19.30-kor szentmise az
utolsó vacsora emlékére. Nagypéntek: 6 órakor zsolozsma, 19.30kor Urunk szenvedésének ünneplése, kereszthódolat, szentáldozás. Nagyszombat: 6 órakor zsolozsma, 19.30-kor feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap: 7.30 és 9 órakor szentmise. Húsvéthétfô: 9
órakor szentmise.
Ófalui Sarlósboldogasszony templom. Virágvasárnap: 10.30kor szentmise. Nagycsütörtök: 18 órakor
szentmise az utolsó vacsora emlékére.
Nagypéntek: 18 órakor Urunk szenvedésének ünneplése, kereszthódolat, szentáldozás. Nagyszombat: 17 órakor feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap: 10.30-kor
szentmise. Húsvéthétfô: 8-kor szentmise.
Felkészülés a Nagyhétre
A Máriaremeti Kisboldogasszony Bazilikában a nagyböjti lelkigyakorlat március
7–8–9-én lesz az esti 6 órai szentmiséken. A szentmiséket és szentbeszédeket
Böjte Csaba testvér tartja.
A Pesthidekúti Evangélikus templomban nagyböjti elôkészületi sorozat lesz
március 11–12–13-án 18.30 órai kezdettel. Március 11-én énekel a templom kórusa. Istentiszteletek kezdete minden vasárnap 9.30 órakor.
A Pesthidegúti Református Gyülekezet
templomában március 9-én vasárnap 10
órakor Biblianap lesz (részletes program
a honlapon). Március 15. szombat 17 órakor elôadás lesz a gyülekezeti teremben.

18. OLDAL

MOZGÁSBAN

BUDAI POLGÁR

Egy lángos, két kisfröccs
és két olimpiai bronzérem
nyomtam, amikor egy társam hívott, menjek el vele edzésre, a Kinizsi Húsosba. Így
is történt, a sorsom pedig ezzel meg is pecsételôdött. Igaz, az elsô hónapokban a nálam vékonyabbak is rendre eldobáltak, de
fél év múlva már átvettem az irányítást. A
serdülôk Budapest-bajnoksága volt az elsô
versenyem 1959-ben, de ott még háromból csak harmadik lettem. Három évvel késôbb, 1962-ben viszont már a felnôtt válogatott keretbe is behívtak edzôpartnernek.
Bár ekkor még csak tizenkilenc éves
volt, de azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy nem akart lefogyni a 97 kilósok közé, hanem inkább a nehézsúlyban
— A birkózás ma már csak emlékek sora — próbálkozott. Pedig ott nem kisebb világjelenti ki nagyon határozottan Csatári Jó- nagyság, mint a 31 éves korában tragikus
zsef, akit sportberkekben annak idején Su- hirtelenséggel eltávozott Kozma István
suként ismertek. — A három lányom is itt volt az egyeduralkodó.
Róla, errôl a kétméteres, száznegyven kinôtt fel, közülük az egyik a tizenhat éves
ªával ma is itt lakik. Azt nem mondom, lós emberrôl csak jót tudok mondani. Amihogy nem lehetne egy kicsit nagyobb
az otthonunk, de így is jól elférünk.
Az unokám kajakozik az Építôk Sportiskolában, a Margitszigeten, de számára elsô a tanulás: kitûnô volt tavaly, a Toldy gimnáziumba jár, és meteorológusnak készül. A kis hely ellenére is csak vettünk neki egy erôgépet az egyik nagyáruházban a leárazásnál, hogy itthon se unatkozzon,
ha éppen van egy kis felesleges energiája.
Azért a sport ma is komoly szerepet játszik az életében, még ha csak
áttételesen is. Annak idején is
ilyen lelkesen végezte a dolgát?
A foci volt a mindenem, s valószínûleg lyen nagyra nôtt, akkora szíve volt, s rendsoha nem váltok sportágat, ha nem kény- kívül érzékeny, ªnom a lelke. Hosszú idôn
szerülök rá. Ám tizennégy évesen már negy- át állandó edzôpartnere voltam. Úgy is
venhetes volt a lábam, ekkora focicsukát mondhatnám: hetente hétszer edzettünk
pedig még véletlenül sem lehetett találni a együtt, de mindig nagyon vigyázott rám. Az
boltokban. Ekkor elkezdtem járni a Ferenc- akkori kemény gyakorlásokon tanultakat azváros atlétáinak edzéseire, de onnan ha- után a késôbbiekben jócskán kamatoztatmar elpártoltam, mivel súlylökô szerettem tam.
volna lenni, de még egy hónap múlva is
1963-ban, alig húszévesen már a felcsak állandóan futtattak.
nôtt válogatottban is bemutatkozhatott,
Rövid ideig kézilabdázott is.
de a nagy sikerekre még várnia kellett.
Ott is hamar le kellett adnom a szereléseAz 1964-es tokiói olimpiára már nekem
met, mert idô közben már ötvenesre nôtt a kellett volna utaznom, a formaruhát is rám
lábam, s ekkora cipôt bizony csak az akkori szabták, de egy kis suskus után, néhány
NDK-ból lehetett hozatni. Mennyivel jobb nappal az indulás elôtt eldöntötték, hogy
a helyzet ma, hiszen most már négy olyan inkább Kiss Ferenc üljön a repülôre. Az aküzletet is ismerek Budapesten, ahol garan- kori mellôzöttségem is segített helyzetem
táltan tudok valamit venni a lábamra.
reális értékelésében. Rádöbbentem, ha vaLassan csak kilyukadunk sikerei sport- laki kis klubban versenyez, azt nincs ki
ágához, a birkózáshoz.
megvédje a szövetségi csatározásoknál.
Rákosszentmihályon laktam, onnan jár- Ezért 1965-ben klubot is, fogásnemet is
tam a Vágóhídra, ahol hentestanuló vol- váltottam: a válogatottban átálltam szabadtam. Minden reggel negyed négykor kel- fogásra és a Budapesti Honvédhoz igazoltem, mert a kötelezô hat órai kezdés he- tam. Ott az 1936-os berlini olimpia bajnolyett én már szerettem mindig fél hatkor kából lett jó szemû mester, Kárpáti Karcsi
ott lenni. Másodéves inasként már 95 kilót bácsi oktatta a sportágat. Én nagyon sokat
Ha vannak manapság elégedett
emberek, akkor az egykori olimpiai
bronzérmes Csatári József feltétlenül
közéjük tartozik. 1972 óta él
családjával az Orló utca egyik
társasházában, ahová annak idején
klubja, a Budapesti Honvéd
segítségével került. Az idôs sportoló
életét teljességgel kitölti a család,
unokákról többet lehet beszélgetni,
mint a számára mégis csak
világhírnevet hozott
sportpályafutásáról.

köszönhetek neki, ezt mindig és mindenhol el is mondom.
1965-tôl azután minden évben ott volt
a világ- és Európa-bajnokságokon, az elsô, igazán nagy sikerét pedig 1968-ban,
a mexikóvárosi olimpián érte el.
Szabadfogásban a 97 kilósok között én
lettem a bronzérmes, miután az elôttem
végzett török és bolgár versenyzô jobb volt
nálam. Négy évvel késôbb, Münchenben az
akkor már 100 kilós kategóriában ismét a
harmadik helyen végeztem. Közben bejött
két világbajnoki ezüstérem is, s amire legalább annyira büszke vagyok: itthon a Honvéd versenyzôjeként tizenkilenc egyéni és
huszonegy csapatbajnoki címet gyûjtöttem
az 1975-ös visszavonulásomig. Erôs csapatunk volt mindkét fogásnemben: nálunk
birkózott az 1968-ban olimpiai bajnok Varga János, a Münchenben (1972) olimpiai
bronzérmes Klinga László, de késôbb nálunk kötött ki az 1980-ban, Moszkvában aranyérmet kiharcolt Kocsis Ferenc is.
Melyek voltak a legeredményesebben bevetett fegyverei a birkózószônyegen?
Szabadfogásban elsôsorban a lábkirúgásokkal operáltam, kötöttben pedig a levitel majd a karfelszedés volt
az erôsségem. A legnehezebb
meccsem pedig az 1970-es, edmontoni világbajnokságon kötöttfogásban a
175 kilós amerikai Taylor elleni volt.
Ezt a pasit elhajítani bizony nem volt
könnyû mulatság.
Visszavonulását követôen hogyan
sikerült beilleszkednie a civil életbe?
Mivel közben elvégeztem a vendéglátóipari technikumot, így megbíztak a Honvéd margitszigeti klubházának vezetésével.
Három évvel késôbb visszahúzott a szívem
a Vágóhídra, s onnan is mentem kényszerbôl fiatalon, 1985-ben rokkantnyugdíjba.
A családban vállalt feladatai mellett mivel tölti legszívesebben az idejét?
A hagyományos és a skandináv keresztrejtvények megfejtését nagyon szeretem. A
focimeccseket minden mennyiségben megnézem, de a hatéves kis unokám meccseire
is rendszeresen kijárok. Szerencsére a tévében mindig találok valamit a bôséges
sportkínálatból. Így a síugrás, a biatlon, a
bowling, az ökölvívás és a még keményebb
K1 ugyanúgy leköt, mint a nagy teniszversenyek közvetítései. Ám a piacolás nélkül
nem lenne teljes a napom. A feleségemmel
minden reggel elsétálunk a Fény utcába,
ahol a vásárlások mellett mindig sort kerítek egy lángosra, amihez két kisfröcss is
jár. Ha ez megvolt, akkor indulhatunk
vissza, az Orló utcába.
Kép és szöveg: Jocha Károly
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ÚJ TÛZOLTÓAUTÓ A KERÜLETBEN. Az önkormányzati tûzoltóságok
technika- és eszközfejlesztésére kiírt
pályázat keretében több gépjármûvet
adtak át a fôvárosban február közepén. A Közép-budai Tûzôrség jármûparkja egy minden tekintetben korszerû Bronto Skylift F42 típusú géppel
gazdagodott. — A Renault alvázra
épült emelôkosaras autóval akár 42
méter magasból is tudunk menteni, ol-

Három közterület-felügyelô tart ügyeletet áprilistól Pesthidegkúton. Feladatuk lesz a járôrözés is

Városrendészet Hidegkúton is
Bôvül az önkormányzat pesthidegkúti kirendeltségének szolgáltatási köre. A Városrendészet három közterület-felügyelôjének alakítanak ki új irodahelyiséget a Máriaremetei út 37. alatt mûködô közösségi
házban. Az okmányirodai szolgáltatások
mellett áprilistól nem kell a Városrendészeti Csoport Lövôház utcai irodájába fáradni
a hidegkútiaknak, hiszen helyben intézhetik a közterületi foglalási engedélyek kérelmezését, a lakossági bejelentéseket, a köztisztasági, illegális szemétlerakással, az
avarégetéssel, a kutyaügyekkel kapcsolatos
vagy más, a Városrendészet hatáskörébe
tartozó kérdéseket, de a jogorvoslati kérelmek is beadhatók lesznek itt.
Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetôje
arról is beszámolt, hogy a három, Pesthidegkúton szolgálatot teljesítô közterületfelügyelôje nem az irodában töltené munkaideje jelentôs részét, de természetesen
lesz állandó ügyfélszolgálati idô is.
— Kollégáim legfontosabb feladata a járôrözés, így Hidegkúton áprilistól hárman
járnák az utcákat, a közterületek rendjét ellenôrizve. Terveink szerint folyamatosan
hívható telefon lenne náluk, így, ha valaki
jelzi, hogy ügyet szeretne intézni, egyikük

visszamegy a Máriaremetei úti épületbe. A
Városrendészet hidegkúti kirendeltségének irodahelyiségét a következô hetekben
alakítják ki, így várhatóan április végén kezdi meg a mûködését.
Az Okmányiroda pesthidegkúti kirendeltsége március 17-én hétfôtôl ismét a korábbi szolgáltatási palettával (útlevél, személyi és lakcímigazolvány, gépjármûvezetôi engedély, nemzetközi vezetôi engedély,
mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolványa, ügyfélkapu-regisztráció), a
megszokott nyitvatartási idôben várja a II.
kerületi ügyfeleket. Az okmányügyintézéshez személyes megjelenés és sorszám szükséges. Az adott napra reggel 8 órától lehet
sorszámot kérni. A 376-8678-as telefonszámon keresztül regisztrált elôjegyzés
alapján végzett ügyintézésre hétfôn délelôtt és pénteken van lehetôség. Az arcképes igazolványokhoz szükséges fénykép
helyben, térítésmentesen készül. (Ügyfélfogadás: H: 8–18, K: 8–16, Sz: 8–16.30, Cs:
8–16, P: 8–13.30, ebédszünet mindennap
12.15–13-ig.)

TÜZET IS OLTANAK. Járôrözés közben
komolyabb füstre lettek ªgyelmesek a
Városrendészet közterület-felügyelôi február 25-én délelôtt. A járôrök a kellemetlen szag után próbáltak tájékozódni,
hogy érvényt szerezzenek a helyi füstrendelet tiltó paragrafusának, és elejét vegyék
az illegális égetésnek. A Vihorlát utca 19–21. szám elé érve azt tapasztalták, hogy
egy bozótos terület lángol. A közterület-felügyelôk azonnal értesítették a tûzoltókat,
de a tûz terjedésének megakadályozása érdekében a közelben lakóktól kapott eszközökkel, olykor saját testi épségüket veszélyeztetve megkezdték az oltást.
— Úgy láttuk, közbe kell avatkoznunk, mert a szélben hamar terjedtek a lángok,
amelyek már a kerítést támadták, és a környezô épületeket fenyegették — mesélte lapunknak Takács István közterület-felügyelô, aki kollégáival együtt aktívan rész vett a
komolyabb károk megelôzésében A tûzoltók hat fôvel és egy szerkocsival perceken
belül a helyszínen voltak, és eloltották a több tíz négyzetméteren elterjedt lángokat.
Szabó
A tûz keletkezésének okait még nem állapították meg.

tani, vagy a balesetek megelôzése érdekében mûszaki mentést végezni —
tájékoztatott Belovics György tûzoltó
százados. A tûzôrség parancsnoka elmondta, hogy a gépkocsi könnyen vezethetô, szûkebb helyekre is befér,
emelôkosarában pedig egyszerre négy
személy menthetô.

HAJLÉKTALAN-LAK ÉGETT. A Közép-budai Tûzôrség munkatársai február 24-én reggel a Hûvösvölgyi úthoz
vonultak ki, mert egy téglaépület
égett teljes terjedelmében. A tûzoltók
két sugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Feltehetôleg hajléktalanok lakták az épületet, amelyben
rengeteg lomot tároltak. Személyi sérülés nem történt.
AVARTÛZ. Szintén február 24-én a
Kis-Hárs-hegy oldalában, a gyermekvasút nyomvonala melletti erdôterületen kapott lángra az avar. Fél hektáros
terület égett le, de a lángokat szerencsére az elôtt sikerült megfékezni,
hogy a fiatal fákkal zsúfolt erdôfelújítási területet elérte volna, így komolyabb anyagi kár nem keletkezett.

Sítúra a Fátrába
Síutat szervez a Vízivárosi Sportegyesület
március 13–16-ig (4 nap, 3 éjszaka, indulás csütörtökön, érkezés vasárnap) a Fátrába (Martinske Hole, Valcia, Krahule, Jasenska). Utazás, szállás, napi háromszori
étkezés, oktatás és síbérlet. Részvételi díj:
51 000 Ft/fô. Szállás a túrócfürdôi Relax
hotelben 2–3 ágyas fürdôszobás szobákban. Bôvebb információ: Vízivárosi Sportegyesület, 1024 Budapest, Margit krt. 9.,
tel./fax: 212-5673, e-mail: vizivarosi.se@
freemail.hu.

20. OLDAL

MOZAIK

Szóváltás után lôtt
Rálôtt 25 éves ªára egy asszony a pesthidegkúti Kôrózsa utcai lakásukon február 25én délután. Az áldozatot a mentôk életveszélyes sérüléssel szállították kórházba. Információk szerint a középkorú nô a ªú

BUDAI POLGÁR

Hatvanéves lesz
a Gyermekvasút

édesapjának fegyverével lôtt, miután szóváltásba keveredtek. A rendôrök ôrizetbe
vették K. Józsefnét. Idôközben kiderült, Az idén lesz hatvanéves a MáV Zrt. Széchehogy a lôfegyvernek érvényes tartási enge- nyi-hegyi Gyermekvasútja, eredeti nevén
az Úttörôvasút. Az elsô tényleges kapavádélye volt.
gás 1948. április 11-én történt a Széchenyi-hegyen, és már az év július 31-én elindulhatott az elsô kisvonat. A tavaszi és nyári idényben több program is kapcsolódik
re találkozhassanak klubszerû keretek kö- az évfordulóhoz, melyek közül az elsô a
zött, és hogy kötetlen beszélgetés során március 15-én megrendezendô nappali 20
megvitathassák Hidegkút problémáit, ese- kilométeres teljesítménytúra lesz. Április
ményeit, az ott lakók örömeit és bosszúsá- 12-én tartják a Kisvasúti napot, de azt nem
gait. (A találkozókon részt vettek döntése alap- csak most, hanem évek óta megrendezik.
ján az összejöveteleket minden hó harmadik
szerdáján tartjuk!)
Porkoláb Mátyás

Pesthidegkúti Baráti Kör
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket a Pesthidegkúti Baráti Kör következô összejövetelére, a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központba (1028 Templom u. 2–10.) március 19-én 17–19 óráig.
A 2005-ben alakult baráti kör célja, hogy a
Pesthidegkutat szeretô polgárok idôrôl idô-

NEMZETI ÜNNEP. A Magyar Demokrata Fórum budapesti és II. kerületi szervezete
a Gábor Áron-emlékmûnél (Szilágy E. fasor és Gábor Áron u. sarka) március 15-én 11
órakor tartja az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezô ünnepségét,
amelyen beszédet Almássy Kornél, az MDF alelnöke, országgyûlési képviselô mond.

Környezetvédelmi vetélkedô
A Budai Liberális Klub Alapítvány kétfordulós környezetvédelmi versenyt hirdet a második kerületben mûködô középiskolák diákjai számára. A döntôt a Szemlô-hegyibarlang rendezvénytermében tartják április 11-én.
A versenyben négy-öt fôs csapatok indulását várják; a részvételhez nem szükséges
nagy tantárgyi tudás, inkább csak érdeklôdés, elkötelezettség és logikus gondolkodás. Az elsô forduló írásbeli: a résztvevôk
kitöltik és visszaküldik a Budai Liberális
Klub honlapján (www.budailiberalisklub.hu) megtalálható tesztlapot. A beküldés határideje: március 21. — eddig várják
a kitöltött tesztlapokat postán (Budai Liberális Klub Alapítvány, 1536 Budapest, Pf.
420) vagy e-mailben (info@budailiberalisklub.hu).
A tesztlap kérdései két nagyobb témakört fognak át. Az egyik kérdéscsoport a
mindennapi életben utunkba kerülô, sokszor éppen általunk „elôállított”, azaz a ház-

tartásokban vagy a közlekedésben keletkezô hulladékokkal foglalkozik. A kérdések
másik fele a hulladékok hatásairól, a természet károsításáról, az élô és élettelen környezet törékeny egyensúlyáról szól, elsôsorban a levegô szennyezôdését vizsgálva.
A teszteket szakmai zsûri értékeli ki, az
elnöki tisztséget Kóródi Mária korábbi környezetvédelmi miniszter, a nemrégiben
megjelent Remény a fennmaradásra címû
kötet szerkesztôje vállalta. A legjobb öt csapat számára szóbeli döntôt rendeznek április 11-én a Szemlôhegyi-barlang rendezvénytermében.
A vetélkedô fôdíjaként az elsô helyezett
csapat a nemzetközi hírû barlangkutató,
Adamkó Péter túravezetésével bejárhatja a
II. kerület egyik különleges szépségû, szigorúan védett és ezért a nagyközönség számára zárt barlangját, a Józsefhegyi-barlangot,
amit a csatornázásnak köszönhetôen már
nem fenyeget a szivárgó szennyvíz bejutása.

Ilyenkor sûrûbben járnak a vonatok, és közlekednek a nosztalgiaszerelvények is. Mivel a tényleges évfordulóhoz igen közel
esik ez a nap, kiemelt ªgyelmet kap az emlékezés is. Továbbá ez alkalommal az érdeklôdôk a kulisszák mögé is bekukkanthatnak, a máskor elzárt üzemi területek és gépészeti eszközök is megtekinthetôk, részben kipróbálhatók. A továbbiakban több
rendezvénye is lesz a Gyermekvasútnak,
amelyekre az aktuális lapszámaink hívják
majd fel a ªgyelmet. A Gyermekvasút vezetôsége szeretne méltóképpen megemlékezni az elsô vonat elindításának tényleges 60
éves évfordulójáról, július 31-én, ezért azokat a „kispajtásokat” is keresik, akikkel
még nem tudták felvenni a kapcsolatot, de
1948-ban ezen a napon tényleges szolgálatban voltak.
Kertész István
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A Budagyöngye és
az Új Udvar Bevásárlóközpontokban.

Rajzfilmkészítés
a tavaszi szünetben
6–17 éveseknek.
Rajzfilmstúdiónk
háromnapos programot
szervez rajzolni szeretô
gyerekeknek március 20.,
21. és 25-én 9–16 óráig.
Az elkészített filmjeiket
hazavihetik.
A programot filmvetítés és
stúdiólátogatás színesíti.
Jelentkezés:
250-1355, 250-0432.
MA-RA Magyar Rajzfilm Kft.
A rejtvény fôsoraiban Odivius gondolatát rejtettük el. A
2008/3. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Akik jó
békét tudnak kötni a háborúban, azok sohasem gyôznek.".
A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Magyar Rajzfilm Kft. által felajánlott
egy-egy rajzfilmes DVD-t kap: Bittsánszky Sarolta, Kocsi
Tiborné és Józsa Károly. Gratulálunk, a nyereményeket
postán kapják meg. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár
rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2008. március 21-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
Ford gépkocsik javításához keresünk autószerelôt, valamint autóvillamossági szerelôt. Típusismeret, KVF tanúsítványadói
végzettség elôny. Jelentkezni a 452-9735ös telefonszámon lehet.
Családokhoz megbízható, lelkiismeretes
idôsgondozókat, házvezetônôket és
bébiszittereket közvetítünk. „Empátia”,
tel.: (20) 465-8458, (70) 380-5620, 3361094, 336-1095.
Intelligens, igényes, idôs személy gondozását, családjának tehermentesítését vállalja leinformálható, gyakorlattal rendelkezô,
friss nyugdíjas nô. Tel.: (20) 326-6952
Idôsgondozást és/vagy házvezetôi munkát keres megbízható, gyakorlott, referenciákkal rendelkezô középkorú nô. Tel.:
(20) 337-3579
55 éves tanítónô rendszeres délutáni elfoglaltságot keres kisgyermek mellett 10
éves korúig. Tel.: (70) 275-9307
Külker Fôiskolát végzett hölgy több nyelvvizsgával, iparjogvédelmi szakképesítéssel, köztisztviselôi szakvizsgával ügyintézôi, de nem ügynöki munkát keres. Tel.:
(30) 225-5589

OKTATÁS
www.corvinrajziskola.hu, 209-2832.
Szakmai elôkészítôk a mûvészeti
egyetemek minden szakára. Rajz, festészet, plasztika. Gyermekkurzusok.
RING AUTÓSISKOLA 20 éve a Rózsadombon. Miért mennél messzebb, mi itt vagyunk helyben. www.budairing.hu, tel.:
2020-521, 14–18 óra között.
Kisiskolásokat korrepetál, fejleszt tanítónô, fejlesztôpedagógus. Tel.: (20) 3634514
Gyermekszeretô tanárházaspár eredményes korrepetálást, hiánypótlást,
naprakész felkészítést vállal minden
tantárgyból. Tel.: 397-1656, (30) 3910503
Kisiskolások délutáni foglalkoztatása,
elsôsök fejlesztése 20 éves pedagógiai gyakorlattal. Házhoz megyek. Tel.:
(20) 915-1197
Bio fôzôtanfolyam, biokonyha alapjai
az egészségért. Tel.: (70) 408-5578
Angoltanár vizsgákra felkészít. Tel.:
(30) 343-8351
Francia nyelvoktatás minden szinten.
Tel.: (70) 587-3996
MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, kétszintû érettségire felkészítést vállal fiatal tanár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak matek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy. Tel.: (20) 342-7667
Mûködô magántanodánk felkészítést
vállal minden szinten matematikából,
fizikából, kémiából, nyelvekbôl több
évtizedes referenciákkal. Tel.: 2502003, (20) 934-4456
Matematikatanítás közép-, általános
iskolásoknak gyakorlott szaktanárnál.
Tel.: 200-7764, (30) 480-0605
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 2645648

INGATLAN
A II., MECHWART LIGET ELôTT 9 m²-ES
AJÁNDÉKPAVILON ELADÓ. TEL.: (30) 2708741
A Mammut közelében garázs kiadó. Tel.:
(30) 264-1858

Garázs kiadó a Vérhalom tér közelében.
Tel.: 326-0783
A Verseghy Ferenc utcában társasházban teremgarázs-férôhely eladó. Tel.:
(20) 251-0582
KERESEK 2–3 szobás zöldövezeti, erkélyes lakóingatlant a II—XII. kerületben.
Tel.: (20) 362-2906, 395-2894
Keresek tulajdonostól itt a II. kerületben
emeleti, 40 m² körüli másfélszobás, erkélyes lakást csendes helyen, saját részre. Eladó a II. kerületben 52 m²-es kétszobás lakás csendes polgári házban. Irányár: 21,4
M Ft. Tel.: (20) 946-0020
Sürgôsen eladó lakást, házat keresek
a Belvárosban és Budán. Tel.: (70)
202-7094
Magánszemélytôl Bel-Budán hosszú
távra kiadó korszerûen felújított 55
m²-es teraszos lakás. Tel.: (20) 9666633
Budakeszin kiadó egy új építésû háromszintes ház 20 m²-es terasszal, kilátással a
jánoshegyi kilátóra. Nagy nappali, 2 hálószoba, 2 fürdôszoba, konyha és hall, zárt
garázs, szép kert. Fûtés vegyes tüzelésû
kazánnal. Költségek: építményadó
(27 000 Ft/év), fogyasztás után áram- és
vízdíj. Gáz nincs. A ház bérleti díja igényesen bebútorozva vagy bútorok nélkül
100 000 Ft/hó + 2 hónap kaució. Tel.: (30)
241-6554
Felújított lakás, 60 m²-es + 15 m²-es
garázs (automata kert és garázs) határozatlan idôre kiadó a II., Lepke utcában. (Riasztóval ellátva.) Bútorozottan 120 000 Ft/hó, bútorozatlanul
110 000 Ft/hó. Tel.: (20) 230-1643
Máriaremetén a francia iskola mellett 1 +
4 szobás családi ház kiadó. Tel.: (20) 4931459
Eladó (69 M Ft) vagy kiadó (1300 euró) a
Pasaréti téren egy elegáns, színvonalasan
felújított 124 m²-es lakás. Központi elhelyezkedése miatt alkalmas lehet magánorvosi célokra, ügyvédi irodának vagy bármilyen más reprezentatív szolgáltatást nyújtó helynek. Érdeklôdni lehet: (70) 3830386 vagy info@dacapo.hu.
Eladó a Pasaréti téren egy 1932-ben épült
elegáns, de felújításra váró négyszintes,
összesen 550 m² alapterületû társasház.
Központi elhelyezkedése miatt alkalmas
lehet klinikának, bankközpontnak, hotelnek, magániskolának, illetve óvodának,
vagy bármilyen egyéb budai központú,
stratégiai szolgáltató egységnek. Érdeklôdni lehet: (70) 383-0386, vagy info@
dacapo.hu.
A II., Hárshegyi úton 118 m²-es nappali
plusz 3 és fél szobás, teraszos, kertkapcsolatos, újszerû lakás garázzsal, tárolóval
65,5 millió forintért eladó. Tel.: (20) 9675691
A II., Pálos utcában 70 m²-es kettô és fél
szoba étkezôs magasföldszinti lakás 9 m²es loggiával 22,9 millió forintért eladó.
Tel.: (20) 977-8679, (20) 967-5691
A II., Pusztaszeri úton 78 m²-es II.
emeleti, nappali + 2 hálós, 9 m²-es
loggiás lakás eladó. Ára 38,9 M Ft.
Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
II., Pesthidegkút (Hársakalja) központjában csendes utcában páratlan szép
örökpanorámás 244 négyszögöles telek felújítandó házzal eladó. Irányár:
60 M Ft. Tel.: (30) 929-8798
Zöldlomb utcai 1+2 és fél szobás, étkezôs,
erkélyes, panorámás lakás eladó vagy önkormányzatira cserélhetô. Tel.: 325-5480,
(20) 975-7061

A Várkerületben 54 m²-es DK-i fekvésû (a
ház központi fûtésû) 1 + 2 félszobás elsô
emeleti lakás 25 millió forint irányárért eladó. Tel.: (70) 246-2220
I., Feszty Árpád u., II. emeleti (lift) 83
m²-es 2 szoba hallos cselédszobás, erkélyes, panorámás, felújítandó távfûtéses lakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft.
Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
III., Római parton eladó igényes kivitelezésû 10 éves 310 m²-es ikerházrész
500 m²-es intim kerttel. 2 nappali, 5
hálószoba, 3 fürdôszoba, 2 garázs.
Irányár: 109 M Ft. www.startingatlan.hu, tel.: 316-9408, (20) 935-0018.
III., 2007-ben épült Sun Palace V. emeleti 60 m²-es, nappali + 1 hálós dunai
panorámás lakás garázzsal (3 M Ft) eladó. Irányár: 35 M Ft. Tel.: (30) 9608862, 316-9408
III., Seregély utcában 2002-ben épült
II. emeleti tetôtéri 65 m²-es fiatalos 1
nappali + 2 hálós luxuslakás eladó.
Irányár: 42,9 M Ft. Tel.: (30) 960-8862,
316-9408
XII., Széchenyi hegyen a századfordulón épült kétlakásos villa,összesen
470 m², nagy kertben. Irányár: 229 M
Ft. Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
XII., TRENCSÉNI UTCÁBAN 52 m²-es
emeleti, panorámás lakás eladó. Tel.. (20)
362-2906
Szomszédos lakások Hûvösvölgyben eladók. 54 m²-es: 22 M Ft, 45 m²-es: 18 M
Ft. Tel.: (20) 452-6660, www.lakas.korbai.com
A II., Palánta utcában másfél szobás franciaerkélyes, panorámás I. emeleti lakás
19,8 M Ft-ért eladó. Tel.: (20) 967-5691
A II., Rutén úton 900 m²-es telken 290
m²-es panorámás családi ház 99 M Ft-ért
eladó. Tel.: (20) 967-5691
A II., Boróka u. felsô részén jó állapotú társasházban I. emeleti, 74 m²-es
kétszobás, 1 nappali, 1 hálós lakás tágas étkezôvel, 10 m²-es dunai panorámás terasszal, nagy garázzsal, 2 tárolóval eladó. Ára. 37,4 M Ft. Tel.: (20)
932-5005, 316-9408
A Boróka utcában 2 és fél szobás panorámás, erkélyes öröklakás eladó.
Tel.: (20) 431-5095

Pécs belvárosában (Orvosi Egyetem 2
megálló) 2000-ben épült társasházban 85
m²-es lakás (tégla, egyedi gázfûtés) 3 háló- + 2 fürdôszoba, amerikai konyhás, a
nappali a Mecsekre néz, beépített bútorokkal, teremgarázzsal, azonnali beköltözéssel 26 millió Ft-ért tulajdonostól eladó.
Érdeklôdni: (70) 338-6883.
A START Ingatlan Kft. külföldi és belföldi ügyfelei részére keres kiadó és
eladó ingatlanokat. start@hungary.net, www.startingatlan.hu, tel.:
(20) 950-6165, 316-9408.
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat pontos szolgáltatással. Tel.: 215-7336
Készpénzes ügyfeleink részére exkluzív ingatlanokat keresünk. ENGEL & VÖLKERS
BUDALIGET OFFICE, e-mail: budaliget@engelvoelkers.com, tel.: (30) 694-0338.
LAKÁSOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A KERÜLETBEN, TÖBBÉVES TAPASZTALATTAL.
Tel.: (70) 523-1969. SCHMIDT PÉTER,
www.budaihegyek.hu
Francia ügyfeleink részére hosszú távú
bérletre keresünk családi házakat, ikerházakat. Munkatársunk, Dorothée Morlot
várja a hívásukat: (30) 662-4622, info@
bestbuda.hu, www.bestbudaingatlan.hu
A Best Buda Ingatlaniroda fizetôképes belföldi ügyfelei részére vételre keres II. kerületi eladó családi házakat, lakásokat és
építési telkeket. Tel.: 274-0174, (30) 3965579, info@bestbuda.hu,
www.bestbudaingatlan.hu
KERESÜNK-kínálunk ELADÓ, KIADÓ lakásokat, házakat, telkeket. 14 éve
Önökért, folyamatos, gyors, korrekt
ügyintézés. www.amadex.hu, tel.:
315-0031, amadex@t-online.hu, (30)
944-0088.
VILLA-LUX INGATLANIRODA 19 éve a budai ingatlanpiacon. ADÁSVÉTEL, BÉRLET.
Hegyvidéki üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér. Tel.: 466-2482, (30) 940-8093,
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei
részére keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat, villákat, telkeket és
irodákat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu, www.budaivillak.com

EGÉSZSÉGÜGY

A Mammut Bevásárlóközpont mellett, eleA II., Pusztaszeri úton 50 m²-es kétszo- gáns orvosi rendelôben rendelési idô kibás, jó állapotú lakás kocsibeállási le- adó. Tel.: (20) 971-0550, (30) 984-0330
hetôséggel 23,5 M Ft-ért tulajdonosVérzik az ínye? A fogínysorvadás legkortól eladó. Tel.: (30) 974-6691
szerûbb kezelésére szakosodott rendelônk
A II., Petrezselyem u. 15–19-ben tulajdo- a Nyugatinál várja Önt. Tel.: 33-23-782
nostól eladó parkosított belsô kertes, 10 Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Daméves, liftes házban egy 43 m²-es elsô eme- janich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôleti lakás. Tel.: (20) 480-1356
pont-egyeztetést a 321-6819-es vagy a
Nyúl utcai 61 m²-es felújított, három- (20) 341-5980-as telefonszámon kérek.
szobás, kertre nézô nagy teraszos, ga- FOGSOROK, hidak, javítása soron kílériás, padlástér felé tovább bôvíthe- vül. Fogszabályozó, FOGFEHÉRÍTô.
tô, tárolós lakás gépkocsibeállóval el- Mozgáskorlátozottakhoz házhoz meadó. Irányár: 31 millió Ft. Tel.: (20) gyünk! Egészségügyiseknek és taná370-0035, (30) 999-5725
roknak KEDVEZMÉNY! FOGÁSZATI
A II., Jurányi utcában magánszemélytôl el- HÁTTÉR biztosított. Tóthné Hûvös Kaadó I. emeleti 69 m²-es 2,5 szobás lakás. talin fogtechnikus mester, 1013 KriszIrányár: 24,5 M Ft. Tel.: (20) 922-4000, tina krt. 51., fszt. 1. Tel.: (30) 2223016
(20) 213-7747
BUDAI HG-BEN erdôkkel körülvett 3 x Ifj. dr. Decker Iván és dr. Huszár Tamás fo250 négyszögöl üdülô-lakó, Bicskén 930 gászati és szájsebészeti rendelôje új cínégyszögöl biozártkert ELADÓ-kiadó. Tel.: men mûködik. Teljes körû fogászati ellátás, mûgyökér-beültetés, esztétikus koro(20) 946-7553
nák, lézerkezelés, komputeres röntgendiBicskén kétlakásos társasházban 120 agnosztika. Bejelentkezés telefonon: 316m²-es felújított lakás eladó. Irányár: 9918. A rendelô címe: 1022 Bimbó út 9.,
IV. em.
18 700 000 Ft. Tel.: (30) 232-0367

2008/5
A légzôszervi allergiás megbetegedések
(szénanátha, asztma) száma évrôl évre
nô. A kivizsgálásra most lehetôség nyílik
a Revita rendelôben. A betegeket elôjegyzés alapján fogadjuk. Cím: II., Margit krt.
50–52., fszt. 9. Tel.: 201-6948. Rendelési
idô szerdánként 9–12 óra között.
Dr. Fábián Ilona belgyógyász, pszichoterápiás szakorvos rendel csütörtök délután a
MENSANA magánrendelô házban. Bejelentkezés telefonon. Tel.: (30) 399-2213
Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc
alatt (1 alkalom elég), 7000 Ft, biorezonanciás csúcsterápiával az óbudai
Vörösvári úti SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
Ne szívja tovább! Éljen egészségesebben! DOHÁNYZÁSLESZOKTATÁS GARANCIÁVAL a Városmajor utcában.
Tel.: (30) 977-7675
A SZAKORVOSI TÛ-/LÉZERAKUPUNKTÚRA a Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb Center Üzletközpontba költözött. Bejelentkezés: 326-1788, (20)
922-5058, dr. Kertész Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://akupunktura.mimnet.hu
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. Tel.: (30) 9458477
Fájdalommentes ALLERGIA- ÉS CANDIDAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS terápiával allergia, candida KIOLTÁSA, bôrbetegségek, szenvedélybetegségek, légútinôgyógyászati, érrendszeri betegségek,
emésztési-mozgásszervi problémák, fejfájás kezelése, stresszoldás a Vivien talpai
Gyógycentrumban, 1024 Fillér u. 10. Tel.:
316-2596, www.vivientalpai.hu
Talpmasszázs, talpdiagnosztika, fülgyertyázás, SPA(aqua) méregtelenítés,
számítógépes lúdtalpbetét-készítés,
reiki, testmasszázs, hajdiagnosztika,
talpmasszázs-oktatás. „Vivien talpai”
orvos-természetgyógyász Rendelô, II.,
Fillér u. 10., www.vivientalpai.hu. Tel.:
316-2596
Húszféle masszázs, testi-lelki kényeztetés, fogyasztó és méregtelenítô programok. www.eletformastudio.hu, tel.: (30)
867-5447.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal, garanciával. Tel.: 228-6193, (30)
921-0948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT!
Lefolyók, csatornák gépi tisztítása
azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása,
cseréje. Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több
évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül. Csatornák cseréje, bontása, vízvezeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30)
940-0748
Víz-, fûtésszerelés, burkolás, teljes felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, (20) 917-0697
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. Mindennemû javítások, szerelések még AZNAP.
Tel.. 2-150-250, www.vizszereles.hu

HIRDETÉS
VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
teljes körû ügyintézéssel. Mindennemû vízszerelési munkák rövid határidôvel, garanciával. Tel.: 455-0912,
www.vizszereles.hu
Vízvezeték-szerelés, gázkészülékszerviz, duguláselhárítás, társasházaknak
teljes körû gyorsszolgálati tevékenység. Központi kazánházak üzemeltetése. Tel.: 210-6295, www.srlkft.hu
FÛTÉSSZERELÉS, FÛTÉSRENDSZER JAVÍTÁSA a radiátorcsöpögéstôl a teljes
felújításig, garanciával. Tel.: 2162603, www.futesszereles.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási József gázszerelô. II., Loránttfy Zsuzsanna út 5. Tel.: 214-1606, (20) 9265362
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedélyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy László épületgépész.
Tel.: (30) 944-6513
GÁZSZIVÁRGÁSMÉRÉS, fûtés-, víz-, gázszerelés, teljes lakásfelújítás, energiamegtakarításhoz szaktanácsadás. Tel.: (20)
966-7184, greenhome@t-online.hu
FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördögárok u. 20. Tel.: 397-2031
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
BUDÁN. VÍZMELEGÍTôK, TûZHELYEK,
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA,
CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL.
TEL.: 2-150-250, www.lakasszerviz.hu
FÉG SZERVIZ. CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLEREK vízkôtelenítése, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelô mester. Tel.: (20) 9-344664, 246-9021. ELMÛ által minôsített
vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMH Á R Í T Ó K S Z E R E L É S E , JAV Í T Á S A
ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL.
TEL.: 310-4018, (20) 915-2678
VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. Hibaelhárítások, javítások
még AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu
Minôsített villanyszerelô-mester vállalja cserépkályhák, hôtárolós kályhák kiépítését, villanytûzhely, villanybojler vízkôtelenítését, javítását, éjszakai áram mérôhelyének kiépítését.
Gáz EPH, érintés-, villám-, tûzvédelmi
felülvizsgálatokat. Tel.: (20) 530-0344

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 35
éves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül.
Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032
HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK, AUTOMATA
MOSÓGÉPEK javítása kedvezô áron, helyszínen, garanciával. HÉTVÉGÉN is. Tel.:
306-7177, (30) 305-0210
MIKROHULLÁMÚ SÜTÔK SZERVIZE ÉS
EGYÉB HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA
GARANCIÁVAL. 1026 SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE
BUDÁN. Javítás, vízkôtelenítés, csere,
értékesítés (pl. 80 l: 23 900 Ft-tól)
még AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu

ELEKTRONIKA
SZÍNES TELEVÍZÓK SZERVIZE: VIDEÓK,
CD-, DVD-, HIFI-KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. 1026 SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304

Televíziójavítás helyszínen, 25 éves
gyakorlattal, 20 éve a kerületben. Olcsón, garanciával. 214-2070 9–16-ig.
Kováts Miklós, tel.: (20) 991-3405.
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen
mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 9401802, Paál.
Antennaszerviz: Mûholdas, hagyományos antennák szerelése, javítása; elosztások, jelerôsítés garanciával. Tel.:
(20) 934-4360
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával!
(Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
Vestel, Schneider, Dual.) Tel.: (20) 4718871

SZOLGÁLTATÁS
ULTIMO AUTÓSBOLT: a legjobb áron autóalkatrészek minden típushoz 3 órán belül.
A Mammuttól 100 méterre, Margit krt.
73. (Kis Rókus u. sarok). Tel.: 200-3695
Varrógépjavítás a helyszínen, garanciával.
Tóth László. Tel.: (70) 453-3974

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerelés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: (30) 857-2653.

LAKÁS—SZERVIZ
Építések, felújítások mûszaki ellenôrzése,
állapotfelmérése. Irodák,lakások komplett
felújtása. Varga Tibor építômérnök.Tel.:
(30) 211-2799, tvarga99@mail.tvnet.hu,
www.avitek.5mp.eu
Takarítás. Irodák, intézmények, üzemek,
társasházak teljes körû takarítása, szônyeg-, kárpit-, ablaktisztítás, nagytakarítás. Pince-padlás takarítása garanciával,
reális áron. Tel.: (20) 947-5830, (20) 4796244, mu0000@freemail.hu
Lakások takarítását, nagytakarítását,
festés utáni nagytakarítást, ajtó-, ablaktisztítást vállalunk. Tel.: (30) 447-3603

23. OLDAL
Lakásfelújítás! Minôségi kivitelezéssel
vállalunk teljes körû lakásfelújítást, festést, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást-lakkozást. Megbízható emberekkel.
Tel.: (30) 447-3603
Szobafestést, tapétázást, mázolást
vállalok közületeknek is. Tel.: (20)
944-3539
Tapétázást, festést, mázolást, lakásfelújítást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
pontos munka. Tel.: (30) 447-3603
Festés, mázolás, tapétázás, lakások,
lépcsôházak és homlokzatok festése,
gipszkartonszerelés. Tel.: (20) 3747772
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 2513800
Beépített bútorok (konyha, könyvespolc,
gardrob) méretre készítése gyorsan és
pontosan. Tel.: (30) 548-1701
Székek, bútorok nádazását (Thonet)
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 2758875
KÁRPITOS vállalja modern, stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos, tel.: 256-8285,
(20) 433-6289, www.riederkarpitos.hu
Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával. Lakásfelújítás. A
felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, (70)
550-0269
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423
BURKOLÁS! LÉPCSÔ, TERASZ, KONYHA,
FÜRDÔSZOBA-FELÚJÍTÁS REÁLIS ÁRON.
TEL.: (20) 575-8609

KERT

Nyáron hûvöset, télen meleget szeretne? Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
Akkor házát, lakását kívül-belül szigetel- fák ágankénti lebontással való kivágása.
tesse a Ringpress Kft-vel. Tel.: (70) 561- Tel.: (20) 485-6547
3601, (30) 211-4979
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást,
FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS teljes körû ga- fakivágást, sövényvágást vállalok szakérranciával, garantált áron. Gépészet, szá- telemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
razépítések, kômûvesmunkák. Tel.: (20) gold333@freemail.hu
990-9309, Kókai Dénes.
12 éves szakmai tapasztalattal rendelkeNincs ideje, türelme háza, lakása, üzlete zô kertész igényes kertfenntartási munkát
felújítására, átalakítására? A Ringpress vállal! Minôségi referenciákkal! Móricz
Kft. minden gondot levesz a válláról. Refe- Gábor, tel.: (30) 495-9862.
renciákkal és garanciával. Ha szükséges,
Elhanyagolt, gazos kertek rendbetétebanki hitel biztosítása mellett. Tel.: (70)
le, sövényvágás, motoros fûkaszálás,
561-3601, (30) 211-4979
fakivágás, gallyazás. Rotációs kapáLapostetô-szigetelést vállalunk. Referenci- lás, füvesítés, rendszeres fûnyírás.
ával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 Megbízható, korrekt munka. Tel.: 405PILLÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495 2725, (30) 274-1368
Bádogos és tetôfedések, magas és la- Kertje elhanyagolt, vagy újat szeretne? Mi
postetôk javítása 1986 óta. Farkasréti kis- édenkertet varázsolunk háza köré. Forduljon bizalommal a Ringpress Kft-hez. Kertiparos, tel.: (20) 944-9015, 249-2664.
je építésének, karbantartásának, rendezéZárak szerelése, javítása 0–24 óráig sének gondjait levesszük válláról. Érdek315-1287. Tel.: (30) 574-5333, (20) lôdni: (70) 561-3601, (30) 211-4979.
234-4190
Metszést, permetezést, díszfák formázáLAKATOS, VÍZ-, GÁZ-, VILLANYSZERE- sát, kertek átalakítását, gyepek kikezeléLÉS, AJTÓ, ABLAK JAVÍTÁSA, BÚTO- sét vállalom. Tel.: 325-8409
ROK SZERELÉSE. 1026 SZILÁGYI E. FAALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍTÉS,
SOR 29. TEL.: (20) 546-6304
FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, METSZÉS,
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORautomatikák, zárszerelés, lakatosmun- REKT ÁRON. Tel.: (20) 561-7063
kák, kerítések. Urbanek, frimari@enternet.hu. Tel./fax: 214-7442, (20) KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK, ASZFALTBURKOLATOK, KERTEK FELÚJÍTÁ978-7429
SA, DÍSZTAVAK ÉS SZIKLAKERTEK ÉPÍBIZTONSÁGI AJTÓ beépítve, teljes helyre- TÉSE, KERTFENNTARTÁS, ÖNTÖZôBEállítással, sitt, régi ajtó elszállításával RENDEZÉSEK ÉPÍTÉSE, MEDITERRÁN
most csak 80 E Ft. Nyugdíjasoknak 10% KERTEK KIALAKÍTÁSA KERTÉSZMÉRkedvezmény. Hívjon! Tel.: (70) 534-8669
NÖKTÔL. TEL.: (20) 330-2082

24. OLDAL
Kert-telekrendezés: Fakivágás, gallyazás,
bozótirtás, talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés, járda, térkô lerakása. Egyéb,
kerttel-telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése garanciával. Tel.: (20) 479-6244,
(20) 947-5830, mu0000@freemail.hu
Mindenféle GÉPI és KÉZI kerti munkát,
metszést, permetezést vállalok vidéken is.
Tel.: (30) 682-4431

HIRDETÉS
Társasházak közös képviseletét teljes
körû mûszaki és adminisztratív háttérr e l v á l l a l j u k . Te l . : 2 1 0 - 6 2 9 5 ,
www.srlkft.hu

HÉBER ANTIK GALÉRIA. Értékbecslôink a legmagasabb áron vásárolnak
festményt, bútort, órát (kar-, asztali, fali, álló), porcelánt (herendi, Zsolnay),
ezüstöt (evôeszköz, dísztárgy stb.), szônyeget (hibásat, kopottat is), aranyékKÖNYVELÉS
szert, hangszert, zongorát, varrógépet, könyveket. Hívjon bizalommal. ElNyugdíjas mérlegképes könyvelô kft- érhetôség: 365-4657, (20) 415-1536
k, bt-k könyvelését vállalja. Tel.: 3255878
1890—1940 KÖZÖTT KÉSZÍTETT BÚTOREDÔNY
ROKAT, FESTMÉNYEKET, SZÔNYEGEMérlegképes könyvelô, adótanácsadó
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE- vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalko- KET ÉS MINDENFÉLE DÍSZTÁRGYAT
DÔNY-, RELUXAJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS. TEL.: zók, alapítványok teljes körû könyve- KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL A KERÜLETBEN ÉLÔ FIATAL GYÛJTÔ HÁZASPÁR.
410-7924, (20) 934-5728
lését. Tel.: 200-9716
TISZTELETTEL HORVÁTH TAMÁSNÉ.
Motorral, automata vezérléssel redôTEL.: (20) 777-6478, (20) 777-6411
nyök, redônykapu, napellenzôk, roletVÉTEL—ELADÁS
Régi THONET, hajlított fából készített búták és rovarháló. Szénási László, tel.:
torokat (rézzel kombinálva elônyben) ma(20) 985-1273.
Grundig színes tévé, 72 cm-es, teletext,
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellen- 100 csatornás 20 000 forintért eladó. Tel.: gas áron készpénzért vásárolok. Tel.: (20)
777-6411, Horváth Tamás.
zô, szúnyogháló, függönykarnis készítése, 316-3358
javítása. Tel.: 356-4840, (30) 954-4894
AZ ÖTVENES-HATVANAS ÉVEK BÚTORAIT,
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfaj- Antikváriumunk könyveket, teljes HASZNÁLATI ÉS DÍSZTÁRGYAIT KÉSZPÉNta redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napel- könyvtárakat, régi képeslapokat, vit- ZÉRT MEGVÁSÁROLOM. RÉDAI ÁDÁM
rintárgyakat, metszeteket, térképe- MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: (30) 207-1600
lenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
ket, festményeket, cd-ket, hanglemezeket, dvd-ket vásárol készpénzért.
FUVAR
TÁRSKERESÉS
Díjtalan kiszállás. Tel.: 332-0243, (20)
Konténeres szemét- és sittszállítás 4– 922-0001
KÁNYA KATA Társközvetítô Iroda. Ezt az
8 m³-es konténerekkel. Tel.: (20) 312évet már ne töltse egyedül! Tel.: 2140896, (30) 908-4077
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte- 9441, www.kanyakata.hu
ményem
kiegészítésére
magas
áron
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS,
18 év tapasztalatával várom önt,
3,5x2x2 m³ RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO- vásárolok. Tel.: 325-6753
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
segítése, a társkeresés számomra hivatás.
316-1533, SZIRÁKI.
MÛGYÛJTÉS
Nyugdíjasoknak kedvezmény. ElérhetôséKöltöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csogeim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989,
magolás, bútorszerelés, ingyenes felmé- A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásá- www.gyorgyiasszony.hu, gyorgyi11@vivarés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, (20) rol festményeket, régi pénzeket, kitünteté- mail.hu
seket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútoro972-0347, (30) 589-7542
kat, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó út Rózsadomb Contact Elit Társközvetítô.
TÁRSASHÁZAK
12. Tel.: 316-6461, (20) 391-5543, Gyulai Alapítva 1990-ben. Társközvetítés felsôfoTamás.
kon. Értékrendünk a megbízhatóság. Tel.:
Takarítást, kertgondozást vállalunk tár316-8666, II., Fillér u. 4., V/39. www.rozsasasházak részére. Budai referenciákkal. Régi karórákat és zsebórákat veszek. Tel.:
dombcontact.hu
Tel.: (30) 919-1013, www.haztakaritas.hu 398-8167, (30) 971-4893. II., Hûvösvölgyi
Szakvizsgával, II. kerületi irodával, tel- út 138., Kuriozum ajándéküzlet. STOP!
jes körû ügyintézéssel közös képvise- SHOP, a lift mellett, a Kaiser mellett.
letet vállalunk társasházak részére.
Tel.: 326-0091, (30) 352-9931, e-mail: Salom, Salom Antikvitás 30 éve a
szakmában! Üzletünk részére kerekozoskepviselo@asztik.t-online.hu
sünk festményeket, Zsolnay-kerámiáTársasházi közös képviseletet vállalok gya- kat, aranyékszereket (briliáns), arany
korlattal, megfelelô háttérrel. Tel.: 214- karórákat, ezüsttárgyakat, bútorokat,
2925, (70) 253-4559
szônyegeket. Azonnali kp.fizetés, szálTÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT, IN- lítás. Ingatlanvásárlással is foglalkoGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉT SZAKKÉPESÍ- zunk. Tel.: 362-3910, (20) 941-6574
TÉSSEL VÁLLALJUK. KERKUSKA KFT. TEL.:
Öreg porcelánfigurát, fajansz vázát,
(30) 977-6612
padlóvázát venne magánszemély. Tel.:
Társasház keres megbízható, munkájáért
201-3711
felelôsséget vállaló közös képviselôt. Minimum három referencia szükséges névvel, ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
elérhetôséggel. Tel.: (30) 324-2078
bútorokat, porcelánokat, álló fali díszTÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET órákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papírvállalunk tízéves szakmai gyakorlat- régiségeket, ezüstöket, bronzszobrotal. 24 órás gyorsszolgálat, jogi hát- kat, perzsaszônyegeket stb. Teljes hatér. Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, fax: gyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 2813926, (30) 462-8883
392-0101, wamag@mail.datanet.hu

A Color Garden
Kertészeti áruda
tavaszi akciókkal,
megújult árukészlettel
várja kedves vásárlóit
Cím: Hidegkúti út 76/a
Nyitva tartás:
Hétfô, kedd, csütörtök,
péntek: 8.30–17.30
Szerda: 8.30–15.30
Szombat: 8–15

Értesítjük kedves pácienseinket:
a felújított, bôvített fogászati
rendelônkben az esztétikai
fogászat, garanciális
fogpótlások, szájsebészet
mellett amerikai módszerrel
prizmás fogfehérítés,
nagynyomású fogtisztítás,
ultrahangos fogkôeltávolítás,
fogszabályozás.

Szombaton kedvezménnyel!
15 éve mûködô Fogas-Dentál
Szilágyi E. fasor 45/b
213-5735, (06 20) 971-7140

BUDAI POLGÁR
EGYÉB
Életjáradékot fizetnék idôs személynek tisztességes feltételekkel. Magánszemély. Tel.: 407-3629, (20) 973-5831
Szôrme. A Fülöp szûcsök harmadik generációja tisztelettel várja megrendelôit. Készítés, javítás, átalakítás. Hétfôtôl péntekig
12–18 óráig. Tel.: (30) 858-9499. J. Wienna Bt., 1027 Varsányi Irén u. 17.
Családokhoz közvetítünk leinformálható
bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 2058700, (20) 359-5918
Tramontána kötôszalon: Babahordó
poncsók; egyedi (kézi, gépi) kötött ruhadarabok rendelésre, nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is. Modelldarabok eladása. János kórházhoz közel, telefonos idôpont-egyeztetés alapján.
Tel.: 356-6009, www.kotode.hu
FELOLVASÁST, otthoni, kávéházi TÁRSALKODÁST, színházlátogatást vállal
IDÔS HÖLGYEK, URAK RÉSZÉRE rádióbemondó hölgy. Tel.: (20) 250-5607
Betérô a sekrestyéshez vendégfogadó: XXII., Szabadság u. 1. A Camponától
öt percre a Nagytétényi Nagytemplom tövében 240-fajta ételválaszték, 840-tôl
990 Ft-ig ebéd 12–17 óráig (elvitelre
is), zónaételek 40-fajta komplett körettel. Halak, vadak, szárnyasok, vegetáriánus ételek, béka, rák, polip, csiga. Régi idôk receptjei: szalontüdô zsemlyegombóccal, szapári szelet, csülkös ételek,
különleges saláták. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket. Római korból való
ételreceptek rendelésre. Tel./fax: 2071665.
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Húsvéti meglepetések a XI. kerületben
A lakást is a nyuszi hozza?
A tavasz a költözés ideje. Nemcsak az állatok, de valahogy mi emberek is ezt az idôpontot tartjuk a legalkalmasabbnak arra,
hogy helyet változtassunk, új életet kezdjünk valahol máshol. Ha Ön nem döntötte még el, hogy hol, mi azt javasoljuk, nézzen körül a XI. kerületben. Érdemes betérni a Sasad Resort értékesítési irodájába, ahol a széles lakásválaszték mellett
kollégáink húsvéti meglepetésekkel is
várják az érdeklôdôket.
Telefonszámunk: 249-9999.
Az Értékesítési iroda címe:
1112 Budapest, Budaörsi út 152/b.
Miért éppen
a XI. kerület?
Budapest legdinamikusabban fejlôdô kerülete, az itt
épülô lakóparkok, irodák
könnyen megközelíthetôek: itt lesz a négyes metró
végállomása, de az ország
nyugati felébôl érkezô
utak,
autópályák
is
könnyen megközelíthetôvé
teszik a területet. A jó úthálózat mellett a környék pá-

Sasad Resort

ratlan természeti adottságokkal is rendelkezik: a kerékpárral közlekedôk és a túrákat
kedvelôk nagy örömére több kirándulóhely
is található a térségben, a Duna közelsége
pedig nemcsak a friss levegôrôl, hanem
számtalan kikapcsolódási lehetôségrôl is
gondoskodik. Mindezeknek köszönhetôen
bármikor közel érezheti magát a városhoz,
élvezheti annak minden elônyét úgy, hogy
otthonában már csak a nyugalom és a természet várja.
Kinek ajánljuk a Sasad Resortot?
Megkérdeztük néhány vásárlónkat, hogy ôk
miért döntöttek a Sasad Resort mellett. Válaszaik talán segítenek Önnek is a választásban.
„Számomra fontos, hogy ne kelljen sokat
utazni, mégis egy olyan környezetben éljek,

ami inspirál a mindennapi munkám során.” (Anita, 26 éves, festômûvész)
„Évtizedekig laktunk a belvárosban, de
most már a feleségemmel egy olyan helyet
kerestünk, ahol nyugalom van. Természetesen még mindig fontos a város közelsége,
hiszen a munkánk odaköt, azonban sokkal
jobb utána hazajönni egy ilyen csodás környezetbe.” (András, 44 éves, autószalon-tulajdonos)
Milyen a közvetlen lakókörnyezet?
A Sasad Resortban, parkosított környezetben új budai életformát kínálunk, ezekben
a Bauhaus-stílusú, alacsony lakásszámú, liftes házakban, melyekben természetesen
minden megtalálható, ami a komfortos életvitelhez kell, csak néhányat említve a sok
közül: automatikus beléptetôrendszerrel ellátott teremgarázsok, alagsori tárolóhelyiségek, korszerû kaputelefon-rendszer, kikapcsolódási és sportolási lehetôségek. A földszinti
kert és udvarok öntözésérôl öntözôrendszer gondoskodik, így varázsolva természetes környezetet otthonuk köré.
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Civitan Club Budapest-Help Egyesület
2006. évi egyszerûsített beszámoló
Eredménykimutatás ezer Ft-ban
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE · · · 28 288
1. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás
a) alapítótól · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0
b) Államháztartás más alrendszerétôl · · · · · · · · · · · 14 529
2. Pályázati úton elnyert támogatás · · · · · · · · · · · · · · · 3 016
3. Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel · · · · · · · · · · · 0
4. Tagdíjból származó bevétel · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 29
5. Egyéb bevétel · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 714
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE · · · · · · · 1 200
5. Nem cél szerinti (vállalkozási bevétel)· · · · · · · · · · · · · · · 0
6. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele · · · · · · · · · · · 1 200
C. ÖSSZES BEVÉTEL · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 29 488
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI · · · · · · · · 23 735
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI · · · · · · · · · 0
1. Nem cél szerinti tevékenység költségei · · · · · · · · · · · · · · 0
2. Egyéb célszerinti tevékenység költségei · · · · · · · · · · · 3 709
F. ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE· · · · · · · · · · · · 27 444
G. ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY · · · · · · · · · · · · · · · · 2 044
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG· · · · · · · · · · · · · · · · · 0
I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 044
Tájékoztató adatok:
Személyi jellegû ráfordítások:
bérköltség· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5 183 203
bérek közterhei · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 448 007
tiszteletdíjak · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0
személyi jellegû egyéb költségek · · · · · · · · · · · · · · 2 312 769
Anyagjellegû ráfordítások · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 900 522
Otthonházi ktg.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 736 492
Értékcsökkenési leírás · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 316 013
Egyéb költségek, ráfordítások: · · · · · · · · · · · · · · · 1 090 407
A szervezet által nyújtott támogatások:· · · · · · · · · · · 3 750 000

BUDAI POLGÁR

A ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.
bérleti hasznosításra felajánlja
a pesthidegkúti zöldövezetben lévô
– 260 m² összterületû, különálló (14 helyiségbôl álló)
irodaépületét. Az irodaépület a Patakhegyi út mellett
helyezkedik el, közvetlen utcai bejárattal és
gépkocsibehajtással, zárt udvarban, parkolóval.
– Épületrészeket (70–300 m²-ig ) tárolási és raktározási célra.

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

GYÓGYSZERTÁR!
A Komjádi utcai
gyógyszertár
újra

MEGNYÍLT!
Cím: 1023 Budapest,
Komjádi Béla u. 3.
Tel.: 336-0531
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