
Schéner-ünnep Pesthidegkúton
A Klebelsberg Kuno mûvelôdési köz-
pontban március 28-án nyílt meg Meg-
ragadni a megfoghatatlant címmel Sché-
ner Mihály képzômûvész templomokat
bemutató kiállítása. A Kossuth-díjas, ki-
váló mûvész tárlatán Sebestyén Márta
népdalénekes-elôadómûvész dalokkal
fejezte ki a festményeken is megjelenô
katedrálisokból és kis falusi templomok-
ból sugárzó áhitatot. A tárlatot Láng Zsolt
polgármester nyitotta meg, aki elsôként
a március 15-én a mûvészeti alkotómun-
kásságáért a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztjével kitüntetett,
nyolcvanöt éves Schéner Mihályt kö-
szöntötte. A polgármester beszédében
hangsúlyozta, hogy a kiállításon szerep-
lô alkotások teljességgel rávilágítanak a
mûvész belsô világára, és egyben jelzik
mindazt, ami felett a mindennapok ro-
hanó világában hajlamosak vagyunk át-
siklani.

(Folytatás a 3. oldalon)
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A kerti zöldhulladékot
ingyen aprítják és szállítják el

Az önkormányzat által biztosított új lehetôség, hogy a kertben
összegyûjtött zöldhulladékot ingyenesen összedarabolják és elszál-
lítják. Idôpont-egyeztetés után a megbízott vállalkozó házhoz
megy, elvégzi a zöldhulladék feldarabolását, és ha a kerttulajdo-
nos nem akarja mulcsként felhasználni, el is szállítják azt. Az aprí-
tékolás és szállítás költségét az önkormányzat állja.

Az igényeket a jover.gyorgy@masodikkerulet.hu e-mail címre vagy
a 315-1366-os telefonszámra várják április 30-ig. Az ez után beér-
kezô kéréseket, sajnos, már nem tudják teljesíteni.

A jelentkezôktôl telefonos elérhetôséget kérnek, amelyen a vál-
lalkozó idôpontot tud egyeztetni. Bôvebb információt a Környezet-
védelmi és Mezôgazdasági Iroda 315-1366-os telefonszámán ad-
nak.

MEGÚJULT A FEKETE SAS UTCAI REN-
DELÔ. A II. kerületi Önkormányzat Egész-
ségügyi Szolgálata üzemelteti a Fekete Sas
utca és a Tölgyfa utca sarkán lévô épület-
tömbben helyet kapó tüdôszûrô és -gondo-
zót, a bôr-, valamint az onkológiai gondo-
zót. Az Egészségügyi Szolgálat vezetése az
önkormányzat segítségével az évek során fo-
lyamatosan korszerûsítette az itteni helyisé-
geket és berendezéseket. 4. OLDAL

MÓDSZEREK, TECHNIKÁK, ESZKÖZÖK
A PEDAGÓGIÁBAN. Április 7-tôl 10-ig ren-
dezte meg a II. kerületi Pedagógiai Szolgál-
tató Központ a hagyományos tavaszi szak-
mai napjait. Idén a pedagógia gyakorlati
kérdései kaptak kiemelt hangsúlyt. Keve-
sebb elméleti elôadást, de annál több bemu-
tatóórát, foglalkozást, versenyt és vetélke-
dôt láthattak kerületünk óvodáinak és isko-
láinak érdeklôdô pedagógusai. 6. OLDAL

IX. MUSICA SACRA CIVITATIS 2008.Egy-
házi zene a polgári világban: a kerületben
mûködô egyházi kórusok hangversenye Lu-
kin László emlékére április 25-én 18.30-kor
kezdôdik a Móricz Zsigmond Gimnázium-
ban (1025 Törökvész út 48–54.). Tizenhá-
rom együttes elôadásában hallhatunk egy-
házi mûveket. Idén elôször lép fel a pesthi-
degkúti evangélikus kórus, amelyet Illés
Adél kórusvezetô mutat be. 16. OLDAL

A hiányzó utcanévtáblákat
bejelentés alapján pótolják

Az önkormányzat kéri a kerület lakóit, hogy aki hiányzó, meg-
rongált vagy összefirkált tábláról tud, tegyen bejelentést a
Polgármesteri Hivatalban Bognár Orsolyánál. Észrevételeiket
június 14-ig a 346-5508-as telefonszámon tehetik meg, vagy
névvel és címmel ellátva Bognár Orsolya részére faxon (346-
5493), levélben (Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget
1.) vagy a bognar.orsolya@masodikkerulet.hu email-címre
juttathatják el. Az utcanévtábla-akció ugyanis június 14-én zá-
rul. Aznap még a Millenáris Parkban megrendezett Kerület
Napján egy gyûjtôládában elhelyezhetik a kerület lakosai a be-
jelentéseket. Az addig beérkezett hiányokat a lehetô legrövi-
debb idôn belül pótolják.
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dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 928-
8699

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Fekete László
Fidesz—KDNP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 670-6688

KDNP II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 29.

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 336-
4337

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Káplán Tibor
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 957-5682

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Kollár György
SZDSZ, 15. vk. hónap 1. csütörtöke, 18–20 óra SZDSZ II. ker. Iroda

Margit krt. 48., I. emelet

Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 931-1379

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 410-1425

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve
(06 20) 571-0694

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978, (20) 466-8418,
zsolt.molnar@mszp.hu

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

minden hónap elsô szerdáján
17–18-ig, elôzetes idôpont-egyez-
tetés (06 20) 420-4031

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

hónap 1. hétfôje, 14–16.30-ig Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37., 376-8678

hónap 1. keddje, 14–16.30-ig
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 919-3221

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Rataj János
MSZP, listás

hónap elsô szerdája 17–18-ig
idôpont máskorra 212-2978,
hívható munkanapon 12–18-ig

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Skublicsné
Manninger Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, ill. (06 20) 365-8548

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Takács Beáta
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 406-0845

dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 560-3905

Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 934-1534

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

dr. Zagyvai Péter
SZDSZ, listás hónap 1. hétfôje, 17–19 óra SZDSZ II. ker. Iroda

Margit krt. 48., I. emelet

dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

május 14-én 18 óra
bejelentkezés a téma
megjelölésével: (06 20) 594-9763

Fidesz I. ker. Iroda
1011 Fô u. 28.

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

április 17-én 18 óra Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

május 8-án 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

* A Fidesz II. kerületi irodájának nyitva tartása: hétfô 9–16, kedd-
szerdán 10–18, csütörtökön 9–16, pénteken 9 –14 óráig. Telefonszám:
212-5030.

BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban

Felelôs kiadó: Budapest II. kerületi Önkormányzat
Fôszerkesztô: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôk: Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)

Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Munkatársak: Péter Zsuzsanna, Székely Imre

Fotók: Eisenmann József
Szerkesztôség: 1024 Keleti Károly u. 15/a, (tel./fax: 316-3410),

e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tördelés: Tramontána (356-6009)
Nyomda: Ringier Kiadó Kft. Nyomda, f. vez.: Bertalan László ig.

Terjesztés: Göncruszka Kft.
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: fekete-fehér: 1/1 old. = 205 000 Ft, 1/2 = 110 000 Ft,

1/4 = 70 000 Ft, 1/8 = 45 000 Ft, 1/16 = 16 500 Ft;
színes: 1/1 old. = 255 000 Ft, 1/2 = 135 000 Ft,
1/4 = 85 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft, 1/16 = 20 000 Ft;
árainkat további 20%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. 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. május 2., lapzárta: 2008. április 23.
Hirdetésfelvétel: 2008. április 23-án 11 óráig

H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
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
(A sorszámok kiadása az ügyfél-
fogadás vége elôtt egy órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5602

* kedden és csütörtökön
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfél-
fogadás vége elôtt egy órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5601
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678

* hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 214-2075

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

Gyámhivatal
1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 212-2784

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

Városrendészet
1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688 hétfô: 13.30–18.00

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Ü G Y E L E T E K

Gyermekorvosi ügyelet
1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelô-
intézet, A épület, tel.: 212-5979

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

Felnôttorvosi ügyelet 1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

hétfô–péntek: 12.00–16.00,
20.00–8.00; szombat–vasár-
nap: 24 órás ügyelet
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Schéner-ünnep
(Folytatás az elsô oldalról)

Láng Zsolt beszédében Schéner Mihály mû-
vészetével kapcsolatban kiemelte, hogy a
mûvész mindig meg tudja ragadni azt a
cseppnyi valóságot, ami tényleg emberré
tesz minket, és értelmet az ad az életnek. A
Biblia évében rendezett tárlat látogatóinak
ªgyelmét felhívva hangsúlyozta: a képeket
szemlélve mindig rátalálhatunk a festmé-
nyekbôl sugárzó schéneri humánumra.

— Amikor templomokat festek, úgy ér-
zem magam, mintha Isten közelében len-
nék — vallotta be a tárlat megnyitóján Sché-
ner Mihály, aki az ország különbözô szegle-
tébôl érkezô vendégeket köszöntötte a tôle
megszokott humorral és barátsággal. Isten
szeretetére felhívva a ªgyelmet elmondta,
hogy senki se hagyja el Krisztust, és min-
denki legyen hû hazájához is. Beszédében
hangoztatta, hogy a természeti szépségek-
kel megáldott és tehetséges emberek lakta
ország bizodalma és jövôje gyermekeink-
ben keresendô. szg

Idén is Kerület Napja
A Millenárisra várják a kerület polgárait jú-
nius 13-án és 14-én városrészünk ünnepé-
re, a Kerület Napjára. A Közoktatási, Köz-
mûvelôdési, Sport- és Informatikai Bizott-
ság április 8-i ülésén ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül fogadta el a szervezôk által
bemutatott programtervezetet.

Az elsô nap délutánján, ami egybeesik az
iskolák utolsó tanítási napjával, fergeteges
évzáró bulira várnak minden kerületi isko-
lást, szülôket és nagyszülôket. A mûsorveze-
tô a megasztáros Bella Levente lesz, és fellép
a tinik kedvence, Márk, valamint a No
Thanx együttes is. Ezen a délutánon hirde-
tik ki az óriásplakát-tervezô pályázat ered-
ményét is. A napokban juttatják el a kerü-
let iskoláiba a felhívást: „Kedvenc helyem
a kerületben” címmel készíthetnek a diá-
kok mûalkotásokat. A képzômûvészekbôl
álló zsûri által a legjobbnak ítélt pályamû-

vekbôl óriásplakátok készülnek, amelyeket
a Millenárison ki is állítanak.

Másnap, szombaton reggel tíz órától este
tízig számos érdekes program, a kerület ér-
tékeit bemutató esemény várja az érdeklô-
dôket. Fellép több kisebbség néptánc- és
−zenecsoportja, az iskolák is mûsorral ké-

szülnek. Ismét állnak majd az ízek utcájá-
nak sátrai, ahol megint kóstolhatunk szlo-
vák sztrapacskát, lengyel borscsot vagy né-
met hurkát. Tavaly elôször fôztek a kerületi
politikusokból és a polgármesteri hivatal
dolgozóiból álló csapatok, idén halászlét
kell készíteniük, meglátjuk, milyen siker-
rel teszik ezt.

Fellép a Kaláka együttes is, a zenei ínyen-
ceket a Pannónia Allstar Ska Orchestra (PA-
SO) mûsora várja, az estét pedig Besh o
droM-koncert zárja.

Nem csak ezen a két napon lesznek prog-
ramok. Június 12-én az Országúti feren-
ces-templomban Baróti István orgonakon-
certjével, a Vízivárosi Galériában a Magyar
Szobrásztársaság kiállításával (május 15–jú-
nius 22-ig), június 21-én a Klebelsberg mû-
velôdési központban Rossini Olasz nô Al-
gírban operájával várják az érdeklôdôket.

SCHÉNER MIHÁLY. A festô-, grafikus-, szobrászmûvész és keramikus Schéner Mi-
hály 85 éve, 1923-ban született Medgyesházán. Az évtizedek óta Pesthidegkúton élô
mûvész a Magyar Mûvészeti Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadé-
mia tagja. A stílusában felismerhetô, mégis sokféle mûtárgyat létrehozó Schéner gaz-
dag, állandóan alakuló életmûve a folyton változó világban helyét keresô, az alkotói
szabadságot megvalósító XX. századi képzômûvészet példázata lehetne. Egyaránt
dolgozik festékkel, textillel, fával, fémmel. Rajzol, szerkeszt, farag, épít, gyúr, varr és
ragaszt, felhasználja a mézesbábok öntôformáit.

Festô, rajzoló, textilszobor- és bábkészítô. Háromlépcsôs folyamatban gondolko-
zik: rajzban tervez, majd fest, szobrot készít, formába önt, mindig a végsô plasztikai
megoldást keresi. Ami állandó és mégis játékosan változékony megjelenésû Schéner
mûvészetében, az a gyermekkori emlékek által meghatározott népi mesterségek irán-
ti tiszteletet kifejezô motívumkincs, a tárgyi folklór formakészlete, amely már-már
kézjegyként ismétlôdik munkáin.

Pályája elsô szakaszában expresszív képeket festett, ké-
sôbbi képein a szürrealista motívumokat konstruktív szerke-
zetbe rendezi, a geometriát és az organikus természeti mo-
tívumokat egyaránt beépíti mûveibe. A népi, népmûvészeti
formakincsbôl vett figurák (betyárok, huszárok, mézeska-
lácsbábok, kiskocsik) a gyermekkori vásárok, búcsúk színes
forgatagába vezetnek. Készített apró gyermekjátékokat,
térstruktúra-tereket, mászókákat is. A népi formák mellett
szürreális játékaiban alkalmaz görög mitológiai alakokat is.
Schéner Mihály mindennapos alkotó tevékenysége mellett
rendszeresen publikál: nemcsak saját mûvészetérôl, hanem
mûvésztársairól is számos írása jelent meg.

Mûvészi munkássága elismeréseként számos rangos ki-
tüntetéssel jutalmazták. 1978-ban Munkácsy-díjat kapott.
1984 óta érdemes, 1989-tôl kiváló mûvész. 1995-ben Kos-
suth-díjat vett át, 2004-ben a Táncsics Alapítvány díjával
tüntették ki, 2002-ben Klebelsberg Kuno-díjjal tüntette ki
szûkebb pátriája, 2005-ben Prima Primissima-díjra jelölték.
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Megújult a Fekete Sas utcai rendelô
A II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata üzemelteti a Fekete Sas utca és a
Tölgyfa utca sarkán lévô épülettömbben he-
lyet kapó tüdôszûrô és -gondozót, a bôr-,
valamint az onkológiai gondozót. Az Egész-
ségügyi Szolgálat az évek során az önkor-
mányzat és a minisztérium támogatásával
folyamatosan korszerûsítette az intézet he-
lyiségeit és berendezéseit, ennek kereté-
ben valósulhatott meg az elmúlt években a
tüdôszûrô és -gondozó különválasztása, a
lift beszerelése, a tüdôszûrô digitalizálása,
vagy a központi betegfelvételi rendszer ki-
alakítása.

Április elején az önkormányzat újabb kö-
zel 14 millió forintos beruházása kereté-
ben további jelentôs felújítások fejezôdtek
be. A helyiségeket, folyosókat és lépcsôhá-

zakat kifestették, kimázolták, a bôrgondo-
zóba korszerû világítótesteket szereltek, a
tüdôszûrô állomás átvilágító helyiségének
ajtaját — sugárvédelem céljából — ólombe-
téttel látták el, valamint teljesen felújítot-
ták a szennyvízcsatorna-rendszert a pincé-
ben, illetve fél évvel ezelôtt a kémények
füstelvezetô rendszerét is korszerûsítet-
ték.

Az ünnepélyes megnyitón Láng Zsolt pol-
gármester elmondta, az önkormányzat min-
dent megtesz azért, hogy az egyre nehezedô
gazdasági helyzet ellenére megtartsa azt az
egészségügyi szolgáltatási színvonalat,
amelyre méltán lehetünk büszkék a kerüle-
tünkben, ezért évente több mint százmillió
forinttal támogatja az Egészségügyi Szolgá-
lat mûködését. ld

Boldog születésnapot
A százéves Bátai Józsefet köszöntötte Bándy
Péter képviselô az önkormányzat nevében.
Bátai József március 28-án született 1908-
ban Rákospalotán, de hosszú évtizedek óta
Pesthidegkúton lakik, telente költözik csak
be az utóbbi években a Rózsadomb tetejére
a lányához. Elmondása szerint egész életé-
ben a munkájának és a családjának élt, úgy
gondolja, ez a hosszú élet titka. Józsi bácsi
jelenleg is jó egészségnek örvend, csak a lá-
tása romlik. Kilencvenévesen még fát fûré-
szelt, kilencvenöt évesen legyalogolt a Ru-
dasba, és az utóbbi öt évben is naponta sé-
tál az utcában. Számos kitüntetés és okle-
vél birtokosa, negyvennél több újítása és ta-

lálmánya volt. 1935-tôl nyugdíjazásáig
a BKV jogelôdjénél dolgozott. Autószerelô-
ként kezdte pályafutását, több szakmát kita-
nult, diplomát is szerzett, végül a gépjármû-
szolgálat fômûvezetôjeként ment nyugdíj-
ba.

VIZITDÍJ. Az Egészségügyi Szolgálat
költségvetésébôl a vizitdíj eltörlése mi-
att 62 millió forint esik ki. Soós Ágnes
fôigazgató elmondta, hogy éves szin-
ten a többletpapír-, nyomtató- és pat-
ronköltségek, valamint a dolgozóknak
kifizetett pénzkezelési pótlék nagysá-
ga 12–13 millió Ft volt.

— A kevesebb betegszám miatt az
Országos Egészségügyi Pénztártól ele-
ve 50 millió forinttal kevesebb finan-
szírozást kapott az intézmény, így a vi-
zitdíjból befolyt pénzösszeg a többlet-
kiadást fedezte, illetve a finanszírozási
hiányt kompenzálta — tette hozzá
Soós Ágnes.

Adományok
a közbiztonságért

A II. kerületi rendôrség és polgárôrség
munkáját támogató jótékonysági bált tar-
tott a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány
március végén a Budapest Szállóban. A 12.
alkalommal megrendezett, jó hangulatú
eseményen mintegy 2,5 millió forintnyi
összeget ajánlottak fel a résztvevôk a kerü-
let közbiztonságának javítása érdekében. A
befolyt összeget a kerületi térªgyelô rend-
szer fejlesztésére fordítják.

*
A képviselô-testület március 13-i ülésén Er-
nyey László frakcióvezetô (Fidesz—KDNP)
100 ezer, Molnár Zsolt képviselô (MSZP)
101 ezer forintot ajánlott fel a II. Kerületi
Közbiztonsági Alapítvány részére. Az össze-
gek azóta befolytak az alapítványhoz.

*
A pesthidegkúti polgárok biztonságát is
szolgáló Pilis Security munkatársainak
100 000 Ft-os üzemanyagkártyát adott át
Porkoláb Mátyás elnök a Pesthidegkút—Má-
riaremete—Budaliget—Adyliget Közbizton-
ságáért Alapítvány nevében és Prodán Já-
nos, a szervezet leköszönô elnöke.
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Föld Napja, 2008. április 20. 11–16 óráig
Pálvölgyi-barlang kôfejtôje, 1025 Szépvölgyi út 162.

Programok
11.00–11.30:

Megnyitó: Zoltán János igazgatóhelyettes
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság;

Láng Zsolt polgármester
Budapest II. kerületi Önkormányzat.

11.30–12.30:
Játsszunk pantomimet!
Gabriel Gabro elôadása.

15.00–16.00:
Gryllus Vilmos koncertje. Biciklizôs lemez.

16.00:
Indulás a kerékpáros felvonulásra.

Egész nap:
Gyerekvetélkedôk, kézmûvessor,

természetvédelmi kiadványok vására,
madáretetô-vásár, hungaricumok vására,
civilsor, hagyományôrzô ételek és italok,

barlangi túrák, falmászás,
virágvásár reggel 9-tôl a készlet erejéig

Muskátlivásár
A II. kerületi önkormányzat április 26-án
7 órától a készlet erejéig (mintegy tízezer
növény) muskátlivásárt tart a Polgármeste-
ri Hivatal papkerti parkolójában (a Magyar
Autóklub elôtt, a labdarúgópálya mellett)
és a Máriaremetei út 80. szám alatt (a volt
Petôª Mûvelôdési Központban). Az akció
keretében egy fô legfeljebb tíz muskátlit vá-
sárolhat „egyet ªzet, kettôt kap” elven.

Civil kezdeményezés:
felvirágoztatják a Lövôház utcát

A Lövôház utcában helyi lakosok részvételével közösségi virágültetô akciót szervez-
nek a Föld Napja elôtti szombaton, április 19-én. Terveik szerint megújítják az utcaké-
pet, lemossák a falªrkákat, virágot ültetnek, fát metszenek, virágládákat telepítenek.
Az akcióhoz, amelyet lelkes lakók indítottak, számos civil szervezet és helyi intéz-
mény, bolt is csatlakozik. A szervezés sikeréhez nagyban hozzájárul az akcióhoz létre-
hozott közösségi honlap is: http://lovohaz.szubkultura.hu. Az egész napos program
nyitott mindenki számára, bárki segíthet.

Fogyatékosokat támogató virágvásár
Fogyatékosok alkalmazását segítô virágvásár lesz április 20-án vasárnap 8 és 13 óra
között a Kájoni János ferences közösségi házban (1026 Szilfa utca 4.). A Civitán Buda-
pest Help (fogyatékosokat foglalkoztató) kertészete elsôsorban szép muskátlikat és
egynyári virágokat kínál megvásárlásra ezen a napon. Fogyatékosok alkalmazását tá-
mogatja az, aki vásárol a szép virágokból. Várnak minden jó szándékú, segíteni akaró
és virágot szeretô vásárlót.
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Április 7-tôl 10-ig rendezte meg a II. kerületi Pedagógiai Szolgálta-
tó Központ a hagyományos tavaszi szakmai napokat Módszerek,
technikák, eszközök címmel. Ahogy az már a címbôl is kiderül, idén
a pedagógia gyakorlati kérdései kaptak kiemelt hangsúlyt. Keve-
sebb elméleti elôadást, de annál több bemutatóórát, foglalkozást,
versenyt és vetélkedôt láthattak kerületünk óvodáinak és iskolái-
nak érdeklôdô pedagógusai.

Az elsô nap egyik izgalmas, és hagyományteremtô céllal megren-
dezett eseménye a gondolkodtató játszóház volt. Laczka Istvánné
pedagógiai szakértô és Csendes Éva tréner olyan egyszerû, ám még-
is az agytekervényeket alaposan megdolgoztató játékokat hoztak
el, amelyeknek minden iskolában helyük kellene, hogy legyen. Ha
nem is a tanórákon, de szakkörökön és a délutáni napköziben, ta-
nulószobán haszonnal és élvezettel használhatnák a gyerekek a
MindLab gondolkodásfejlesztô társasjátékait. Sajnos, a játszóház-
ba ezúttal kevés gyermek érkezett, így a pedagógusok maguk pró-
bálták ki a szellemes és szórakoztató játékokat. Ahogy Csendes
Évától megtudtuk, a MindLab két angol szó összeolvadásából jött
létre: a „mind” jelentése agy, ész, a „Lab” pedig a laboratórium rö-
vidítése. Olyan interaktív logikai táblás játékokat fejlesztettek ki,
amelyek többek között a döntéshozatal, stratégiaépítés, memória-
fejlesztés, érzelmi intelligencia, hatékony kommunikáció és
együttmûködés területén fejleszti négy korcsoportban (óvodától
az általános iskola végéig) a gyerekek készségeit. A MindLab prog-
ramjáról és továbbképzéseirôl a www.mindlab.hu honlapon olvas-
hatnak bôvebben az érdeklôdô szakemberek.

A szakmai napok keretén belül rendezték meg az általános isko-
lák felsô tagozatos diákjai vers- és prózamondó versenyének fô-
városi fordulóját a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban. A se-
regszemlét Dankó Virág, a II. kerület alpolgármestere nyitotta

meg. Pedagógusok, drámapedagógusok, népmûvelôk értékelték
az ifjú elôadók produkcióit. Legfôbb szempontként a korosztály-
nak megfelelô mû kiválasztását, a helyes artikulációt és intonáci-
ót, valamint a közönséggel való kapcsolatot tartották szem elôtt. A
négy kategória négy zsûrijének elnökei Békés Pál író, Molnár Zsu-
zsanna, Hajdú István és Mihályi Gyôzô színmûvészek voltak. Idén
elôször közönségdíjat is osztottak, amelyet Pankovits Patrik (XIX.,
Ady Endre általános Iskola), Miller Dávid (XIV., Városligeti Két
Tannyelvû Általános Iskola), Kovács Sarolta (VII., Erzsébetvárosi
Általános Iskola), Gebhardt Alexa (X., Keresztury Dezsô Általános
Iskola), Lakatos Laura (VII., Fasori Evangélikus Gimnázium) és Sa-
rokin Tamás (XIII., Hunyadi Mátyás Általános Iskola) nyertek el.
Az idei seregszemlén elsô helyezést értek el: 5–6. évfolyam vers
kategóriában Albert Arnold László (VIII., Németh László Általános
Iskola), 5–6. évfolyam próza kategóriában Miller Dávid (XIV., Vá-
rosligeti Két Tannyelvû Általános Iskola), 7–8. évfolyam vers kate-
góriában Bittner Dániel (II., Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános
Iskola és Gimnázium), valamint a 7–8. évfolyam próza kategóriá-
ban Lakatos Laura (VII., Fasori Evangélikus Gimnázium). A máso-
dik kerületi gyerekek is szép sikerrel vettek részt a versenyen. Bitt-
ner Dániel mellett Flanek Szilvia (Ökumenikus Általános Iskola)
is dobogós lett, harmadik helyen végzett az 5–6. évfolyamosok
próza kategóriájában.

A hetedik évfolyam számára idén hatodik alkalommal rendez-
ték meg a komplex természettudományi vetélkedôt a Fillér Utcai
Általános Iskolában. A versenyen, amelynek témája a globális fel-
melegedés volt, nyolc csapat indult. A versenyre minden csapat-
nak egy modellt kellett készítenie, amely alternatív energia fel-
használásával mûködik, és mûködôképes. Az elkészült makettek
biogazdaságokat, alternatív energiaforrással mûködô házakat, szél-
erômûveket ábrázoltak. A verseny négy állomásán a különbözô
szaktárgyakhoz (ªzika, kémia-biológia, földrajz és technika) kap-
csolódó feladatokat oldottak meg a csapatok. Legsikeresebben a
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium diákjai,
Horváth Anna, Kocsis Mátyás és Kovács Márton szerepeltek (képün-
kön). Második helyen a Pitypang utcai (Pintér Tamás, Für Balázs,
Kovács Karolina), harmadikon pedig az Újlaki Általános Iskola csa-
pata (Berényi Anna, Ress Gina és Lengyel Szabolcs) végeztek.

Az Óvodagaléria kiállítására, amelynek évek óta a Törökvész úti
Kézmûves Óvoda ad otthont, a kis alkotók idén a családról készí-
tettek festményeket és rajzokat „Este jó, este jó…” címmel. A meg-
nyitón a nagycsoportosok és az óvónôk mûsora után Pálinkás Ildi-
kó iparmûvész, rajztanár (képünkön) értékelte a kiállított mûve-
ket. Mint elmondta, a gyerekek egyszerû, ªnom eszközökkel feje-
zik ki a családhoz fûzôdô érzelmeiket. A gyermekrajzok lényege
nem a látványosság, hanem a feltáruló belsô világ, amely sok érté-
ket és bölcsességet hordoz. A rajzok mindig azt mutatják, ami fon-
tos készítôjüknek. Felnôttként nem szabad megkötni a gyerekek

Módszerek, technikák, eszközök
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a pedagógiában

fantáziáját kritikával vagy azzal az elvárással, hogy a valósághoz hû-
en ábrázolják a körülöttük lévô világot.

Táncok a történelem tükrében címmel láthattak látványos be-
mutatóórát azok a pedagógusok, aki ellátogattak a Pitypang Utcai
Általános Iskolába. A felsô tagozat négy évfolyamának öt csoportja
kilencven perc alatt röpítette el a közönséget az ôskortól egészen a
két világháború közötti Magyarországig. A kooperatív csoportmun-
kában dolgozó gyerekek rövid történeti és kultúrtörténeti áttekin-
tést adtak korszakukról, különös tekintettel az akkoriban gyako-
rolt táncokra. De nem csupán szó esett a táncról, a pitypangos tán-
cos lábú lányok Szabó Ágnes tanárnô (képünkön) vezetésével be is
mutatták azokat, sôt még a nézôket is megforgatták. Járhattunk ôs-
táncot a tûz körül, az ókori gyökerekig visszanyúló sirtakit, a rene-
szánsz világát idézô pavanet, ropogós csárdást, vad countryt, ele-
gáns palotást, izgalmas charlestont és dögös diszkótáncot.

Székely Andrea, az ALELA Kulturális Egyesület elnöke, bábszín-
házi rendezô két ládával érkezett a kerületi szakmai napokra. A
meseládikó az óvodásoknak, a varázsláda pedig az iskola elsô hat
évfolyamán tanuló diákoknak rejt sokféle izgalmas mesét és játé-
kot. A két láda már önmagában is szép és igényes kivitelû, para-
ván és árnyszínpad is kialakítható belôlük. Elsôsorban azonban tá-
rolásra szolgálnak: bábokat, félkész bábokat, bábkészítésre alkal-
mas alapanyagokat tartalmaznak. Ezekkel az eszközökkel a pedagó-
gus játékos keretet adhat a különbözô képességû gyerekek kész-
ség- és képességfejlesztéséhez, segítheti önkifejezésüket, a gyere-
kek közötti együttmûködést, kreativitást, absztrakciós készséget
és humorérzéket, valamint a szorongások oldását. A Varázsládá-
ban minden évfolyam számára egy irodalmi szöveggyûjtemény is
rejtôzik, valamint gazdag hanganyag is készült zenével, hangok-
kal, zörejekkel. A ládákat és tartalmukat a pedagógusok megtekint-

hetik a Pedagógiai Szolgáltató Központban (1024 Keleti Károly u.
37.), további információt pedig a www.alela.hu honlapon találhat-
nak. Péter Zsuzsa

Egy nap a költészet hatalmáról
A Fillér Utcai Általános Iskolában immár hetedik éve hagyomá-
nyosan maratoni versmondással ünneplik április 11-ét, a Köl-
tészet napját. A versünnepet idén Láng Zsolt polgármester
nyitotta meg, aki a II. kerület gazdag irodalmi múltját idézte
fel: kerületünk lakója volt többek között a szintén április 11-
én született Márai Sándor, Szabó Lôrinc, Illyés Gyula és ha idô-
szakosan is, Ady Endre. Láng Zsolt megemlékezett a magyar
irodalmi élet meghatározó folyóiratáról, a száz éve indult Nyu-
gatról, valamint a 125 éve született Babits Mihályról is. A pol-
gármester arról is beszélt, hogy az önkormányzat a nehéz gaz-
dasági helyzet ellenére idén — mintegy 250 millió forintért —
felújítja a Fillér Utcai Iskola már igencsak elhasználódott épü-
letét. Besenczy Árpád színmûvész Kányádi Sándor Mi a vers?
címû írásával buzdította a gyerekeket versmondásra.

A nap végén Kerekes Zsolt igazgatótól megtudtuk, hogy eb-
ben az évben is szép számmal hallhattunk költeményeket,
bár az eddigi 745 verses rekordot nem sikerült megdönteni.

— A gyerekek és tanárok mellett idén sok szülô is eljött,
hogy szavalatával tisztelegjen a költészet elôtt. Számos kerüle-
ti intézménybôl, óvodákból, iskolákból, nyugdíjas otthonok-
ból is érkeztek versszeretô vendégek. Voltak olyan lelkes nyug-
díjas szavalók, akik több verset szerettek volna elmondani, de
erre szabályaink értelmében nem volt lehetôség. Gór Nagy
Mária színitanodájának növendékei is hozzájárultak egy-egy
verssel az ünnephez. Reggel nyolc órától délután négyig ösz-
szesen 539 szavaló mondott verset.
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Rákóczis visszatekintés — mai szemmel
A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanárai és
diákjai az iskola 320. tanévében méltó és
egyben újszerû módját választották a vissza-
emlékezésnek. A hagyományos tavaszi,
nagy rákóczis találkozóra idôzített ünnep-
ség keretében az évfordulóra projektmód-
szerrel készültek, ami a gyerekeknek és pe-
dagógusoknak egyaránt újdonság volt.

— Célul tûztük ki, hogy új, hatékony ta-
nulási módszereket vezetünk be, ennek
egyik része a projekt-rendszer elsajátítása,
ami lényegében csoportos, és egymást tá-
mogató munkát takar — mondta Magócs
Éva igazgató. — A téma a kerek évfordulót
ünneplô iskolánk volt, az osztályok viszont
egy-egy projekt kidolgozásához tanári koor-
dináció mellett szabad kezet kaptak. A
munka szeptemberben indult és a március
28-án megtartott ünnepnapon fejezôdött
be azzal, hogy közszemlére bocsátottuk az
alkotásokat.

A diákok az iskolában négy helyszínen is-
merhették meg egymás munkáját vagy a

projekt készítésének folyamatát. A gyere-
kek saját érdeklôdésük alapján választottak
mûfajt: ªlmet forgattak és képregényt raj-
zoltak, interjúkat készítettek egykori rákó-
czis diákokkal, mint például Charles Simo-
nyival, az elsô magyar ûrturistával. Volt
olyan osztály, amely az intézmény sporttör-
ténetébe kalauzolta a hallgatóságot, vagy az

iskola régi ªzika-taneszközeit újította fel
és azokkal mutatott be kísérleteket. Az aulá-
ban a korábban érettségizett diákok képzô-
mûvészeti kiállításából nyílt tárlat, és meg-
jelent a rákóczis újság. A zsûrizés a végzôs
évfolyam feladata volt, a gyôztesek bécsi ki-
rándulást nyertek.

A délutáni rákóczis találkozón szokás sze-
rint sok öregdiák vett részt. Az eseményre
ellátogatott többek kötött a Berlinben élô
és korábban Nobel-díjra jelölt Mezei Ferenc
ªzikus és Szerdahelyi Andor tanár úr, aki 94
éves korában is töretlen lelkesedéssel jár
vissza a Rákócziba.

szeg

Egészséghét a Kitaibel oviban
Az egészségügyi világnapon arra az ese-
ményre emlékezik a világ, hogy 1948. ápri-
lis 7-én az ENSZ szakosított intézménye-
ként az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) megkezdte mûködését, amelynek
célja a nemzetközi egészségügyi munka irá-
nyítása és összehangolása.

— A Kitaibel óvodában kiemelten fontos-
nak tartjuk — mondta Paskó Márta óvodape-
dagógus, egészségtantanár — a gyermekek
egészségének védelmét, az egészségmegôr-
zô szokások kialakítását, ezért a világnap al-
kalmából, április 7. és 11. között változatos
programokat szerveztünk a gyermekeknek.
A tornateremben aerobikedzô zenés tor-
nát, a csoportokban az Életvezetési Köz-
pont munkatársa játékos beszélgetést tar-
tott a gyermekeknek az egészség megôrzé-
sérôl.

A Teddy Maci kórház alapötlete Svédor-
szágból származik. Hazánkban Budapes-
ten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden is
nagy sikerrel folyik a program. Magyar or-
vostanhallgatók járják az óvodákat. A gyer-
mekek kedvenc plüssállatait valódi és játék

orvosi eszközökkel, berendezett helyszíne-
ken megvizsgálják, és ha szükséges, „meg
is gyógyítják”. A hét programjának legfon-
tosabb célja az volt, hogy az óvodások érték-
ként gondoljanak az egészségükre, ne félje-
nek segítséget kérni, orvoshoz fordulni.
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Szavalóverseny
A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú
Alapítvány vers- és prózamondó ver-
senyt rendez középiskolás diákok szá-
mára az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 52. évfordulója tiszteleté-
re. A versenyben magyar tannyelvû kö-
zépiskolák vehetnek részt magyar
vagy külföldi szerzônek az 1956-os
forradalom, a szabadságharc és a
megtorlás évei témakörében írt versé-
vel vagy prózai mûvével. Minden pá-
lyázó iskola 3 diákkal nevezhet. A ver-
seny kétfordulós, az elôdöntôre 2008.
október 17–18-án, a döntôre október
21-én kerül sor. Az elsô helyezett
50 000, a második 30 000, a harma-
dik 20 000 forintos pénzjutalomban
részesül, a 4–10. helyezettek 1956-os
témájú könyvet kapnak. A zsûri elnö-
ke Bánffy György Kossuth-díjas szín-
mûvész. Az iskolák pályázatukat szep-
tember 30-ig küldhetik el az alapít-
vány címére: 1025 Budapest, Szépvöl-
gyi út 144., info@1956muzeum.hu. A
pályázatnak tartalmaznia kell a válasz-
tott mû címét és íróját, a középiskola
nevét, címét (lehetôleg e-mailt is), a
versenyen indulók nevét és osztályát,
a felkészítô tanárok nevét. Az elôdön-
tô helyérôl és a kezdés idôpontjáról a
pályázó iskolákat 2008. október 15-ig
írásban tájékoztatják. Információ: Szie-
berth Istvánné kuratóriumi elnök, e-
mail: szieberthne@t-online.hu, tel.:
(06 30) 998-5273.

Középiskolás
„Ki Mit Tud?”

A középiskolai kollégiumok regionális
Ki Mit Tud? döntôi után április 19-én
10 órától rendezik meg az országos
döntôt a Táncsics Mihály Kollégium-
ban (1119 Budapest, Rátz László u. 3–
7). A régiók rendezvényein 119 intéz-
mény diákjai összesen 262 produkciót
mutattak be. Ezekben mintegy hat-
száz tanuló vett részt aktívan. A ren-
dezvényekhez kapcsolódó alkotó pá-
lyázatokon (irodalmi, képzômûvésze-
ti) és sportversenyeken körülbelül
1500 kollégista indult. A döntôn a ré-
giók legjobb versmondói, színjátszói,
zenészei és táncosai mérik össze tudá-
sukat. A zsûri — Gór Nagy Mária és ta-
nítványai — egyéb kategóriában is ki-
választják majd az ország középisko-
lás kollégistái közül a legkiemelkedôb-
beket.

A rendezvénysorozatot az Oktatá-
sért Közalapítvány Kollégiumi Kuratóri-
uma támogatta.
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TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Kedden-
ként 17 órától ingyenes jogi tanácsadás
társasházaknak a Polgármesteri Hivatal-
ban (1024 Mechwart liget 1.).

CIVIL FOGADÓÓRA. A civil szerveze-
tek szakreferense, dr. Szigeti Szilvia (tel.:
[30] 560-3928, e-mail: szigeti.szilvia@ma-
sodikkerulet.hu) minden hónap elsô hét-
fôjén 15–17 óráig fogadóórát tart a Pol-
gármesteri Hivatalban (1024 Mechwart li-
get 1., II. emelet 217.).

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

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz kerületi szervezete szer-
dánként 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 ked-
den, csütörtökön16–19 óráig tart nyitva
(1022 Bimbó út 63.). Almássy Kornél or-
szággyûlési képviselô elôzetes idôpont-
egyeztetés 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.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes tanács-
adást szervez a Bimbó út 63.-ban csütör-
tökönként 16–18-ig. Idôpont-egyeztetés
a 353-0624-es számon.

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

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Margit krt. 48., I. em.) hétfôtôl csü-
törtökig 17–19-ig tart nyitva, tel.: 201-
0453; www.szdszbp02.hu.

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
díjmentes tanácsadást tart csütörtökön-
ként 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Köz-
pontban (1024 Margit krt. 47–49.).

Kapcsolódó társasházi pályázat
A II. kerületi önkormányzat képviselô-testülete pályázatot ír ki

a 6 vagy annál több lakásos volt állami tulajdonú lakások
privatizációja során alakult társasházas,

valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási költségeinek támogatására.
A II. ker. önkormányzat pályázata

a fôvárosi közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai,
valamint a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága

által kiírt pályázathoz kapcsolódik.
A II. kerületi önkormányzat a pályázóknak

65 000 000 Ft vissza nem térítendô támogatást nyújt.
A fôvárosi önkormányzat pályázata letölthetô a www.budapest.hu címrôl.

(Felvilágosítás a 327-1367, 327-1372, 327-1162, 327-1162, 327-1373 számokon.)
A kerületi pályázat anyaga letölthetô: www.masodikkerulet.hu vagy átvehetô
a Budép Kft-nél (1027 Frankel Leó út 5., hétfôn 14.30–16-ig, szerdán 8–16-ig,

pénteken 8–11.30-ig, ebédszünet:12–12.30-ig)

A pályázat benyújtásának határideje 2008. május 5., 16 óra.

A pályázat benyújtásának helye: a Budép Kezelési Irodája (1027 Frankel Leó út 5.).
A pályázatokat az összes melléklettel együtt két eredeti példányban kell benyújtani

„Kerületi pályázat” és „Fôvárosi pályázat” megjelölésével zárt borítékban.
(A „Fôvárosi pályázatot” felbontás nélkül továbbítják.)
A pályázatok elbírálásának határideje 2008. július 4.

A KÖZÖS KÉPVISELÔKNEK a társasház-felújítási pályázatokról április 21-én hét-
fôn 17 órától tartanak tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a Lakás-
ügyi Albizottság tagjai. (Polgármesteri Hivatal, 1024 Budapest, Mechwart liget 1.,
I. emeleti házasságkötô terem.)

Összefogással a köz rendjéért

A Városrendészet a rendôrséggel és a pol-
gárôrséggel szoros együttmûködésben vég-
zi a közterületünk rendjének fenntartását.
A közterület-felügyelôk a II. kerületi rend-
ôrkapitányság munkatársaival nap mint
nap közös járôrôrszolgálatot látnak el. A
portyaszolgálatnak elnevezett munkakör lé-
nyegében a felügyelôk és a rendôrök napi,
közterületen együtt végzett munkáját takar-
ja. Hétköznap — és szükség szerint hétvé-
gén — két gépjármûvel járják a kerület utcá-
it olyan, elôre meghatározott feladatokat
szem elôtt tartva, mint a tiltott parkolás, a
jogellenes közterület-használat, illegális
szemétlerakás megakadályozása.

— A közterület-felügyelôk és a rendôr-
ség szabadnapos munkatársai alkotnak egy
portyaszolgálatos járôrpárt, ami sok eset-

ben könnyebbé teszi az intézkedést —
mondta el Vajthó Gábor. — A rendôrök szin-
tén jól ismerik a kerületet, és jelenlétük jo-
gi szempontból is fontos, mert vannak
olyan szituációk, amikor az ô fellépésük
szükséges egy ügy gyors rendezéséhez, pél-
dául bûncselekmények esetén. Ugyanak-
kor a közismerten létszámhiányos rendôr-
ségre háruló feladatok csökkennek ezzel —
tette hozzá a csoportvezetô.

A portyaszolgálatban résztvevô rendôrök
a rendôrkapitánysággal egyeztetve, a Város-
rendészettôl kapják a napi feladatot, a mun-
kájukért járó ellenszolgáltatást pedig az ön-
kormányzat ªnanszírozza. gr

A MENTÔS UJJA BÁNTA. A Város-
rendészetet riasztották egy Völgy ut-
cai oktatási intézményhez április 2-án
délután. Egy tanuló engedély nélkül
távozott a bentlakásos iskolából,
majd visszaérkezésekor kiderült, hogy
kábítószer hatása alatt áll. A rosszul lé-
vô fiatal lányhoz mentôt hívtak, ám el-
látása közben eltörte a segítséget
nyújtó személy egyik ujját. A 15 éves
hölgy megfékezésére rendôrt hívtak,
ám a járôr nem tudott azonnal a hely-
színre menni, ezért a Városrendészet
Portyaszolgálatát riasztották. A lányt
a kapitányságon elôállítottak, majd ké-
sôbb kényszergyógykezelésre utalták.
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Focisiker Óbudán
Önkormányzatunk labdarúgói tovább
öregbítették a városrész jó hírét. Az
óbudai Barátság Szabadidô Parkban
március 29-én megtartott kispályás fo-
citornán több fôvárosi kerület csapa-
tát is maga mögé utasítva a II. kerüle-
tiek vehették át a gyôztesnek járó ku-
pát. A csapat tagjai: Fekete Gyula, Fo-
dor Attila, Kaposi Péter, Pinke László,
Németh Zoltán, Szereba Imre, Szep-
csényi Tamás és Vígh Attila.

Hazai gyepen
a Pénzügyôr

Év elején biztonsági okokból még kor-
don zárta le a Pénzügyôr SC Pasaréti
úti pályájának egy részét, mert egy ko-
rábbi földmozgás miatt több helyen
megsüllyedt a gyep. A sportpálya
hosszában ugyanis régebben lôtér
üzemelt, ezt késôbb feltöltötték, de
az idô újra mély gödröket nyitott a ta-
lajba.

— A komoly költségekkel járó felújí-
tási munkálatok során szakszerûen el-
tüntették a lôtér maradványait és tö-
mörítették a talajt — tájékoztatta la-
punkat Juhász György egyesületi el-
nök. Elmondta azt is, hogy a frissen te-
lepített és zöldülô füvön a tervek sze-
rint már az elsô májusi hétvégén baj-
noki fordulót játszik a csapat, amely
eddig hazai pályaként kénytelen volt
más egyesület létesítményét igénybe
venni.

A helyi sportéletrôl Pasaréten
A II. kerületi Önkormányzat és a Vasas SC
együttmûködési lehetôségeirôl tárgyalt
Láng Zsolt polgármester, Szalai Tibor jegyzô,
valamint Farkas Balázs és Zöldi Péter, a támo-
gató és befektetô MKB-Euroleasing Rt. igaz-
gatói. A tárgyalásokat követôen bejárást tar-
tottak az utóbbi években komoly fejlesztése-
ken átesett Vasas Pasaréti Sportcentrum-
ban, amely már több alkalommal adott he-
lyet II. kerületi sporteseményeknek. A pol-
gármester a találkozón elmondta, hogy a Va-

sas a kerület legnagyobb sportegyesülete,
amit nem lehet ªgyelmen kívül hagyni,
ezért a jövôben komolyabb együttmûködés-
re törekednek a nagy múltú klubbal. Farkas
Balázs kiemelte: kitartó, tudatos munkával
el lehet érni, hogy a Vasas nevet hallva ne
csak Angyalföld, hanem Pasarét, vagy a II.
kerület jusson az emberek eszébe. A tárgya-
láson szóba került az is, hogy a vállalat támo-
gatná a kerületet, és fôként a Vasason ke-
resztül a helyi sportéletet.

Átalakulóban a sportpálya
Az önkormányzat tavaly nyár elején dön-
tött a Marczibányi téri sportpálya hasznosí-
tási pályázatáról. A kiírt tender gyôztese, a
Vasas S. C. Match Point T. C. S. E. és a
Match Point Kft. konzorciumának tervei
szerint szeptembertôl már látogatható lesz
a most rendkívül rossz állapotú, a közön-
ségtôl évek óta elzárt sportpálya.

Idén januárra készültek el a Marczibányi
téri sportpálya felújításának végleges ter-
vei. Az épületek belsô bontása után a külsô
munkálatok a jó idô beálltával néhány hete
indultak. A munkálatokat a DVM Construc-
tion Kft. mint fôvállalkozó végzi. A tervek
szerint júliusra készülhet el a megújult
sportkomplexum, amelyet egy rövid próba-
üzem után szeptembertôl nyitnak meg a
nagyközönség számára.

Az évtizedek óta kihasználatlanul álló te-
rületen két teniszpályát, egy 60 ´ 40 méte-
res mûfüves focipályát, amely akár két ki-
sebb pályára is osztható, és egy multifunk-
cionális pályát alakítanak ki, amely alkal-
mas kosárlabdázásra, kézilabdázásra vagy
akár tollaslabdázásra is. Telente sátorral
fednek be minden pályát. A terület köz-
parkként is mûködik, reggeltôl estig nyitva
lesz, sétányok, padok és fák várják majd a
pihenni vágyókat, a kerület polgárait. Ját-
szótér is épül a nagyobb gyerekek részére.
A szabadtéri szezonban az egyik pályát sza-
badon használhatják tornaórákon a kerüle-
ti iskolások ugyanúgy, ahogy az épülô 200
méteres rekortán futópályát is. Ez utóbbit
a környék lakói is igénybe vehetik majd té-
rítésmentesen. A sportkomplexumban az

önkormányzat nagyobb szabású sportren-
dezvényeihez is helyet biztosítanak majd.

A terület Felvinci úti részénél kutyafutta-
tót alakítanak majd ki padokkal, ahol elzár-
va a parktól, ugyanakkor zöldterületen sé-
táltathatják a kutyáikat a környékbeliek. A
teraszon kültéri pingpongasztalokat szeret-
nének felállítani.

Mint Velcz Zsolt, a Marczibányi Sportcent-
rum Kft. ügyvezetôje elmondta, a jelentôs
beruházást a Vasas Sport Club és a Match
Point Kft. által bevont befektetôk finanszí-
rozzák az önkormányzattól 20 évre haszno-
sításra megkapott területen. A nyertes be-
fektetôt pályázaton választották ki, bízva ab-
ban, hogy a megújuló Marczibányi tér is-
mét betölti majd azokat a funkciókat, ame-
lyeket névadója, Marczibányi István szánt e
területnek. A nyertes pályázatban a hosz-
szabb távú tervek között szerepel még egy
tanuszoda építése is, amelynek azonban
elôfeltétele a terület szabályozási tervének
elkészülte. ld
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Táncos lábú kakukktojás
Közel fél évszázada mûködik
kerületünkben a Budai Táncklub,
amelyben minden korosztály találhat
magának megfelelô mozgásfajtát, a
klasszikus balettól a mûvészi tornán
és dzsesszbaletten keresztül a
társastáncig, illetve kondicionáló
tornáig. Idén a Táncklub két
munkatársa is Berczik-díjban
részesült, a dzsesszbalettet oktató
Puskás Judit, valamint az intézmény
vezetôje, Cs. Szabó Mária, akit ebbôl
az alkalomból kerestünk fel a 2001-
ben gyönyörûen felújított klubban.

Kakukktojásnak nevezte magát a Ber-
czik-díjasok között. Miért?

A díj történetében eddig mindig táncpe-
dagógusok, illetve gyakorló csoportok ré-
szesülhettek az elismerésben. Én népmûve-
lô, illetve kulturális menedzser vagyok,
táncpedagógiai végzettségem nincsen, ese-
temben a Berczik-hagyományok ápolása
volt az indok. Berczik Sára intézményünk
egyik alapítója, közel négy évtizeden át mû-
vészeti vezetôje volt, és a ma nálunk folyó
mozdulat- és táncmûvészeti oktatás, a mû-
vészi torna, valamint a nôi kondicionáló
torna mind az ô egyedi módszertanán alap-
szik. Hat éve rendezzük meg az Országos
Berczik Sára Emlékversenyt, és rendszere-
sen tartunk továbbképzést olyan pedagógu-
soknak, akik szeretnék elsajátítani a Ber-
czik-módszert.

Személyesen is ismerte Berczik Sárát?
Fiatal népmûvelôként itt, a II. kerület-

ben kezdtem dolgozni, amikor ô még a
Táncklub munkatársa volt. Itt ismertem
meg ezt a csodálatos embert, aki tulajdon-
képpeni megalkotója a mûvészi torna, illet-
ve a ritmikus gimnasztika mint verseny-
sport mûfajának. Érdekes, hogy ezt eleinte
nem nézték jól szemmel, a szocializmus
idején polgári csökevénynek, afféle úri
huncutságnak számított. Nemcsak torná-
szokat tanított, hanem vívókat, úszókat,
színmûvészeti fôiskolásokat is. Óvodások-
tól a felnôtt, sôt idôsebb hölgyekig minden
korosztály számára kidolgozta a megfelelô
mozdulatsort és koreográªát. Számtalan ta-
nítványa volt, akik szinte rajongtak érte,
olyan tüneményes és kívül, belül egyaránt
harmonikus személyiség volt.

Ha Ön nem is táncpedagógus, bizonyá-
ra mégis ezer szállal kötôdik a tánchoz.

Egész gyerek- és ªatalkoromat végigtán-
coltam. Kislány koromban nyolc évig
klasszikus balettra jártam, majd formációs
társastáncot tanultam. Akkoriban nagy di-
vat volt az össztánc, és éppen ide, a Budai
Táncklubba jártam én is a zenés, táncos
összejövetelekre. Emlékszem, a hetvenes
években az utcán álltak sorba az emberek,
amikor a Hungária vagy az Expressz együt-
tes játszott.

Szakmai kapcsolata is volt a tánccal?
Az egyetem elvégzése után a II. kerületi

Tanács Népmûvelési Osztályán dolgoztam.
Utána a Pataki Mûvelôdési Házba kerül-
tem, ahol egy fôvárosi felnôttnevelési stúdi-
ót vezettem, majd az V. kerületi Önkor-
mányzat Mûvelôdési Osztályának helyettes
vezetôje voltam. 1998-ban a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központ akkori vezetôje,
egykori egyetemi társam, Szakall Judit hí-
vott vissza ide a II. kerületbe, a „Kapásba”,
és én azonnal, habozás nélkül, nagy öröm-
mel fogadtam el az ajánlatot. Többszörösen
is boldog voltam. Egyrészt ezer szállal kötô-
döm a kerülethez, hiszen itt nôttem fel, ide
jártam iskolába. Másrészt szép emlékek fûz-
tek a Budai Táncklubhoz, és nagyon kedvel-
tem azt a Verebes Klári nénit, akit még
ªatal népmûvelôként ismertem, és akinek
a helyére kerültem.

Mi változott az elmúlt tíz évben?
Amikor elkezdtem dolgozni, az elsô év-

ben csak ªgyeltem és tanultam a munkatár-
saimtól. Az elsôdleges célom az volt, hogy
minél többen megismerjenek minket, és
minél jobban próbáljam belevinni a kerü-
let és a fôváros köztudatába, kulturális éle-
tébe a Budai Táncklubot. Úgy érzem, ez si-
került, nyitottabbá váltunk a külvilág felé.
Minden évben rendszeresen adunk gála-
mûsort az elôzô évi vizsgaelôadások leg-
jobb koreográªáiból és legszebb gyakorla-
taiból, amelyet kivétel nélkül telt ház elôtt
mutatunk be. Másik újdonság a már emlí-
tett továbbképzés, amelyen a Berczik-mód-
szerrel ismerkedhetnek az óvodák és isko-
lák pedagógusai. Nyáron tánctáborokat
szervezünk vidéken, táncmûvészeti kurzu-
sokat és óvodásoknak zenés, mozgásos fog-
lalkozásokat tartunk itt, a Kapás utcai épü-
letben. Igyekszünk más kerületekben is be-
mutatkozni.

Milyen tervei vannak a következô évekre?
Nagy vágyam, hogy eljussunk a II. kerü-

let testvérvárosaiba, hogy az ottaniaknak is
megmutathassuk, mit tudunk. Szerettem
volna rendezvényeket, szombat esti táncot
szervezni, de sajnos, a környéken lakókból
nagy ellenállást váltott ki a javaslat. Pedig
nagy szükség volna színvonalas, zenés, tán-
cos szórakozóhelyekre. Mostanra kicsit ki-
nôttük ezt a helyet. Minden évben több
száz kisgyermeket kényszerülünk elkülde-
ni helyhiány miatt. Fôleg a klasszikus ba-
lettre és a mûvészi tornára nagy a túljelent-
kezés.

Milyen érzésekkel vette át a Berczik-díjat?
Nagyon nagy öröm és óriási meglepetés

volt. Kiraktam otthon a díjat, és ha ráné-
zek, még mindig nem hiszem el, hogy az
enyém. Apukám, aki sportoló lévén ismer-
te és szerette Sári nénit, tavaly hunyt el.
Nagy fájdalom, hogy nem érhette meg,
hogy megkaptam a kitüntetést, mert ô is na-
gyon boldog és büszke lenne.

Péter Zsuzsa
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett ön-
töde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum aka-
dálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n ÁPRILIS 25-ig: Dezertôrök. Gyûjteményes kiállítás a Csepel Galériában Kopócsy Judit, Makó Judit, Pa-
izs László, Sóváradi Valéria, Szabó Tamás, Székelyi Kata mûveibôl. Látogatható munkanapokon 9–17 órá-
ig. (1215 Csete Balázs utca 13.)
n MÁJUS 2-ig: Kikényszerített vallomás. Koronczi Endre fotókiállítása a Godot Galériában. (1075 Ma-
dách út 8., www.godot.hu)
n MÁJUS 4-ig: „Anno...” — Régi plakátok és reklámok miniatûrben az M Galériában. Nagy József
gyûjteménye. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁJUS 8.: „IKON” — Kozák Gábor gyûjteménye. (Mûvészeti Gyûjtemények a
II. kerületben). Atkári Magdi, Bada Dada Tibor, Baksai József, Bukta Imre, Csáki Róbert, efZámbó István, Er-
délyi Gábor, feLugossy László, Fuchs Tamás, Gaál József, Nagy Kriszta, Nemes Nikolett, Palkó Tibor, Sziko-
ra Tamás, Szurcsik József, Tamási Claudia, Tinei Alexander, Ujházi Péter, Wächter Dénes.
n ÁGENS FOTÓGALÉRIA ÁPRILIS 20-ig Fejér Zoltán: „Clichè verre” fotogramkiállítás. (1027 Fô utca
73. Nyitva: hétfôtôl péntekig 11–19 óráig, szombaton 11–16 óráig, vasárnap 11–15 óráig.)

SZÍNHÁZ IBS: ÁPRILIS 20., MÁJUS 30., 19.00: Best Uff l’art pour l’art — a L’art pour l’art Tár-
sulat elôadásában. ÁPRILIS 25., MÁJUS 16., MÁJUS 25., 19.00: Horace McCoy: A lovakat lelövik,
ugye? Dráma két felvonásban R.: Földessy Margit. ÁPRILIS 26., 19.00: Örkény István: Macskajáték. Tra-
gikomédia két felvonásban Fôszerepben: Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.: Varga
Miklós. ÁPRILIS 27., 19.00: Ahogy esik, úgy puffan — Galla Miklós interaktív humorestje. MÁJUS 8.,
18.30: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Pub) Szerk.: Litkai Gergely. Km.: Bödôcs Tibor, Litkai Gergely. MÁ-
JUS 9., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében három kanál. Vígjáték két felvonásban. R.: Földes-
sy Margit. MÁJUS 14., 19.00: Szôke András és Badár Sándor humorestje. MÁJUS 15., 19.00: Bernard
Slade: Jövôre veled ugyanitt 1 — romantikus vígjáték. R.: Horváth Csaba. IBS-premier. MÁJUS 18.,
19.00: Hair — musical két felvonásban a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. MÁJUS 22., 18.30:
Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Pub). Szerk.: Litkai Gergely. Km.: Aranyosi Péter, Beliczai Balázs. MÁJUS
24., 19.00: Presser Gábor—Sztevanovity Dusán—Horváth Péter: Padlás. Musical. R.: Pintér Tibor. MÁJUS
30., 18.30: Folytassa, Švejk. Zenés sörözgetés a derék katonával (IBS Pub)

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: ÁPRILIS 23., 18.00: A Fúvósegyüttes. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem fúvós tanszéke hallgatóinak hangversenye. Lajtha László, Ligeti György és Mozart mûvei. ÁPRI-
LIS 24., 18.00: Fiatal kínai tehetségek dalestje. Ye Wen (szoprán) és Liu Wei (tenor). ÁPRILIS 25.,
18.00: Klenyán Csaba klarinétestje. Brahms és Sáry László mûvei.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna. Kedden és csütörtö-
kön 17–18 óráig 4–5 éves óvodások részére. Berczik Sára módszerén alapuló mozgás-, koordináció- és rit-
musérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnasztika zongorakísérettel. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kiliánné Ko-
csis Mária, (06 70) 335-6286. Gerinctorna kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, je-
lentkezés: Petô Barbara, (06 30) 370-7322. Jóga szerdán 8–9.45 óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés: Ko-
vács 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 kedden 11.45–12.45 óráig és pénte-
ken 10–11 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Né-
metvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Salsa csütör-
tökön 20–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Földi Anikó,
(06 20) 315-2781.
n Nôi alakformáló kondicionáló órák kedd-csü-
törtök reggel 8–9 és este 19–20 óra között. Vezeti
Tury Veronika. Információ: 200-9356. Izomnyújtó,
stretching gyakorlatok, kötött ízületû és ülômun-
kát végzôknek ajánlott kedd-csütörtök 17.30–
18.30 között. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildi-

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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

A MÁSIK OLDALON. Legjobb emlékezetünk szerint Fatih Akin eggyel korábbi film-
jében hús-vér emberek szerepeltek: két egymásba gabalyodó, Németországban élô
török, akik úgy hordozták a rendezôi mondanivalót (mirôl is? emigrációról, hontalan-
ságról, helykeresésrôl — efféle apróságokról), hogy nézve ôket nem feszengtünk az
elénk tárt mondanivaló súlyától. Ez volt a Fallal szemben, járt is érte — tegyük hozzá:
joggal — a nemzetközi elismerés, a fiatal, ám már korántsem kezdô rendezôfeno-
mént alig gyôzték egymásnak adogatni a neves fesztiválok. Adogatják ôt most is,
hogy elkészült a folytatás, mely A másik oldalon címet viseli, és akárhonnan nézzük,
igen rossz film, ennek ellenére több rangos elismerés birtokosa. Számos szereplôje
között egy sincs, akinek ne valamilyen üzenet csillogna a homlokán. A
török-német együttélés összes lehetséges módozatát végigzongoráz-
zuk, de hogy ezt megtehessük, olyan kimódolt dramaturgiaszerkezetet
kellett keríteni, ami tetszetôsnek tetszetôs ugyan, de teret nemigen
hagy a szereplôknek. Persze, aki járt már a magyar filmszemlén, annak
nem újdonság, hogy így is lehet filmet készíteni, csupa nagybetûs ideá-
val és szemet szúró szimbólumokkal. Ne lepôdjünk meg tehát, ha az
egyik jelenetben a Népek Barátsága tölt magának teát egy német kony-
hában, a másikban pedig a Honvágy jön velünk szembe egy isztambuli
könyvesboltban.

kg
Rendezô: szereplôk:

SZEVASZ, TAVASZ. Május 3-án a Millená-
ris Fogadó épületében és parkjában 10–22
óráig Életmód- és Kulturális Kamaszfeszti-

válra hívják a fiata-
lokat. A 12–18 éves
korosztálynak szóló
fesztivál célja, hogy
színvonalas progra-
mokat biztosítson,
miközben alternatí-

vákat mutat az egészséges, tudatos élet-
módra. Lesz zene, tánc, színház, rengeteg
játék, sport, bicikliszerviz, biofinomságok,
teaház, filmek, logikai játékok, miközben
mindent megtudhatunk szakemberektôl a
drogokról, szexualitásról, egészséges táplál-
kozásról és klímaváltozásról. Mindenkit vár
Novák Péter, The Moog, Amber Smith, Kiss
Tibor, Para-Kovács, a Merlin Színház és még
sokan mások. A rendezvény ingyenes. Rész-
letes program: www.kamasztavasz.hu
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kó. Információ: (06 30) 975-4752. Gyermektorna
lányoknak és fiúknak (6–10 éves korosztály), veze-
ti: Bánhidi László és Borbála testnevelô tanár és
szakedzô. Idôpont: kedd-csütörtök 16.15–17.15-
ig. Jelentkezés, információ: 200-0191 és (06 30)
413-3854. (Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-
0860)
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaó-
ra MÁJUS 18-án 16 órától a Volkmann u. 10. alatti
jógaközpontunkban azok számára, akik még soha-
sem jógáztak, de szeretnék kipróbálni. 8x2 órás
kezdô jógatanfolyam indul ÁPRILIS 22-én 18.30-
kor. Speciális kezdô jógatanfolyam indul nyugdí-
jasok, idôsebb korúak számára ÁPRILIS 30-án 10
órától. Haladó jógatanfolyam indul ÁPRILIS 29-
én 18.30-kor. MÁJUS 19-én egyéves jógaoktató-
képzést indítunk, melyre korlátozott számban je-
lentkezéseket még elfogadunk! Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakoz-
pont.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 ta-
nár Németh Erika. Játékos focisuli csütörtökön 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7 éves kor). Veze-
tô 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, nemethe-
ri@freemail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola épüle-
tében. Kendoedzések gyermekeknek 18–19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden és pénteken.
Információ: (30) 601-2025, www.budapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu (1022 Budapest, Marczi-
bányi tér 1.)
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben. Isko-
lásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû versenyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál: (06
20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_oktatas.extra.hu
n Teniszoktatás. A Törökvész TSE amatôr oktatásra szakosodott edzôkkel tartja edzéseit. Kezdô és hala-
dó szinten, egyéni és csoportos oktatás minden korosztály részére hat éves kortól. Felnôtteknek oktatás,
stílusjavítás, páros és egyéni taktikai edzések, felkészítés amatôrversenyekre, kímélô idôsoktatás. Egyhóna-
pos intenzív heti háromszor (13 alkalom). Edzések egész évben, hétköznap 8–20 óra között II. kerületi (Ró-
zsadomb környéki) pályákon. Érdeklôdni Gulyás K. Csabánál a (06 30) 250-9122 vagy (06 20) 340-9925-
ös telefonszámon.
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól füg-
getlenül mindenkinek, aki rendszeres mozgással, rövid idôn belül látványos eredményt szeretne elérni. In-
formáció és órarend: 201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné elôadások: ÁPRILIS 19., 11.00: Malacmese. Hárfa-bér-
let 5. ea. MÁJUS 3., 11.00: Tavaszköszöntô — Vasas Táncegyüttes. Klarinét-bérlet 5. ea.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: ÁPRILIS 25., 15–17-ig:
Klubnap. Vendégünk a gyimesi csángó zenét játszó Szigony zenekar. Gyimes a magyar népzene egyik
legarchaikusabb, Erdélyben lévô hagyományterülete. Itt találhatók még ma is a magyar népzene legrégi-
esebb, igen gazdagon díszített formái, mind az énekes, mind a hangszeres zenében. Ez alkalommal eb-
bôl nyújt ízelítôt a Szigony zenekar, az élô zene természetes, eredeti szépségében.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 22.: Beszélgetôs klubnap. ÁPRILIS 29.: Névnapok köszönté-
se. MÁJUS 6.: Pünkösd hava, májusi jeles napok. 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 BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 23.: Jánoshegyi séta. MÁJUS 7.: Díszkertbemutató
Debrecenben. Utazás vonattal. Klubnap minden kedden 14 órától. A részletek felôl érdeklôdni a 275-
0169-es telefonszámon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Verôfényes szép tavaszi idôben, jó hangulatban zajlott a március 18-
i bécsi „Séta a Burgban” húsvét elôtti kirándulás. A következô program ÁPRILIS 22.: Melk—St. Pölten, Al-
só-Ausztria szépségei. MÁJUS 5.: Mariazell—Lilienfeld búcsújáró kegyhely, a Burgen Alpen szépsé-
gei. MÁJUS 22.: Graz, Stájerország fôvárosa. JÚNIUS 3.: Baden bei Wien — Mayerling csodái. Várjuk
kedves barátaink jelentkezését minden csütörtök délelôtt 9.00–12.30-ig. (1024 Margit krt. 48., tel.: (20)
921-6588, 316-5925)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 23.: Magyarország reneszánsz kincsei. Dr. Magyar
Kálmán régész-történész és Szekér György építész-mûvészettörténész vetítettképes elôadása. ÁPRILIS 26:
Kirándulás a budai hegyekben, találkozó a 11-es busz végállomásánál. MÁJUS 1.: Kirándulás a százha-
lombattai régészeti parkba. A klub minden hónap második és negyedik szerdáján 16 órakor tartja össze-
jöveteleit. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424.)

AHOGY ESIK, ÚGY PUFFAN. Április
27-én 19 órától Galla Mikós interaktív
humorestjét tekintheti meg a közönség
az IBS Színpadon. A mûsorban, amelyet
a nézôk szerkesztenek, vadonatúj és va-
donatrégi kolosszális poénokat, anekdo-
tisztikus történeteket érdekes emberek-
rôl és új dal-csemegéket is hallhatunk
majd. A népszerû komikus tavaly nagy si-
kerrel szerepelt a Szépségem titkai címû
mûsorával az IBS Színpadon. Most új pro-
dukcióval, az Ahogy esik, úgy puffan cí-
mû interaktív humorestjével lép a közön-
ség elé.

Fesztiválok
a Marczin

XVII. Országos Weöres Sándor Gyer-
mekszínjátszó Találkozó. A Magyar
Drámapedagógiai Társaság és a Mar-
czibányi Téri Mûvelôdési Központ ti-
zenhetedik alkalommal hirdeti és ren-
dezi meg a Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozót, amely-
re a 7–14 éves diákok érdeklôdésé-
nek, a csoporttagok életkorának és ké-
pességeinek megfelelô elôadással le-
hetett nevezni, mûfaji és tematikai
megkötés nélkül. A fôvárosi találkozó
idôpontjai: április 11–13. és április
19–20. Arany okleveles csoportok be-
mutatója: május 17-én, az országos
gálamûsor május 30–31-én lesz.

XVIII. Gyermek Mûvészeti Feszti-
vál. Gyermek Mûvészeti Fesztiválun-
kon olyan 7–15 éves korú II. kerületi
gyerekek lépnek fel, akik szívesen be-
mutatják, hogy mivel töltik szabadide-
jüket, mi az a produkció, amivel bát-
ran kiállnak barátaik, szüleik és tanára-
ik elé. A bemutatkozók idôpontjai:
báb- és egyéb produkciók: április 14.
Néptánc és népzene: április 15. Iroda-
lom: április 16. Tánc: április 17. Ze-
ne: április 21. és 24. A gálamûsor má-
jus 9-én 16 órakor kezdôdik, és ekkor
nyílik a képzômûvészeti kategóriára ér-
kezett alkotásokból rendezett kiállítás
is. A rendezvények díjtalanul látogat-
hatók.
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n SZÍNHÁZ: ÁPRILIS 20., 19.00: Vendégség-
ben Budapesten — Határon túli magyar
színházi estek. A Beregszászi Illyés Gyula Ma-
gyar Nemzeti Színház vendégjátéka. Liliomfi.
Szigligeti Ede társadalmi vígjátéka. Rendezô:
Vidnyánszky Attila. Belépô: 2200 és 1800 Ft.
n ZENE: ÁPRILIS 24., 19.30: Mesterkoncer-
tek — a Solti Kamarazenekar koncertje. Mû-
sor: Beethoven: F-dúr románc, Mozart: G-dúr
zongoraverseny, Beethoven: G-dúr románc,
Chopin: E-moll zongoraverseny. Közremûkö-
dik: Falvai Sándor és Banda Ádám. Jegyár:
1600 Ft. ÁPRILIS 25., 19.00: Zorán-koncert.
Bô három évtizedes szólókarrierjének legfôbb
vonása az állandóság, ma is ugyanazt az intel-
lektuális könnyûzenei irányt képviseli, mint pá-
lyája kezdetén. Soha nem a pillanatnyi siker-
re, hanem a minôségre törekedett. Dalait ér-
demes újra meg újra meghallgatni, s a versek
gondolatai örökérvényûek. Jegyár: 3200 Ft.
ÁPRILIS 26., 14.00: Pesthidegkúti kamaraze-
nei fesztivál a hidegkúti zeneiskolás diákok
részére. Az elôadókat szakmai zsûri minôsíti.
A rendezvényre a belépés ingyenes.
n GYEREKEKNEK: ÁPRILIS 20., 11.00: Csalá-
di matiné: Sétál, dudál, furulyál — szabadté-
ri tavaszköszöntô táncház. Agócs Gergô és
a Hegedôs együttes mûsora a Föld Napja al-
kalmából a Kultúrkúria kertjében. A magyar
és az erdélyi folklórkincs legszebb gyöngysze-
mei. A bemutatót gyerektáncház követi, ez-
alatt a felnôttek gyógynövény-tanácsadá-
son és gyógyteakóstoláson vehetnek részt.
Jegyár: 700 Ft.
n IRODALOM: ÁPRILIS 24., 19.00: Jonathan
Edwards: Értekezés a vallási indulatokról.
Dr. Fabiny Tibor könyvbemutató elôadása. Jo-
nathan Edwards (1703–1758) a XVIII. századi
amerikai gondolkodás, teológia és bölcselet
nagy alakja, a modern valláslélektan úttörôje.
Életmûve századokra meghatározta az általá-
ban vett amerikai gondolkodást, nem csupán
a teológiait. A rendezvényre a belépés ingye-
nes.
n TUDÁSTÁR: ÁPRILIS 22., 18.30: 2008. Az
ökológiai lábnyom. Ismertterjesztô elôadás
a Föld napján. Elôadásunk témája az ökológi-
ai lábnyom, vagyis az a mérték, mely megmu-
tatja, mennyire terhelô a Föld számára jelenle-
gi életvitelünk. Mindennapi életünkben meg-
annyi döntést hozunk. Vásárlási, étkezési, köz-
lekedési szokásaink, életvitelünk hatással van
környezetünkre, ezzel a hatással azonban sok-
szor nem vagyunk tisztában. Ökológiai láb-
nyomunk csökkentése mindannyiunk érdeke,
fontos, hogy mi magunk is pozitív hatással le-
hessünk a körülöttünk zajló folyamatokra.
Döntéseinkhez pedig elengedhetetlen, hogy a
megfelelô tudás birtokában legyünk. Elôadó:
Varga Attila, a magyarországi Ökoiskola Háló-
zat koordinátora.

n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Legközelebbi klubnapunk MÁJUS 5-én 16.30 órai kezdettel
lesz. További információk: Küzdy Lászlóné, 376-8773.
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Legutóbbi összejövetelünkön az ünneplésen volt a hangsúly. A soros
névnapokat is ünnepeltük, szokás szerint néhányat összevonva, de a fôszereplô ezúttal Pálinkás Józsefné
Orosz Ida klubtársunk volt, akit március 15. alkalmából Sólyom László köztársasági elnök Magyar Köztár-
sasági Ezüst Érdemkereszttel tüntetett ki egész életén át végzett pedagógiai és kulturális munkájáért, kü-
lönösen pedig a nyugdíjas klubokban folytatott mûsorszervezô tevékenységéért. A magas kitüntetést már-
cius 14-én adta át neki Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Szépmûvészeti Múzeum nagytermé-
ben. (1028 Máriaremetei út 37.)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: ÁPRILIS 20.: Cserhát. Találkozó 9.15-kor a
Volán pályaudvaron az Árpád hídnál. ÁPRILIS 27.: Pilis hegység. Találkozó 8.15-kor a Volán pályaudva-
ron az Árpád hídnál. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Ká-
roly u. 38.)

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 hozzátartozóik-
nak 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 lé-
vô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket várjuk klubunkba. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagó-
gus. Belépô: 500 Ft/fô + 1 gyümölcs. Információ: 212-2820.
n Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezésében minden hónap utolsó hétfôjén:

FOTÓKIÁLLÍTÁSOK A KULTÚRKÚRIÁBAN. Bolyongások címmel látható Kékes
Tóbiás fotókiállítása a Klebelsberg Kultúrkúriában. A kiállítást megnyitja április 19-
én 17 órakor Steiner Gábor fotográfus.

Bolyongani céltalanul szokott az em-
ber. Mondhatni haszontalanul. Haszonta-
lan bolyongás, amely ugyanakkor meg-
nyugtató, kikapcsoló, mint egy ellazult
relaxálás. Ez egy más tudatállapot. Ilyen-
kor jobban érzékelhetôvé válik a világ. Ki-
nyílik, mint máskor soha. A pillanatot
nem elkapni, hanem megbámulni kell.
Nézni, ahogy fokozatosan lassul, élese-
dik, kitárul a világ. Érezni, ahogy elôbúj-
nak a dolgok részletei, ahogy gazdago-
dik a látvány.

Ezek a képek bolyongások alkalmával
készültek. Bolyongások városokban, réte-
ken, tóparton, otthon a kertben…

99 bicikli címmel nyílik kiállítás április
28-án szintén a Klebelsberg Kultúrkúriá-
ban. A Magyar Alkotómûvészek Orszá-
gos Szövetsége Fotómûvészeti Tagozatá-
nak mûvészei mutatják be a kerékpáro-
zás világát optikájukon keresztül. A fény-
képek témája a kerékpár — de minden
esetben más és más a nézôpont. A kiállí-

tást megnyitja Haraszthy László természet- és környezetmegôrzési szakállamtitkár áp-
rilis 28-án 18 órakor. A kiállító mûvészek: Balla András, Baricz Katalin, Benyó Pál, Doz-
vald János, Dömötör Mihály, Eifert János, S. Faragó Gyöngyi, Fejér István, Gránitz Mik-
lós, Iskander Bahget, Ko-
vács Kata, Kozák Albert,
Kresz Albert, Módos Gá-
bor, Oravecz Attila, Patyi
Árpád, Siklós Péter, Szél
Ágnes, Tóth József. Mind-
két tárlat május 14-ig láto-
gatható naponta 10–18
óráig. (1028 Templom u.
2–10., www.kulturku-
ria.hu)
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n ZENE: ÁPRILIS 26., 19.00: Kaláka-koncert.
Az akusztikus koncerten többek között Jesze-
nyin, Villon, Kosztolányi, Tóth Árpád, József
Attila megzenésített versei szólalnak meg a
felnôtt közönség számára.
n CSALÁDI: SZIAMARCZI! Családi játszó-
szombatok 10–13 óráig. ÁPRILIS 19.: Ré-
musz bácsi meséi. Volt egyszer egy nyúl. És
volt egy róka. Ez a Róka már régóta szerette
volna megfogni a Nyulat, de a Nyúl mindig
túljárt az eszén. Közremûködnek Fazekas Zsu-
zsanna és Tóth Tamás színmûvészek, valamint
a Diridongó Zenede óvodásai Donáth Zsuzsa
vezetésével. ÁPRILIS 26.: Sárkányos délelôtt.
Szent György havában sárkányos mesékkel,
bábokkal és játékokkal várják a gyerekeket.
n TÁNC: Kôketánc gyermektáncház ÁPRI-
LIS 20., 10–12 óráig: Szent György napi játé-
kok: pásztorok, állatok, valamint ÁPRILIS 27.,
10–12 óráig: Tánc- és énektanulás Sándor Il-
dikó, Prekler Katalin és moldvai zenét játszó
muzsikusok segítségével. Kézmûveskedés Bá-
lint Ágnessel és Huszti Kingával, 1–7 éves ko-
rig. A foglalkozások során többek között a kö-
vetkezô szabadtéri játékok próbálhatók ki:
vágtázás vesszôparipán, gúzskarika eldobása,
kapókövezés, ugrókötelezés, botelkapó játék.
ÁPRILIS 23., 20–01 óráig: Guzsalyas táncház
a Somos együttessel. Moldvai csángó tánc-
és énektanítás. ÁPRILIS 30., 20–01 óráig: Gu-
zsalyas táncház a Szigony együttessel. Gyi-
mesi csángó tánc- és énektanítás.
n DRÁMAPEDAGÓGIA: PÁHOLY — budapes-
ti drámamûhely, drámapedagógusok baráti
köre, szakmai fóruma. ÁPRILIS 26., 10–14-ig:
Drámatanári képességfejlesztô (karbantar-
tó) tréning — a kérdéstôl a szerepig. Foglal-
kozásvezetô: Kaposi László.
n KAMASZOKNAK: ÁPRILIS 26., 15–18 órá-
ig: Titánok. 12–18 éveseknek szervezett prog-
ramsorozat. Ti tán tudtok valamit… — gyer-
tek, várunk titeket! TSZM — Titán Szabadté-
ri Mérkôzés! Fussunk, labdázzunk, üssük ki
egymást! Szabadtéri csapat- és sportjátékok
titán módra. Csütörtökönként 16.30–18 óráig
Madarászsuli. Tudnivalók, érdekességek a ma-
darak világáról általános iskolásoknak. (Min-
den második hétvégén terepi foglalkozás.) Ve-
zeti: Zsoldos Árpád ornitológus.
n KOMOLYZENE: ÁPRILIS 27., 15 órakor: R.
Strauss: A Rózsalovag — Filmvetítés Boros At-
tila zenetudós ismertetésével. A Richard Wag-
ner Társaság rendezvénye.
n Babaruhavásár ÁPRILIS 26-án 8–12 óráig.
Várjuk azokat, akik gyermekruhákat és egyéb
kiegészítôket szeretnének — kedvezô áron —
beszerezni. A kinôtt, de még jó állapotban lé-
vô baba- és gyerekruhák, valamint játékok
börzéjére jó idô esetén udvarunkon tudunk
helyet biztosítani.

DIVAT(SZÍN)HÁZ — a színházi divattól a divatházon át a divatszínházig a Merlin Nemzetközi Színház
Klubjában. (1052 Gerlóczy u. 4.)
n MICVE KLUB: ÁPRILIS 28., 19.00: Népszerû dallamok. Operaest az Absolvox Stúdió mûvészeinek köz-
remûködésével. Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. A foglalkozáso-
kat Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet tagjai számára ingyenes). Csütörtökönként 18 órától
Frankel Baráti Kör. Vasárnaponként 10.00–11.30-ig Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek. Információ:
(06 30) 491-8140. (1023 Frankel Leó út 49. Tel.: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Egy életre szóló, csodálatos élményt kaptunk a Milánói Scala-
ban, ahol Verdi: Macbeth címû operáját láttuk. Jövôre is tervezünk hasonló kirándulást az opera kedvelôi-
nek. Ajánlataink: ÁPRILIS 24.: Szeged (2800 Ft). MÁJUS 1–4.: Krakkó—Zakopane (29 900 Ft). MÁJUS
15.: Utazás a Fertô-tó körül (4400 Ft). MÁJUS 22.: Budafapuszta (5000 Ft). MÁJUS 29.: Az Északi-Közép-
hegység legszebb tájain (4000 Ft). ÁPRILIS 17-én 15 órától várjuk a belépésre és kirándulásra jelentkezô-
ket, befizetési lehetôséggel. (1024 Margit krt. 64/b, bejárat a fôkapu mellett balra, a Bárdos Lajos-emlék-
tábla 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 indult, mely egyben lehetôséget biztosít mûvészeti egyetemekre való felkészülésre is. A tanfolya-
mokat vezeti Kéry Bálint Bence. Idôpontok: szerda, péntek 16-tól 20 óráig. Telefon: (06 30) 937-8408.
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 Internet kortalanul. Vezeti Polgár Mária, (06 30) 211-2313, e-mail: polgar.maria@gmail.com. Tájékoz-
tatunk minden kedves internettel ismerkedôt és gyakorolni szándékozót, hogy tanfolyamainkra csütörtök
és péntek délelôtt szeretettel várunk újabb résztvevôket. ÁPRILIS 10-tôl ez év JÚNIUS 27-ig a tanfolyam
helyszíne a Máriaremetei út 37. alatti Közösségi Ház.

Nyitva a legendás sziklakórház
Rendszeres tárlatvezetés kereté-
ben márciustól bárki bejárhatja a
sziklakórházat (1012 Lovas út 4/
c). A tárlat bemutatja a barlangjá-
ratok összekötésével kialakított
kórház és a polgári védelem törté-
netét. A kiállítás a kórház végelát-
hatatlan folyosóin és az élethûen
berendezett kórtermekben bete-
kintést enged az 1848-as szabad-
ságharc „orvoslási” szokásaitól
egészen a 60-as évek hadi betegel-
látási technikájáig. A mûszaki ku-
riózumnak számító kórházat mint-
egy negyven éve modernizálták
utoljára, a felszerelések azóta érintetlenül
állnak, a gépészeti berendezések (elektro-
mos rendszer, harcigázszûrôk, víztározó)
pedig a mai napig mûködôképesek, amirôl
a látogatók maguk is meggyôzôdhetnek. Az
idôutazást a panoptikumokhoz hasonlóan
viaszªgurák alakította jelenetek és zenei
aláfestés segíti. Általános nyitva tartás: hét-

fô kivételével hétköznap 18 órakor indul
csoport. Szombaton és vasárnap 10 és 19
óra között óránként indul vezetés (utolsó
csoport 18 órakor). Tíz fônél nagyobb cso-
portnak egyéni idôpont. Bôvebb informá-
ció a (06 30) 689-8775, az info@sziklakor-
haz.eu e-mail címen, vagy a www.sziklakor-
haz.hu internetes oldalon.

Kedv, remények, villák
A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Hûvösvöl-
gyi úti ªókja (az egykori Márkus-villa) és a
Nyék-Kurucles Egyesület szeretettel hív
minden érdeklôdôt április 22-én kedden

17 órára a Kedv, remények, villák címû
elôadására, amelyet Ritoók Pál mûvészet-
történész tart. A belépés ingyenes. (1021
Budapest, Hûvösvölgyi út 85.)

Rajzpályázat gyerekeknek
A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége a
nyugdíjasok idei világnapja alkalmából
A nagyszüleim és én címmel rajzpályázatot
hirdet iskoláskorú gyermekeknek a két ge-
neráció kapcsolatáról. A zsûri által jónak

ítélt alkotásokat díjazzák, és az ôszi, idôsek
világnapján rendezett budapesti esemé-
nyen kiállítják ôket. A pályázat beadási ha-
tárideje: június 15., cím: Nyugdíjasok Bu-
dapesti Szövetsége, 1054 Akadémia u. 1.
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A Biblia éve – gondolatok az Írásról
A katolikus, a református és az evangélikus
egyház a 2008. esztendôt a Biblia évének
nyilvánította. A kezdeményezés célja, hogy
az egyháztól eltávolodott közéletben helyet
kapjon a kereszténység alapüze-
nete, az evangélium. A Klebels-
berg mûvelôdési központban a
Biblia évéhez csatlakozva Mit
mond nekünk az írás címmel
programsorozatot indítottak. A
hónapról hónapra nyilvános fó-
rumokon ismert közéleti szemé-
lyiségek beszélgetnek a Bibliá-
ról, a hitrôl és a vallásról. Az ér-
deklôdôk április 1-jén, a prog-
ramot felvezetô estén Semjén
Zsolt, a KDNP elnöke, Vértesal-
jai László jezsuita atya, Fodor Vik-
tor pesthidegkúti evangélikus
lelkész és Cseke Péter színmû-
vész Szentírásról alkotott gon-
dolatait ismerhették meg. Az

est háziasszonya Bíró Ildikó országgyûlési
képviselô, moderátora Bándy Péter újság-
író, önkormányzati képviselô volt. Az ese-
ményen részt vett Láng Zsolt polgármester,

Balsai István országgyûlési képviselô és Er-
nyey László egyházügyi tanácsnok. A beszél-
getôk bibliai idézetekbôl kiindulva olyan
témákra világítottak rá, mint az eredendô

bûn és a megváltás, de gondola-
tok hangzottak el Jézusról, az ô
szigoráról, szeretetérôl és igaz-
ságosságáról.

A Klebelsberg-központ idén
a nyári idôszak kivételével min-
den hónapban szervez beszélge-
tést a Bibliáról.

A következô alkalommal A nô
szerepe a Bibliában címmel Gu-
lyás Dénes országgyûlési képvi-
selô (Fidesz), Mihályi Gábor
szobrászmûvész, és dr. Csókay
András idegsebész közremûkö-
désével tartanak beszélgetést,
amelyet Bíró Ildikó vezet. Idô-
pont: május 7. (szerda) 18 óra.

szeg

IX. Musica Sacra Civitatis 2008
Egyházi zene a polgári világban

A II. kerületben mûködô egyházi kórusok
hangversenye Lukin László emlékére 2008.
április 25-én 18.30 órakor a Móricz Zsig-
mond Gimnáziumban (1025 Törökvész út
48–54.). Köszöntôt mond: Láng Zsolt pol-
gármester. A mûsort Horváth Bálint vezeti.

Mûsor

n Egyesített kórus. Vezényel: Tóth Miklós
Zsolt. Bárdos Lajos: Ékes napra virradtunk.
n Csibekórus (Pasaréti ferences templom).
Vezényel: Matiszlovics Dorka. Áldjon az Úris-
ten minden kegyelmével — áldás; Szentsé-
ges Szûz Mária — somlyói búcsús ének Má-
riához; Áldjuk a földön Isten szegénykéjét
— ferences ének.
n Sarlós Boldogasszony kórus (Újlaki Sar-
lós Boldogasszony-templom). Vezényel:
Tóth Miklós Zsolt. Philippus de Monte: Mint
hûvös érre; Robert Papper: Laetare Jerusa-
lem.
n Hidegkúti énekegyüttes (Hideg-
kút-Ófalui templom). Mûvészeti ve-
zetô: Dankó Péterné Zegnál Márta.
Lassus: Adoramus, te Christe; Eszter-
házy: Pange lingua; Surrexit Christus
hodie (Zsigmond-kori többszólamú
töredék).
n Rákócziánum Scolája (Krisztus
Király-templom). Vezényel: Nényei
Sára. Cantemus cuncti — szekven-
cia; Liszt Ferenc: Ó, ifjak, lányok; Cé-
sar Franck: Panis angelicus; J. S.
Bach: Ragyogva tûz a napsugár.
n Máriaremetei Werner kórus (Má-
riaremetei Bazilika). Vezényel: Barlay-
né Sray Aranka. Gordon Young: Alle-

luja; Werner: Ó, boldog barlang; Bárdos: Da-
na-dana.
n Megmaradás kórus (Cimbalom utcai re-
formátus egyházközség). Vezényel: dr. Mé-
szárosné Hegedûs Zsuzsanna. Csomasz-
Tóth Kálmán: Enyém vagy, Úr Jézus; Ádám
Jenô: Krisztus feltámadott (húsvéti ének a
XIII. század elejérôl); Sebô Ferenc—Szécsi
Margit: A szivárvány kapujában; Gárdonyi
Zsolt: Kánon október 6-ára.
n Pasaréti Ifjúsági kórus (Pasaréti feren-
ces templom). Vezényel: Ébner László. Tallis:
If ye love me; Byrd: Cibavit eos; Kocsár Mik-
lós: Hegyet hágék.
n Vox Clara kamarakórus (Országúti fe-
rences templom). Vezényel: Bottkáné Kollár
Júlia. Bárdos Lajos: Golgotádon; Pachelbel:
Magniªcat.
n Palló Imre énekkar (Torockó téri refor-
mátus egyházközség). Vezényel: Cseri
Zsóªa. Csomasz Tóth Kálmán: Szólj hoz-

zám, Uram; Heinrich Schütz: Jézusé a dicsô-
ség; Cl. Fraysse—A. Bergese: 9. zsoltár.
n Pesthidegkúti Evangélikus Kórus (Pest-
hidegkúti evangélikus templom). Vezényel:
Illés Adél. Bartholomäus Helder: Zengj Néki
vígan háladalt; Samuel Jacobi: Hitben élj
(Zsid 11,6a); Kapi Gyula: Tehozzád, ó, Uram
(25. zsoltár).
n Szent Antal kórus (Pasaréti ferences
templom). Vezényel: Déri András. La Cour:
Laudate Dominum; Vajda János: Mária-him-
nusz.

n Szent Efrém bizánci férªkar (Fô
utcai görög katolikus templom). Mû-
vészeti vezetô: Bubnó Tamás. Bubnó
László (1921–1987) feld.: Áldjad én
lelkem az Urat — a Szent Liturgia an-
tifonája; Ism. szerzô: Midôn leszállot-
tál a halálhoz — bizánci tropár (him-
nusz) 2. hangon; Dmitrij Bortnyansz-
kij (1751–1825): Istennek egyszülött
Fia és Igéje — a Szent Liturgia him-
nusza.
n Egyesített kórus. Vezényel: Har-
tyányi Judit. Csomasz Tóth Kálmán:
Ne félj, te kicsiny nyáj; Gárdonyi
Zsolt: Hálaadó ének. Orgonán közre-
mûködik: Draskóczy László.
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Összetartó, lelkes közösség
Bemutatkozik a Pesthidegkúti Evangélikus Kórus

— Gyülekezetünk kórusa elsô próbáját ta-
valy január 2-án tartotta. A kórustagok
mind a gyülekezethez tartoznak, amely csu-
pán kétszáz lelket számlál, így a kórus lét-
száma is meglehetôsen alacsony, mind-
össze 13 fô. Már korábban is elôfordult,
hogy zenét tanult, lelkes emberek egy-egy
ünnepi istentisztelet alkalmával énekeltek,
de emögött nem voltak rendszeres próbák.
Ekkor kaptak kedvet néhányan a minél
többszöri közös énekléshez, így kerültem
egy kedves barátnôm által „külsôsként” a
gyülekezeti kórus élére. Számomra ez nagy

öröm és megtiszteltetés. Minden héten
kedden este 7-tôl fél 9-ig tartjuk a próbáin-
kat. Az alacsony létszám ellenére zeneileg
mégis értékes munkát tudunk végezni, egy-
re nehezebb darabokat tanulunk, ennek tit-
ka pedig a lelkesedésben és abban rejlik,
hogy a tagok minden próbán lelkiismerete-
sen részt vesznek. Pedig ez nem kis áldozat
részükrôl, hiszen munkájukat, foglalkozá-
sukat tekintve sokfélék vagyunk: mérnö-
kök, pedagógusok, egyetemisták, sôt nyug-
díjasok is vannak köztünk. Mégis egy össze-
tartó, lelkes közösséget alkotunk azzal a cél-
lal, hogy Istent szolgáljuk. Ez nagyrészt a va-
sárnapi istentiszteleteken, egyéb gyüleke-
zeti alkalmakon, illetve a kerületi ökumeni-
kus áhitatokon valósul meg. Tartottunk
már többször is zenés áhitatot a gercsei ká-
polnában, szolgáltunk a széphalmi katoli-
kus testvéreknél is. Mindemellett a kórus
tagjai egy speciális célt is kitûztek maguk
elé: évente kétszer szeretnénk kisebb vidé-
ki gyülekezetekben szolgálni, olyan helye-
ken, ahol nincs kórus vagy egyéb egyházze-
nei rendezvény. Szeretnénk ezeknek az em-
bereknek az éneken keresztül is Isten sze-
retetét, kegyelmét, dicséretét tolmácsolni,
hiszen mi ezt a próbáinkon, szolgálataink
során sokszor megtapasztaljuk, és hisszük,
hogy zenei eredményeink enélkül nem szü-
lethettek volna meg.

Kis létszámunk ellenére többnyire négy
szólamban éneklünk. Mindez azért lehetsé-
ges, mert sok biztos hangú ªatal jár a kórus-
ba. Repertoárunk sok rövidebb darabból
áll, amelyeket elsôsorban istentiszteleti al-

kalmakra, illetve egyházi ünnepekre írtak.
A zenetörténet minden korszakából énekel-
tünk már, ismert és kevésbé ismert, hazai
és külföldi szerzôktôl egyaránt. Törek-
szünk arra, hogy magyarul énekeljünk, hi-
szen a zene mellett az sem mindegy, hogy
mirôl szól a mû. Ezt hangsúlyozzuk azzal is,
hogy minden darabunkhoz választunk egy
szöveghez illô igét a Bibliából, ezt az elô-
adás elôtt felolvassuk, így is a szövegre irá-
nyítva a hallgatók ªgyelmét.

Végül magamról: 25 éves vagyok, az
ELTE német szakán végeztem, jelenleg egy
általános iskola és gimnáziumban tanítok.
Zenei tanulmányaimat a fóti Evangélikus
Kántorképzôben kezdtem, majd a Baptista
Teológiai Akadémia egyházzene szakán foly-
tattam, ahol ez év júniusában szerzem meg
a diplomámat. A Pesthidegkúti Evangéli-
kus Kórus vezetése mellett vasárnapon-
ként a rétsági és bánki evangélikus gyüleke-
zetekben orgonálok. Nyaranta a kántorkép-
zôben tanítok harmóniumjátékot és szol-
fézst. Illés Adél kórusvezetô

A hitélet hírei
Evangélium Színház
Új elôadás (Ökumenikus Színház Alapítvány) a Duna Palotában:
Lessing: Bölcs Náthán. Bemutató: április 25., 19 óra, további elô-
adások: április 27., 15 óra, május 2., 19 óra, május 3., 15 óra,
május 4., 19 óra, május 17., 15 óra.

A Biblia éve

ELÔADÁS. Április 28-án hétfôn 18 órától Rónay László iroda-
lomtörténész, író, egyetemi tanár tart elôadást Biblia és iroda-
lom, a keresztény eszmények a XX. századi magyar irodalomban
címmel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében (1088
Szentkirályi u. 26., II. em.)

AJÁNDÉKOZZ EGY BIBLIÁT 2008-BAN! Az evangélikus
gyülekezetek mozgalmukkal arra biztatják tagjaikat és mindenki
mást, hogy a Bibliát nem ismerô, templomba nem járó család-
tagjaiknak, barátaiknak, ismerôseiknek névnapra, születésnapra
vagy éppen karácsonyra vegyenek egy igazán értékes ajándékot:
a Bibliát.

HALLGASSUK! A Biblia évéhez kapcsolódó zenehallgatási öt-
lettár: Bach, Ph. E.: Jézus feltámadása és mennybemenetele;
Händel: Messiás; Kodály: 114. genfi zsoltár, Jézus és a kufárok;

Telemann, Ph.: Jézus feltámadása; Vivaldi: Glória; Mendelssohn:
42. zsoltár.

Megjelent a Távlatok húsvéti száma

A tartalomból: A Biblia — Isten szava, Izrael és Jézus Krisztus Iste-
ne, Biblia és liturgia, Sola Scriptura — evangélikus szemmel, Bib-
lia pauperum — ma, Galilei és a Biblia, Georges Rouault festésze-
te, Keresztury Dezsô költészete, XVI. Benedek körlevele a remény-
rôl, Feltámadás, Emmanuelle nôvér 100 éves.

Görög esték

Április 28-án hétfôn 19 órától a „Görög Gödörben” (1024 Káp-
lár u. 11–13., Káplár utca—Pengô köz sarok) Legeza László egye-
temi tanár elôadása: Természettudomány, világkép, hit. Május
3-án szombaton országos Mindszenty-zarándoklat.

Egyházzene

Április 26-án 19 órakor a Pasaréti Páduai Szent Antal-templom-
ban a Scola Hungarica ad hangversenyt. A kerület templomai-
ban mûködô egyházi kórusok hangversenye április 25-én 18.30
órakor kezdôdik a Móricz Zsigmond Gimnáziumban.
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Hosszú az út az ötlettôl a megvalósításig
A Hidegkúton élô Föglein Ferencnek
két olyan találmánya is van, amely
több szempontból forradalmasíthatja
az élelmiszeripart. A nemrég felépült,
több ezer négyzetméteres budaörsi
üzemében beszélgettünk a
feltalálóval.

Hogyan lesz valakibôl sikeres feltalá-
ló? Milyen életutat futott be?

Sokféle tevékenységet folytattam az éle-
tem során. Földmûves családból szárma-
zom, eredeti végzettségem kertészmérnök.
Növényvirológusként kezdtem el dolgozni,
majd Szegeden biokémikusként. A Szegedi
Biológia Központ segítségével Hidegkúton
még a nyolcvanas években a Rozmaring
Termelôszövetkezetben létrehoztunk egy
komoly nemzetközi sikereket felmutató ku-
tató-fejlesztô társaságot, amelynek én vol-
tam az igazgatója. Volt olyan idôszak, hogy
százharmincan dolgoztunk ott. A rendszer-
váltást követôen a piacok átalakulásával vé-
gül megszûnt a cég. Ezt követôen számos el-
képzelésen dolgoztam, majd két évig az on-
kológiai intézetben. Az ott szerzett tapaszta-
latok indították el bennem azokat az ötlete-
ket, találmányokat, amelyek révén sikerült
az emberi egészségre bizonyítottan pozitív
befolyással bíró élelmiszereket kifejleszte-
nünk.

Milyen élelmiszereket állítanak elô, és
azoknak milyen élettani hatása van?

Az utóbbi öt évben olyan élelmiszerek
elôállítása kezdett foglalkoztatni, amelyek
alkalmasak arra, hogy bizonyos betegsége-
ket kivédjenek, esetleg gyógyítsanak is. Er-
re az egyik legjobban megfelelô növény a
lenmag. Észak-Amerika legnagyobb élelmi-
szeranalizáló és -tanúsító intézménye, az
FDA közel harminc olyan hatóanyagot
mért ki a lenmagban, amely hasznos az em-
beri szervezet számára. A lenmagnak vi-
szont megvan az a tulajdonsága, hogy egy
nyálkaanyag veszi körül azt, ezért az embe-
ri szervezet számára nem emészthetô, te-
hát gyakorlatilag hasznosulás nélkül megy
át rajta. A találmányom lényege, hogy egy
nagyon ªnom eljárással eltávolítjuk a nyák-

anyagot, majd üzemszerûen csíráztatjuk a
lenmagot. A csírázást az emberi szervezet
számára leghasznosabb idôpontban leállít-
juk egy szárítási folyamattal, és így egy
olyan egészségvédô élelmiszer keletkezik,
amely nagyon jól tárolható, mindenhol fel-
használható, és tartalmazza mindazokat a
biológiailag fontos tápanyagokat, amelyek
felveszik a harcot többek között a rák-, a
szív- és érrendszeri-, valamint emésztési
betegségekkel szemben.

Hogyan jutott el az ötlete a találmány-
tól a megvalósításig?

Találmányom arra vonatkozott, hogyan
lehet a lenmag körül a nyákot eltávolítani
és a magot csíráztatni. Ezért létrehoztunk
egy kísérleti üzemet Hidegkúton a saját te-
rületemen, ott másfél éven keresztül vizs-
gáltuk, mûködik-e a gyakorlatban is az el-
gondolásunk, eladható-e a termék, majd
egy jelentôs beruházásba kezdtünk: Buda-
örsön egy ipari parkban felépítettük több
ezer négyzetméteres üzemünket. Próbál-
tam Magyarországon is támogatást és tôke-
erôs beruházót keresni, de végül egy dán
befektetôtársaság látott fantáziát a találmá-
nyomban, amely mára már bejegyzett világ-

szabadalom. Az élelmiszeriparban a Linom
nevû csíráztatott lenmagôrleményünket, a
hidegen sajtolt lencsíraolajat már elkezd-
ték használni, de lehet boltokban is kapni.
Több olyan termék van, például különbözô
tészták, amelyekhez az egészségmegôrzô ôr-
leményt már eleve hozzáadagolják, és úgy
gyártják, de a legteljesebben a Linom tartal-
mazza, amelyet otthon is hozzákeverhe-
tünk bármilyen ételhez, akár gyerekek is fo-
gyaszthatják.

Milyen gondolkodásmódot feltételez,
hogy valaki új ötletekkel, találmányok-
kal tudjon elôállni?

Az új ötletek nem úgy születnek, hogy
na, akkor én most leülök és feltalálok vala-
mit. Az ember szembetalálja magát egy
problémával, amit megpróbál megoldani.
Elôször az ismert módszerekkel próbálko-
zik, de ha nem megy, akkor kénytelen újak-
hoz folyamodni. Ezt követôen kiderül, le-
het-e általánosítani a feltételezést. Egyéb-
ként van egy másik szabadalmi bejelenté-
sünk is: új típusú olajtermékekkel fogunk
kijönni a piacra. Ebben az esetben az volt a
célom, hogy ne préselt, hanem centrifugá-
lással készített olajat tudjak elôállítani. Ez-
zel kapcsolatban már komoly külföldi ér-
deklôdés van, a mostani éves kapacitásunk
háromszorosát sikerült elôre eladnunk. A
lenmagos találmányom is jelentôs, de az új
típusú olaj felfedezésének jelentôsége nagy-
jából ezerszer akkora, már bejelentettük
külföldön is.

Mennyire nehéz egy ötletet találmány-
ként elismertetni?

Eddig nagyjából 15 találmányi bejelenté-
sem volt, amelybôl öt találmány lett, kettô-
bôl pedig hasznosítás. Az utóbbi években a
szabadalmi bejelentések száma Magyaror-
szágon drasztikusan visszaesett. Ez nem
utolsó sorban annak is köszönhetô, hogy
olykor milliós nagyságrendû összegekbe ke-
rül egy találmány levédetése. Én szeren-
csés helyzetben vagyok, hiszen kevesen
mondhatják el magukról, hogy a befekte-
tôk találmányaimat teljes mértékben elis-
merték, és azokat apportként tudtam bevin-
ni a fejlesztéseknél. Ôszintén szólva elég
rossz véleményem van a magyar tôkérôl,
túl mohó, és nem tud hosszú távon gondol-
kodni. Kerestem hazai beruházókat is, és
végül egy hidegkúti vállalkozóval sikerült
közös céget alapítanunk, majd külföldi be-
fektetôkkel alapítottunk egy közös rész-
vénytársaságot.

Mióta él Hidegkúton?
1981 óta élünk itt. Nagy családunk van,

három gyerekem és nyolc unokánk. Az
üzemben a ªam az ügyvezetô, a másik ªam
felesége a kereskedelmi vezetô. Én szürke
eminenciásként csak annyit szeretnék biz-
tosítani, hogy a mienk egy biztos szakmai
háttérrel rendelkezô vállalkozás legyen, és
ehhez mindenkit bevonok, akit szükséges.

LD
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n A II. kerületben a Pasaréti úton megújul
a csatorna a Sövény utca és a Virág árok kö-
zötti 500 m-es szakaszon. A több héten át
tartó elsô ütemben a Hidász utcánál és a Ha-
rangvirág utcánál dolgoznak, egy-egy 60
m-es szakaszt bontanak fel a kifelé vezetô
oldalon úgy, hogy a kétirányú forgalmat
fenntartják mindkét helyen jelzôlámpa sza-
bályozása mellett. A Hidász utcát és a Ha-
rangvirág utcát is lezárják a hegy felöli ol-
dalon, így a Hidász utca a Branyiszkó út fe-
lôl, a Harangvirág utca az Orsó utca felôl
zsákutca. Ugyanakkor a Hidász utca alsó
szakaszát egyirányúsítják a Pasaréti úttól a
Hûvösvölgyi út felé. A felújítás több ütem-
ben folyik, a kivitelezés várható befejezése
2008. július 31.

n Hétvégenként a Gábor Áron utcában a
Lepke utcánál félszélességû útlezárásra kell
számítani és váltakozó irányú forgalomra a
Lepke utcai csatornaépítési munkálatok mi-
att. A Virág ároknál lezárt Lepke utcát a Bim-
bó úton lehet elkerülni.

Rosta Marian

A Fôvinform jelenti

A tiltakozás oka a paraméterkönyv
Megbénult Budapest közlekedése április 7-én. A BKV dolgozóinak
üzemkezdettôl délután egy óráig tartó sztrájkja miatt sokan meg se
kísérelték a bejutást munkahelyükre vagy iskolájukba. Akik autó-
val indultak neki, azok inkább elôbb, mint utóbb dugóba ragadva
töltöttek néhány órát. A biciklivel, görkorcsolyával vagy gyalogo-
san közlekedôk sokszor tényleg hamarabb célt értek, de nekik az
idôjárás nem kedvezett, hiszen szinte egész nap esett az esô. A
BKV-dolgozók április 18-án péntekre újabb, de lényegesen
hosszabb idejû — 24 órás — munkabeszüntetést hirdettek meg. A
közlekedési vállalat dolgozóit tömörítô szakszervezetek szeretnék
elérni, hogy a BKV vezetése vonja vissza járatritkítási tervezetét,
amelynek megvalósulása esetén több száz fôt bocsátanának el.
Nincs biztosítva a közlekedési vállalat jövôje, az érdekképviseletek
tartanak attól, hogy elkezdôdik a vállalat felaprózása, a munkafo-
lyamatok kiszervezése, a telephelyek bezárása és a leépítés.

A korábbi hatmilliárd helyett már „csak” kétmilliárd forintot kí-
ván a BKV vezetése a tervezett menetrend-módosításokkal megta-
karítani. A paraméterkönyvnek április 4-én a fôpolgármesteri ka-
binet elé terjesztett újabb változata a közlekedési vállalat 260 vi-
szonylata közül több mint 190-et érint. A korábban megjelente-
tett, nagy vitákat és tiltakozásokat kiváltó tervezet több II. kerületi
buszjárat megszüntetését is elôirányozta.

A mostani változat szerint nem szûnne meg a 22-es és 56-os
gyorsjárat, valamint a 6-os busz. De a piros 22gy vonal kettéválna,
megmagyarázhatatlan módon 788E és 789E-re módosulna a szá-
mozásuk, és Budakeszin némileg meghosszabbodna az útvonala.
Ha a paraméterkönyv mostani változatát elfogadják, a fôváros
egyik leghosszabb útvonalon közlekedô járata az 5-ös busz lesz.
Pesti végállomása ugyanis a Március 15-e térrôl a Stadionok meg-
állóhoz kerülne, de este 9 után 5M jelzéssel az Uránia mozitól egé-
szen Máriaremetéig közlekedne.

Szalai Tibor jegyzô lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a már-
cius 19-én a BKV által kezdeményezett megbeszélésen elhangzott
önkormányzati kérések egy része beépült ugyan az új tervezetbe,
amelyet továbbra sem szakmai alapon, hanem a fûnyíróelvet alkal-
mazva dolgoztak ki.

— Nem szûnik meg teljesen a 22-es és 56-os gyors buszjárat, és
a kettébontott 91-es busz Rózsadombig közlekedô betétjárata
(91A) kérésünknek megfelelôen a Gábor Áron utcánál fordul
vissza. Azt azonban nem kértük, és nincs is rá szakmai magyará-
zat, hogy ugyanennek a viszonylatnak hegyen átmenô másik járata
(91) miért megy majd el az amúgy túlzsúfolt Városmajor utcán a
Moszkva térig. Ezzel az egyébként félóránként induló 91-es hala-
dási ideje csúcsforgalomban legalábbis megnövekszik.

Szalai Tibor szerint a paraméterkönyv jelenlegi formájában sem
szolgálja az utasok érdekeit, hiszen egy-két járatot kivéve lényege-
sen ritkábban közlekednek majd a buszok és a villamosok.

A pénteki esetleges sztrájkkal kapcsolatban a jegyzô elmondta:
arra törekszenek, hogy a Polgármesteri Hivatal mûködését ne be-
folyásolja a tömegközlekedés megbénulása. th

Ritka pillanat az üres Mechwart ligeti villamosmegálló. Az április 7-én
megtartott BKV-sztrájk miatt délutánig csaknem minden tömegközlekedési
eszköz a garázsban maradt. Az autóval közlekedôk több órát álltak a
végeláthatatlan dugóban, aki tehette, robogóval, kerékpárral, esetleg
görkorcsolyával indult útnak, vagy gyalogszerrel próbálta meg elérni célját.

Fordulóbúcsú
Félig elbontották már a Margit híd budai
hídfôjénél a 17-es villamos egykori forduló-
ját. A teljes ívbôl csak annyit hagytak meg,
hogy egy pihenô és egy forgalmi szerelvény
éppen elférjen. A felbontott síneket a
Moszkva térre vitték át, a Várfok utca elôtti
kanyarba építették be, mert nem volt más-
hol ilyen típusú és nagyjából megfelelô ív-
sugarú vágány. A félkör sok régi villamosra-
jongóban kelt szomorú érzést, egyre fogyat-
koznak a hagyományos villamosfordulók.
Budapesten a csatolt szerelvényekre, illet-
ve a két vezetôállásos rendszerre tértek át.
Bécsben pont fordítva történt, ott minden
villamos mindkét végállomásán fordul, és
a szerelvényeknek ezért csak az egyik olda-
lukon vannak ajtók.

A tervek szerint ez a forduló teljesen
meg is szûnik a Margit híd átépítésével. Va-
lamikor innen indult a 11-es villamos is,
még korábban a 7-es. Ezt a fordulót a Mar-
git híd 1937-es átépítésekor alakították ki,
amikor megszüntették a közvetlen Dél-Bu-
da—óbudai villamosokat. Ekkor helyezték
át a Pálfy térrôl is a HÉV budapesti fejállo-
mását. Kertész István
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Az integrált városfejlesztési stratégia
Az integrált városfejlesztési stratégia egy
fejlesztési szemléletû középtávot (7–10
év) átölelô dokumentum, célja a városok-
ban a területi alapú, területi szemléletû
tervezés megszilárdítása, a városrészre
vonatkozó célok kitûzése és annak közép-
távon való érvényesítése.

Középtávon az integrált városfejleszté-
si stratégia a város összes fejlesztésének
meghatározójává, referenciapontjává vá-
lik. Íly módon az integrált városfejlesztési
stratégia feltételezi a város életében meg-
határozó erôközpontok partnerségét és
kompromisszumát, mely magában foglal-
ja az önkormányzaton és a közszféra in-
tézményein túlmenôen a lakossággal, vál-
lalkozókkal és civil szervezetekkel való
konzultációt.

A stratégia egyik fô célja, hogy az
egyes városrészekben kijelölje a támoga-
tással vagy a támogatás nélkül megvaló-
suló fejlesztendô akcióterületeket. Az In-
tegrált városfejlesztési stratégia nem jog-
szabályi kötelezettség, hanem egy hiány-
pótló dokumentum, mely megteremti a
településfejlesztési koncepció célkitûzé-
sei és a támogatási forrás orientált akció-
területi terv közötti átmenetet. Ugyanak-
kor legitim dokumentum, az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégiát az önkormányzat
képviselô-testülete hagyja jóvá határoza-
ti formában. Elkészítését ösztönzi az Euró-
pai Unió, elkészítése feltétele a városre-
habilitációs uniós támogatások elnyerésének. A stratégiával szemben követelmény,
hogy a város jövôképével és a városhálózatban elfoglalt helyével, szerepével, illetve a
városban és az egyes városrészben meglévô problémákkal egyaránt koherens beavat-
kozásokat tartalmazzon. Ez az elôfeltétele annak, hogy valóban integrált fejlesztések
valósulhassanak meg.

A fejlesztések megfogalmazása a helyi gazdasági-társadalmi partnerek bevonásá-
val történik, a koncentráció elvének alkalmazásával, azaz egy területen több beavatko-
zás együttes alkalmazásával. A városfejlesztési stratégiával és a részét képezô rehabili-
tációs akciókkal kapcsolatban egyaránt elvárás, hogy képesek legyenek mobilizálni és
összehangolni mind a közösségi (EU, EIB, CEB, állami, önkormányzati), mind privát hoz-
zájárulásokat. Tehát az Integrált városfejlesztési stratégia egy fontos eszköze annak,
hogy az elkövetkezô idôszakban beazonosíthassuk a különbözô fejlesztési forrásokat,
és a stratégiához igazodó, mind gazdasági, mind társadalmi és környezeti értelemben
fenntartható fejlesztéseket valósíthassunk meg.
FELÉPÍTÉSE. A stratégia elsô részében korábban a tárgyban elkészült anyagok,
valamint a legfrissebb adatok alapján feldolgozzuk és bemutatjuk a kerület gazdasági,
társadalmi, közlekedési, környezeti, infrastrukturális stb. jellemzôit. Ezt követôen a vá-
rosszerkezet elemzésére, az egyes városrészek beazonosítására és az elôbbi dimenziók
mentén való részletes feldolgozására kerül sor. A munka eredményeképp körvonala-
zódnak az egyes városrészek erôsségei, gyengeségei, kitörési pontjai és a veszélyes fo-
lyamatok is. Ezek birtokában könnyebben vághatunk bele a teendôk meghatározásá-
ba. Ahhoz, hogy rendszerezzük a megoldandó feladatokat és magukat a megoldáshoz
vezetô utakat, a stratégiában a kerület egészére és az egyes városrészekre külön is
meghatározzuk a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési célokat.

Az egyes városrészekben kijelöljük azokat a területeket, melyek koncentrált fejlesz-
tése a legnagyobb mértékben segít hozzá a fennálló problémák megoldásához és a ki-
jelölt célok eléréséhez. Ezeket a folytonos vonallal lehatárolt területeket „Akcióterüle-
teknek” nevezzük. Valamennyi akcióterületen számba kell venni a fejlesztéshez az Ön-
kormányzat rendelkezésére álló eszközöket a szabályozási tevékenységtôl az ingatlan-
vagyon felhasználásán át potenciális partnerek bevonásáig. Össze kell gyûjteni a terü-
leten potenciálisan megvalósítható valamennyi fejlesztést, legyen szó akár a közszféra
vagy a magánszféra fejlesztéseirôl. Meg kell határozni, hogy az egyes fejlesztések mek-
kora tôkét igényelnek, ki lehet a gazdájuk, valamint amennyire erre az Önkormányzat-
nak ráhatása van, el kell dönteni a beavatkozások sorrendjét.

Az egyes akcióterületek fejlesztésének
részletes terveit az Akcióterületi terv kere-
tein belül készítjük el.
VÁROSRÉSZEK. A kerület hagyo-
mányos városrészeinek határait 1990-
ben hivatalosan is rögzítették. Ez 33 vá-
rosrészt jelent, melyek között nem egy-
szer érdemi határ vagy különbség nincs.
A stratégiában megkövetelt fô jellemzôik-
ben egyezô városrészek létrehozásához
ezeket a városrészeket egyesítettük (ter-
mészetesen csak elméleti egyesítésérôl
van szó). Az így alkotott városrészek:
Bel-budai városközpont (Országút, Vízi-
város, Felhévíz, Újlak); belsô kertvárosi
lakóövezet (Rózsadomb, Rézmál, Szem-
lôhegy, Vérhalom, Zöldmál, Pálvölgy, Csa-
tárka, Törökvész, Pasarét, Szépilona, Ku-
rucles, Hüvösvölgy, Lipótmezô), valamint
Pesthidegkút—Máriaremete (Pesthi-
degkút—Ófalu, Hársakalja, Remetekert-
város, Máriaremete, Széphalom, Erzsébet-
liget, Budaliget, Adyliget).
CÉLOK. A kerület rövid, közép- és
hosszú távú céljai értelemszerûen az
anyag készítése folyamán, a helyzetelem-
zés és az érintett szereplôkkel való egyez-
tetés eredményeképp kerülnek pontos
meghatározásra. A kerület hosszú távú
célja, hogy a lakosságszám megtartása
mellett a lakossági funkcióhoz kapcsoló-
dó szolgáltatások volumene, valamint a
szolgáltatási szektorban a helyiek által

betöltött munkahelyek száma nôjön. Ezzel egyrészt a kerület lakói helyben tudják elér-
ni a szükséges szolgáltatásokat, másrészt helyben jönnek létre munkahelyek, mindket-
tô eredményeképp csökkentve a közlekedésnek a környezetre kifejtett káros hatását.
TERVEZETT AKCIÓTERÜLETEK. Az akcióterületek elhatárolásakor a szabá-
lyozásnak megfelelôen figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejlesztési beavatkozás egy-
szerre tudja érinteni többek közt a terület városképét, mûemlékeit, közlekedését, infra-
struktúráját és gazdasági életét. Ennek megfelelôen az önkormányzat az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégiában — összhangban a korábbi fejlesztési tervekkel — hat fej-
lesztési akcióterületet kíván kijelölni. Az egyes területeken a fejlesztés az alábbi terüle-
tekre fokuszál: 1. A volt Ganz területek — Marczibányi tér és környezetük (Bel-
budai Városközpont): a Gazdasági Minisztérium tömbjének rendezése, a Marczibányi
tér, ill. a Lövölde funkcióbôvítése, hagyományos kereskedelmi egységek fejlesztése, for-
galomcsillapítás, közterület-rendezés. 2. Pesthidegkút régi városközpont: kerület-
rész-rehabilitáció, kereskedelmi-szolgáltató funkció megerôsítése, P+R parkoló létreho-
zása. 3. Pesthidegkút új városközpont: közösségi helyek létrehozása, sportlétesít-
mények építése, kereskedelmi-szolgáltató funkció erôsítése, irodaházak létesítése, for-
galomtechnikai fejlesztések. 4. Törökvész—Vérhalom: közlekedési fejlesztések, infra-
struktúra-fejlesztés. 5. Pasarét: zöldterület-rendezés, közlekedési fejlesztések, infra-
struktúra-fejlesztés. 6. Újlak—Felhévíz: termálvagyon hasznosítása, régészeti értékek
feltárása, szolgáltatások fejlesztése, rossz állapotú épületek rehabilitációja.
ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÉS PARTNERSÉG. Az akcióte-
rületi beavatkozások részben a területre vonatkozó szabályozással történnek, melynek
formája, véleményezési lehetôsége jogszabály alapján adott. Amiben az Integrált vá-
rosfejlesztési stratégia túlmutat a szabályozáson, az az, hogy ezzel összhangban 7–8
éves távlatban tervezett forrásokat is rendel a fejlesztésekhez.

Az önkormányzat az akcióterületeken belül a közterületeken, valamint a saját tulaj-
donú telkein saját forrásból, valamint támogatásból valósítja meg a fejlesztéseit.
Egyeztet a fejlesztésben érintett intézményekkel és hatóságokkal. A tervezés elôrehala-
dásával megkeresi a területen mûködô vállalkozásokat, hogy az ô elképzeléseiket is be-
építhesse a tervbe, illetve — amennyiben szükséges —, hogy elképzeléseit azokhoz
alakítsa. Biztosítja, hogy a lakosság és a civil szervezetek méltányolható javaslataikkal
érdemben hozzájárulhassanak a stratégia, azon belül is különösen a településrészek
közép- és rövid távú céljainak kidolgozásához, a fejlesztési területek kijelöléséhez, a
fejlesztés eszközeinek meghatározásához.

TISZTELT II. KERÜLETI POLGÁROK!
Várost, kerületet csak tudatosan átgondolt, összefüggô lépések ré-
vén, komplex módon lehet eredményesen fejleszteni. Ehhez az
szükséges, hogy a kerület rendelkezzen a hosszú távú céljait, illet-
ve az ezek eléréséhez szükséges beavatkozások irányvonalait kijelö-
lô városfejlesztési stratégiával. A stratégia csak akkor válhat sike-
res programmá, ha azt a lakosság is ismeri, megismeri és magáé-
nak érzi. Jelen kérdôív lehetôséget ad arra, hogy Ön is részt ve-
gyen Integrált Városfejlesztési Stratégiánk megalkotásában.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kijelöli a következô 7–
10 év városfejlesztési irányait, meghatározza a fejlesztésre váró ak-
cióterületeket, valamint meghatározza azt is, hogy a kitûzött célok
eléréséhez milyen beavatkozások szükségesek. A stratégia, vala-
mint a fejleszteni kívánt területek Akcióterületi tervei azért is szük-
ségesek, mert ezek megléte alapkövetelmény az Európai Uniós pá-
lyázatok benyújtásakor a 2007–2013 közötti idôszakban.

Jelen kérdôív igen fontos eleme a dokumentumok megalkotását
megalapozó munkának. Célunk olyan aktuális információk össze-
gyûjtése, melyek a lakosság által kívánatosnak tartott fejlesztési
irányokat tükrözik. Ezért kiemelten számítunk az Ön együttmû-
ködésére is, hiszen a helyi lakosok, társadalmi, gazdasági szerep-
lôk ismeretei, elképzelései és véleménye figyelembe vétele elenged-
hetetlen a helyi igényeknek megfelelô fejlesztések elôkészítéséhez.

A kerület vezetése ezúton szeretné megkérni Önt arra, hogy a
kérdôív kitöltésével vegyen részt aktívan a második kerület jövôbe-
li fejlôdése szempontjából kiemelkedô fontosságú fejlesztési straté-
gia kidolgozásában; ötleteivel, véleményével segítse munkánk sike-
rességét. Segítségét elôre is köszönjük!

dr. Láng Zsolt polgármester
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Lakossági kérdôív
az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a Bel-budai városközpont területére vonatkozó akcióterületi terv elkészítéséhez

Amennyiben valamelyik kérdésre nem tud, vagy nem kíván választ
adni, kérjük, hagyja üresen!

1. Mióta él Ön a II. kerületben?

Születésemtôl fogva itt élek

Több mint 10 éve költöztem ide

5–10 éve költöztem ide

1–5 éve költöztem ide

Az elmúlt évben költöztem ide

2. A kerületrész neve, ahol lakik:

3. Mennyire szereti Ön a II. kerületet?

Nagyon fontos számomra, hogy itt élhetek

Fontos számomra a kerület és hogy itt élhetek

Közepesen fontos számomra a kerület

Egyáltalán nem fontos számomra a kerület

4. Mit tart a kerület fô jellegzetességének? Több arculati jegyet is megadhat.

5. Véleménye szerint mennyire jó ebben a kerületben lakni?

Nagyon jó

Jó

Semleges

Kevésbé jó

Egyáltalán nem jó

Mennyire elégedett a II. kerülettel a következô szempontokból?
1 = teljesen elégedetlen, 2 = részben elégedetlen, 3 = közömbös,
4 = részben elégedett, 5 = teljesen elégedett

6.1 Környezet

1 2 3 4 5

Lakóhelyi környezet általában

Parkok, közterek állapota

Lakóépületek (társasházak) állapota

6.2 Közlekedés

1 2 3 4 5

Utak állapota

Utak terheltsége

Gyalogos és kerékpáros közlekedési lehetôségek

Tömegközlekedési lehetôségek

Parkolóhelyek

6.3 Szolgáltatások

1 2 3 4 5

Kereskedelmi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egészségügyi intézmények és ellátás

Oktatási intézmények

Kulturális és szabadidôs lehetôségek

Sportolási lehetôségek

Szociális létesítmények és ellátás

Közhivatalok állapota

6.4 Infrastruktúra

1 2 3 4 5

Közmû, infrastruktúra

Hulladékgyûjtés

6.5 Gazdaság, társadalom

1 2 3 4 5

Közösségi élet

Munkalehetôségek

7. Rangsorolja, hogy Ön szerint mit lenne a legfontosabb fejleszteni a kerületben?
Legalább 6 területet rangsoroljon.

Lakóépületek

Közutak, közlekedés

Kerékpárutak

Parkok, gyalogos övezetek

Kulturális és sportintézmények

Egészségügyi intézmények

Oktatási intézmények

Irodakapacitás

Parkolókapacitás

Szolgáltató és kereskedelmi központok

8. Kérjük, írja le röviden, miként képzeli el a II. kerületet tíz év múlva?

9. Nevezze meg, hogy mi lenne az a három legfontosabb fejlesztés,
amit a kerületnek meg kellene valósítania a következô öt évben!

1.

2.

3.

10. Adjon meg három fejlesztési célt, amelynek öt éven belüli megvalósulásától
Ön úgy érezné, hogy jobb a kerületben élni.

1.

2.

3.

11. Értékelje, hogy a kerületen belüli összefogás közös társadalmi akciók,
fejlesztések esetén mennyire erôs.

Nagyon erôs

Jó

Elfogadható

Semleges

Egyáltalán nem jó

A kitöltött kérdôívet vagy az összefoglalókkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait eljuttathatja hozzánk postai úton
(II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Kabinet; 1024 Budapest, Mechwart liget 1.), e-mailen (toth.laszlo@masodikkerulet.hu)

vagy az oktatási és mûvelôdési intézményeinkben elhelyezett gyûjtôládákba való elhelyezéssel 2008. április 30-ig.
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A Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport és
Informatikai Bizottság által kiírt pályázatok

n Pályázat a II. kerületi önkormányzat által fenntartott nevelési
és oktatási intézmények által szervezett erdei iskolák, erdei isko-
lák, óvodák, szabadidôs táborok, diákönkormányzatok által szerve-
zett táborok, valamint nyelvi táborok támogatására. A pályázat re-
gisztrációs száma: 13-01, keretösszege: 4,4 M Ft. A pályázat cél-
ja: A II. kerületi önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási
intézmények által szervezett erdei iskolák, óvodák, szabadidôs tábo-
rok, diákönkormányzatok által szervezett táborok, valamint nyelvi
táborok támogatása. Az idegen nyelvek gyakorlását segítô cseretá-
borok esetén a szociálisan rászoruló gyermekek költségeinek rész-
ben vagy egészben történô ªnanszírozása. A pályázat 2008. január
1-je és december 15-e között szervezett programokra vonatkozhat.
A pályázat beérkezésének határideje: 2008. április 23. További
tájékoztatás: Barna Gáborné (Mûvelôdési Iroda, 1027 Bem tér 1.,
tel.: 214-2271).

n Pályázat a II. kerületben mûködô nem önkormányzati fenn-
tartású nevelési és oktatási intézmények által szervezett erdei is-
kolák, óvodák, szabadidôs táborok, valamint nyelvi táborok támo-
gatására. A pályázat regisztrációs száma: 13-02, keretösszege: 1
M Ft. A pályázat célja: A II. kerületben mûködô nem önkormányza-
ti fenntartású nevelési és oktatási intézmények által szervezett er-
dei iskolák, óvodák, szabadidôs táborok, valamint nyelvi táborok tá-
mogatása. A pályázat 2008. január 1-je és december 15-e között
szervezett programokra vonatkozhat. A pályázat beérkezésének
határideje: 2008. május 5. További tájékoztatás: Barna Gáborné
(Mûvelôdési Iroda, 1027 Bem tér 1., tel.: 214-2271).

n Pályázat a II. kerületi önkormányzat által fenntartott közmû-
velôdési intézmények programjainak támogatására. A pályázat
regisztrációs száma: 3-03, keretösszege: 3 M Ft. A pályázat célja:
A II. kerületi önkormányzat által fenntartott közmûvelôdési intéz-
mények programjainak támogatása. A pályázat 2008. január 1-je
és december 15-e között szervezett programokra vonatkozhat. A
pályázat beérkezésének határideje: 2008. április 23. További tájé-
koztatás: Szent-Gály Viola (Mûvelôdési Iroda, 1027 Bem tér 1., tel.:
214-2269).

n Pályázat a II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott nevelé-
si és oktatási intézmények által szervezett mûvészeti és kulturális
programok, rendezvények, események támogatására. A pályázat
regisztrációs száma: 13-04, keretösszege 1 M Ft. A pályázat cél-
ja: A II. Kerületi önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási
intézmények által szervezett mûvészeti és kulturális programok, ren-
dezvények, események támogatása. A pályázat 2008. január 1-je és
december 15-e között szervezett programokra vonatkozhat. A pá-
lyázat beérkezésének határideje: 2008. április 23. További tájé-
koztatás: Szent-Gály Viola (Mûvelôdési Iroda, 1027 Bem tér 1., tel.:
214-2269).

n Pályázat a II. kerületben mûködô nem önkormányzati fenn-
tartású intézmények, civil szervezetek által szervezett mûvészeti
és kulturális programok, rendezvények, események támogatására.
A pályázat regisztrációs száma: 13-05, keretösszege 3 M Ft. A pá-
lyázat célja: A II. kerületben mûködô nem önkormányzati fenntar-
tású intézmények, civil szervezetek által szervezett mûvészeti és kul-
turális programok, rendezvények, események támogatása. A pályá-
zat 2008. január 1-je és december 15-e között szervezett progra-
mokra vonatkozhat. A pályázat beérkezésének határideje: 2008.
május 5. További tájékoztatás: Szent-Gály Viola (Mûvelôdési Iroda,
1027 Bem tér 1., tel.: 214-2269).

n Pályázat a II. kerületben mûködô nevelési és oktatási intéz-
mények és a határon túli magyar iskolák tanulói kapcsolattartá-
sának támogatására. A pályázat regisztrációs száma: 13-06, ke-
retösszege1 M Ft. A pályázat célja: A II. kerületben mûködô nevelé-
si és oktatási intézmények és a határon túli magyar iskolák tanulói
kapcsolattartásának támogatása. A pályázat 2008. január 1-je és
december 15-e között szervezett programokra vonatkozhat. A pá-
lyázat beérkezésének határideje: 2008. május 5. További tájékoz-
tatás: Barna Gáborné (Mûvelôdési Iroda, 1027 Bem tér 1., tel.: 214-
2271).

n Pályázat a II. kerület önkormányzati fenntartású óvodák
2008. évi óvodai testnevelésének és játékos sporttevékenységének
támogatására. Rendelkezésre álló összeg: 1,5 millió Ft. A pályázat
célja: az óvodai testnevelés, valamint a szabadidôs játékos sport-
foglalkozások szervezett formáinak, programjainak támogatása. A
pályázat a 2008. január 1 és december 15. közötti idôszakra vonat-
kozhat. Alapítványtól nem fogadnak el pályázatot. Fôbb támoga-
tandó tevékenységi területek: óvodán belüli játékos rendszeres
sportfoglalkozások, óvodai sportnapok, családi vetélkedôk, rendsze-
res természetjárás, táborozás (utazási költség nélkül), sporteszkö-
zök, felszerelések beszerzése, óvodán kívüli rendszeres sportfoglal-
kozások (úszás, tánc, torna). A pályázat beérkezésének határide-
je: 2008. április 23. A pályázatok elbírálását követôen a döntésrôl
a pályázók írásban kapnak értesítést. A pályázat nyertesei az intéz-
ményªnanszírozásban kapott támogatási összeg felhasználásáról
legkésôbb 2008. december 31-ig, az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon kötelesek elszámolni.

n Pályázat a II. kerületi ISK-k 2008. évi tanórán kívüli testnevelésé-
nek és a tanulók intézményen belüli szabadidôs sportjának támoga-
tására. Rendelkezésre álló összeg: 4,5 millió Ft. A pályázat célja: a
tanórán kívüli testnevelés és szabadidôs sport szervezett formái-
nak, programjainak támogatása az egészséges életmód kialakításá-
ért, az egészség megôrzéséért, az ifjúság életminôségének javításá-
ért. A pályázat a 2008. január 1. és december 15. közötti idôszakra
vonatkozhat. A pályázat résztvevôi: azok a II. kerületi önkormány-
zat által fenntartott iskolai sportkörök, amelyek a pályázati kiírás-
nak megfelelôen a jelzett határidôig benyújtják pályázati adatlapju-
kat. DSE-k csak a kerületi sportegyesületek részére kiírt pályázaton
vehetnek részt. Alapítványtól nem fogadnak el pályázatot. Minden
ISK csak egy pályázatot nyújthat be, több tevékenység, cél megha-
tározásával. Fôbb támogatandó tevékenységi területek: tanórán
kívüli, iskolán belüli szervezett, rendszeresen ismétlôdô sportprog-
ramok, iskolák közötti sportági versenyek, játékos tornák megrende-
zésében közremûködés (tornaterem biztosítása, szervezésben, ren-
dezésben való konkrét munkavállalás), szünidei sportfoglalkozások,
természetjárás, táboroztatás (utazási költség nélkül), sporteszkö-
zök és felszerelések beszerzése, javítása, hétvégi (szombat, vasár-
nap) szabadidôsport biztosítása intézményen belül. A pályázat be-
érkezésének határideje: 2008. április 23. A pályázatok elbírálását
követôen a döntésrôl a pályázók írásban kapnak értesítést. A pályá-
zat nyertesei az intézményªnanszírozásban kapott támogatási
összeg felhasználásáról legkésôbb 2008. december 31-ig, az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon kötelesek elszámolni.

n Pályázat a II. kerületi sportegyesületek, DSE-k 2008. évi sport-
tevékenységének támogatására. Rendelkezésre álló összeg: 3 millió
Ft. A pályázat célja: támogatásban részesíteni a kiemelkedô szak-
osztályi utánpótlás-nevelést, sporteszközök beszerzését, szabadidô-
sport eseményeket, táborozásokat, túrákat. A pályázók több téma-
kört is megjelölhetnek. A pályázat a 2008. január 1–december 15.
közötti idôszakra vonatkozhat. A pályázat résztvevôi: azok a II. ke-
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rületben bejelentett és ott mûködô sportegyesületek és diák sport-
egyesületek, amelyek a pályázati kiírásnak megfelelôen a jelzett ha-
táridôig benyújtják pályázati adatlapjukat. DSE-k csak a kerületi
sportegyesületek részére kiírt pályázaton vehetnek részt. Alapítvány-
tól nem fogadnak el pályázatot. Fôbb támogatandó tevékenysé-
gi területek: utánpótlás-nevelés, közösségi sporttevékenység, sza-
badidôsport, lakossági sportigények kielégítése, természetjárás nép-
szerûsítése, speciális adottságokkal rendelkezôk részére szervezett
sport- és szabadidôs tevékenység. A pályázat beérkezésének ha-
tárideje 2008. május 5. A pályázatok elbírálását követôen a dön-
tésrôl a pályázók írásban kapnak értesítést. A pályázat nyertesei a
kapott támogatási összeg felhasználásáról legkésôbb 2008. decem-
ber 31-ig, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kötelesek
elszámolni.

Pályázati feltételek minden esetben: a pályázatot az erre a célra
rendszeresített nyomtatvány (pályázati adatlap) felhasználásával

személyesen vagy postai úton kell benyújtani a II. Kerületi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Mûvelôdési Irodájára (1027 Buda-
pest, Bem tér 1. Tel.: 214-2269, 214-2271). Formailag hibás, hiá-
nyos, vagy az elbírálásra alkalmatlan és valótlan adatokat tartalma-
zó pályázatokat a bíráló bizottság semmisnek tekint. Értékelésre és
kedvezô elbírálásra csak azok a pályázók számíthatnak, akik eleget
tettek a korábbi támogatás során elôírt elszámolási kötelezettség-
nek. Egy intézmény egy témában (erdei, szabadidôs, tematikus tá-
bor egy-egy témának számít), maximum két pályázatot nyújthat
be. A kért összeget ezres kerekítéssel kell megjelölni.

A pályázatokról a Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport és Informati-
kai Bizottság határoz. A döntésrôl a pályázók írásban kapnak értesí-
tést. A támogatás utalásának és elszámolásának módjáról az értesí-
tésben tájékoztatjuk a nyerteseket.

A pályázati adatlapok beszerezhetôk a Mûvelôdési Irodán (1027
Bem tér 1.), illetve letölthetôk az önkormányzat honlapjáról:
www.masodikkerulet.hu.

A Költségvetési Bizottság által
kiírt pályázatok

A II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési Bizottsága pályázatot hir-
det II. kerületi nyugdíjasklubok, illetve társadalmi szervezetek támo-
gatására.

A pályázatokat egy példányban, a Budapest Fôváros II. kerület
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda (1024 Budapest, Mechwart li-
get 1.) részére címezve, „A Költségvetési Bizottság által kiírt pályá-
zat” megjelöléssel kell benyújtani. A pályázaton elnyert összeget a
pályázó bankszámlájára utalja át az önkormányzat. A kapott
összeg felhasználásáról a pályázóknak számlamásolatokkal igazol-
va kell elszámolniuk legkésôbb 2009. január 15-ig. Ellenkezô eset-
ben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/a § (2) be-
kezdés értelmében a kapott pályázati összeg visszatérítendô az Ön-
kormányzat részére. A pályázaton elnyert összeg személyi jellegû
kiªzetésekre nem fordítható. Nem kaphat támogatást az a szerve-
zet, amely a korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan
számolt el. A határidôn túl beérkezô, a fenti kiírás szerint hiányos,
pontatlan pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti. A pályá-
zat benyújtási határideje: 2008. április 30. A pályázatok eredménye
a döntést követô 5 munkanapon belül a Budapest Fôváros II. Kerüle-
ti Önkormányzat honlapján (www.masodikkerulet.hu) közzétételre
kerül, továbbá az elbírálásától számított 30 napon belül minden pá-
lyázó írásbeli értesítést kap. A pályázattal kapcsolatban egyéb kér-
déseikkel Rudolfné Romváry Noémihez fordulhatnak a 346-5415-
ös telefonszámon.
Nyugdíjasklubok
A pályázat célja: a II. kerületben — ide nem értve azokat, amelyek a
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által kiírt hasonló pályáza-
ton vehetnek részt — önálló jogi személyként, vagy valamely befo-
gadó jogi szervezet keretében mûködô nyugdíjasklubok támogatá-
sa, lehetôleg a klubszerû mûködés általános kereteinek és mûködte-
tésének biztosításán túlmutató konkrét események, programok,
rendezvények támogatásán keresztül. A pályázaton felosztható ke-
retösszeg 2000 E Ft. A pályázatnak megfelelôen általános mûködé-
si költségekre támogatás nem, vagy csak kivételesen ítélhetô meg.

A benyújtandó pályázat tartalma (az alábbi, kötött sorrendben):
a pályázó Nyugdíjasklub megnevezése; önálló jogi személy esetén a
bírósági bejegyzô határozat száma és kelte, nyilvántartásba vételi
száma; nem önálló jogi személy esetén a befogadó szervezet fenti
adatai (neve, cégbírósági bejegyzô határozat száma és kelte, nyil-
vántartásba vételi száma, székhelye, levelezési címe, képviselôjének
adatai); székhelye (postai cím, telefon), levelezési címe (postaªók
adatai); a pályázó nyugdíjas szervezet érdemi tevékenységének be-
mutatása (max. fél gépelt oldal); a képviselô(k) neve és címe, tele-
fonszáma; pénzforgalmi adatai (számlavezetô bank neve, számla-

szám, adószám); regisztrált tagok száma a pályázat benyújtásakor
(fô); a regisztrált tagokból a II. kerületben lakók száma (fô); terve-
zett éves költségvetésének nagysága (Ft-ban); kizárólag a tagdíjak-
ból befolyó bevételek (Ft-ban); a pályázat évét megelôzô 3 évben
az önkormányzat által ugyanezen céllal kiírt pályázatán pályázott-
e, sikeres pályázat esetén a támogatás összege. A 2008. évben ter-
vezett, vagy már megvalósult események, programok, rendezvé-
nyek leírása külön-külön, (amelyekhez a támogatást igénylik): meg-
nevezése, idôpontja; célja (az elérni kívánt cél részletes ismerteté-
se); részletes költségvetése; a megvalósításhoz szükséges teljes
összköltség (Ft); az igényelt támogatás felhasználásának megjelölé-
se (ez az adott esemény, program, rendezvény egy vagy több ele-
méhez — pl. belépôk, utazási költségek, étkezés, élelmiszer, eszkö-
zök stb. — hozzárendeléssel történjen, ezek között azonban a szer-
vezet általános mûködésével kapcsolatos tétel nem lehet).
Társadalmi szervezetek
A pályázat célja: A II. kerületben mûködô társadalmi szervezetek tá-
mogatása — ide nem értve azokat, amelyek a Pesthidegkúti Város-
részi Önkormányzat által kiírt hasonló pályázaton vehetnek részt —
lehetôleg a szervezet tagságán túlmutató, a lakosság szélesebb kö-
rét érintô, megmozgató programok, rendezvények támogatásán ke-
resztül. A kitûzött célnak megfelelôen általános mûködési költsé-
gekre támogatás nem ítélhetô oda. A pályázaton felosztható keret-
összeg 2000 E Ft.

A pályázat tartalma (az alábbi kötött sorrendben): a pályázó tár-
sadalmi szervezet (kizárólag önálló jogi személy) megnevezése, bí-
rósági bejegyzô határozat száma és kelte, nyilvántartásba vételi szá-
ma; székhelye (postai cím, telefon), levelezési címe, képviselô neve,
címe, telefonszáma; pénzforgalmi adatai (számlavezetô bank neve,
számlaszám, adószám); a pályázó szervezet érdemi tevékenységé-
nek bemutatása (max. fél gépelt oldal); a pályázat évét megelôzô 3
évben az önkormányzat által ugyanezen céllal kiírt pályázatán pá-
lyázott-e, sikeres pályázat esetén a támogatás összege; a tervezett,
vagy 2008. évben már megvalósult program, rendezvény leírása:
megnevezése, idôpontja; célja (az elérni kívánt cél részletes leírása);
a meghirdetés módja; a megcélzott, bevonni kívánt lakossági kör; a
program, rendezvény részletes költségvetése, a megvalósításához
szükséges teljes összköltség; az igényelt támogatás összege; a prog-
ram, rendezvény igényelt támogatáson felüli rész fedezetének meg-
létére vonatkozó nyilatkozat, illetve azok forrásának megjelölése és
ezen belül a saját forrás összege (aránya); az igényelt támogatás fel-
használásának megjelölése (ez a program, rendezvény egy vagy
több eleméhez történô hozzárendeléssel történjen, ezek között a
szervezet általános mûködésével kapcsolatos tétel nem lehet).
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Tévedes, de talán nem helyrehozhatatlan
A lapjuk február 22-i számának 18. oldalán megjelent, Ros-
tás Péter által jegyzett cikkre kívánok reagálni. Nem vitatom
a szerzônek azt a jogát, hogy az Eszter utca 7/b alatti épület
mûemlékké nyilvánításával ne értsen egyet, vagy hogy a né-
hai Sós Aladár által tervezett más épületeket is bíráljon.
Még azt sem vitathatom, hogy Sós Aladár neve építészi kö-
rökben feledésbe merülhetett (nem tudom, hogy így van-
e). Rendkívül bántónak tartom azonban a feledésbe merü-
léssel kapcsolatban az „— és joggal —” kifejezés beszúrását.

Nagy Tibor Sós Aladárról írt nekrológja teljes terjedelmé-
ben a Gönczöl Kiadó által 1991-ben Sós Aladár „Szabadság
és gazdaság” címen kiadott válogatott írásaiban jelent meg.
Ezen kötet bemutatóján Lengyel László elnökölt, Sós Aladárt
méltatva felszólalt Göncz Árpád köztársasági elnök, ugyanígy
tett Kéri György professzorhoz (Sós Aladár unokájához) írott
levelében Antall József miniszterelnök, mindketten kiemel-
ve, hogy Sós Aladártól ªatalemberekként mennyit tanultak.
Az idô bizony múlik, és sokat, meg sokakat elfelejtünk, de
hogy valaki elfelejtése „jogos”, az bizony az elhunyt teljesen
felesleges sértegetése.

dr. Ravasz Károly

Nagyot tévedtem… Én is azok közé a felületes mûvészettör-
ténészek közé tartozom, akik Sós Aladár építészt nem azono-
sították Sós Aladár gondolkodóval.

Pedig ez az ô esetében nagy mulasztás. Bölcsészeknek
ugyanis építészek szövegeit olvasni általában különös kínt,

vagy éppen nagy mulatságot okoz, de Sós Aladár más eset. A
Galilei-Kör egyik alapítója, a Huszadik Század, majd a Száza-
dunk állandó szerzôje, Pikler Gyula szerkesztôtársa, számos
érdekes napilap- és folyóiratcikk, és végül, de nem utolsó
sorban a saját elméleti alapvetésének szánt, csak halála
után közreadott Az elméleti általános közgazdaságtan címû
többszáz oldalas mû szerzôje nemhogy emlékezést, de ko-
moly ªgyelmet érdemel az utókortól. Bátor és tiszta gondol-
kodású ember volt. Amikor Klebelsberg felmagasztalása
volt napirenden a harmincas években, akkor leírta, hogy:
„…a miniszterek és képviselôk nem adnak és nem adhatnak a
polgároknak semmi olyat, amit elôbb nem maguknak a polgá-
roknak a zsebeibôl vettek ki”. 1969-ben pedig, amikor még a
rendszerbe nem simuló gondolkodók is inkább Marx igazi
arcát kutatták, Sósnak volt mersze kimondani, hogy: „…az
embernek joga van munkája teljes eredményére. Ez is régóta han-
goztatott követelés, amelyiknek a teljesítése homlokegyenest
szembenáll mai világunk minden állami és közületi berendezésé-
vel. Ma a közületek, az államok abból élnek, hogy az emberek
munkáját megcsorbítják, munkájuk komoly, sôt néha túlnyomó
részét elveszik a közület céljaira, és az ember számára, aki a dol-
gokat termelte, aki munkájával az egészet létrehozta, csak a ma-
radék jut.”

Fô tézise pedig, a telekértékadóra építô igazságosabb tár-
sadalom olyan fontos, ma is napirenden lévô kérdéseket
érint, hogy azzal egy elkövetkezô lapszámban megéri bôveb-
ben foglalkozni.

Rostás Péter
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Pekingben teker
Ott lesz a pekingi olimpián Parti András, a II. kerületi Józsefhegyi
SE hegyikerékpáros versenyzôje. A Trek-csapat tagjának az elmúlt
idôszakban tizenöt hazai és nemzetközi versenyen kellett megmé-
rettetnie magát, hogy a megszerzett kvótát kihasználva képvisel-
hesse Magyarországot az ötkarikás játékokon. A huszonhat éves
versenyzô február óta az olimpiára készül, naponta sok kilométert
teker zord terepviszonyok között, formába lendülését a májusban
kezdôdô versenyszezon segíti. Elôzetes információk szerint Pe-
kingben nem várja túl nehéz terep a világ legjobb ötven mountain
bike-os férª versenyzôjét, a kerekeseknek sok, rövid emelkedô-
vel tarkított, kis szintkülönbségû terepen kell bizonyítaniuk. Az
egyetlen kérdôjel csupán a kínai fôváros más sportágak képviselôi
által is kritizált rossz, szmogos levegôje lehet.

Egy százalék
Az Alapítvány Pesthidegkút, Máriaremete, Budaliget, Adyliget
Közbiztonságáért kéri, hogy adójának 1 százalékával támogassa a
térség közbiztonságát. Számlaszám: 10200885-32614200-
00000000. Az alapítvány kuratóriumának tervei szerint a befolyt
összegbôl a helyi polgárôrszervezeteket támogatnák üzemanyag-
utalvánnyal, munkaruha- és egyéb eszközvásárlással.

A globalizáció végnapjairól
A Jobbik Magyarországért Mozgalom II. kerületi szervezete várja az
érdeklôdôket május 6-án 18.30 órára a Klebelsberg Kuno Mûvelôdé-
si, Kulturális és Mûvészeti Központba (1028 Budapest, Templom u.
2–10.) dr. Csath Magdolna közgazdász, egyetemi tanár elôadására,
amelynek címe: Globalizációs végjáték — a Bilderberg-csoport
és a magyar jövô.

Nyári focitáborok
Az II. Kerület Utánpótlás Futball Club idén nyáron két helyszínen
várja a sportolni vágyó gyerekeket. Június 15–22. között 7–14 éves
gyerekek részére nyolcadik alkalommal szerveznek Balaton-parti fo-
citábort Balatonfenyvesen, ahová minden focizni szeretô fiút szere-
tettel vár az UFC. Június 23. és augusztus 2. között a II. kerületben
hat turnusban szerveznek napközis focitábort 6–14 éves korosztály
részére. Érdeklôdés és jelentkezés: (06 20) 918-2318, (06 70) 548-
8985. További információk: www.keruletufc.hu

Segítôket várnak
A máriaremetei Karitász-csoport segítséget kér járóbetegek kezelés-
re való szállítására, ami havonta egy alkalommal 2–3 órás elfoglalt-
ságot jelentene az azt vállalóknak. Jelentkezés Tulipán Zsuzsa kari-
tászvezetônél a 397-2914-es telefonszámon.
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Szôke férfi
a trükkös tolvaj

A Hidegkúti út 237. elôtti autókereske-
désbôl trükkös módszerrel egy sze-

mélygépkocsit tulajdonított el egy
férª március 18-án 15 óra 45 perc kö-
rül. Az elkövetô az elôzô napon vásár-
lást színlelve beült a gépjármûbe, köz-
ben a kulcskarikán egy kulcsot kicse-
rélt. Másnap a kereskedés udvaráról
az ott dolgozók ªgyelmetlenségét ki-
használva a kiszemelt autóval eltávo-
zott. A férª mintegy 170 cm magas,
25 év körüli, zömök testalkatú, fehér
bôrû, kerek arcú. Különös ismertetô je-
le lehet néhány centiméteresre vá-
gott, feltûnôen szôke haja Az elköve-
téskor fekete bôrdzsekit viselt, mely-
nek ujját két bordó csík díszítette. A
rendôrség kéri, hogy aki a személyt
felismeri, adatairól, hozzátartozóiról
információval tud szolgálni, jelentkez-
zen a II. kerületi Rendôrkapitányság
346-1800-as telefonszámán hivatali
idôben a 139-es, vagy 138-as mellé-
ken. Hivatali idôn túl a 140-es mellé-
ken vagy a 107-es telefonszámon te-
hetô bejelentés.

Elfogott tolvajok
A máriaremetei bazilika perselyeit sze-
rette volna megdézsmálni két személy
április elején. A templomfosztogatók-
ra azonban felªgyelt a Pilis Security
biztonsági szolgálata, amely együtt-
mûködési megállapodásuk értelmé-
ben értesítette a Városrendészettel is
együttmûködô budaligeti Bûnmegelô-
zési Polgárôr Egyesületet — tájékozta-
tott Markos György elnök. A polgárôr-
ség járôrautója perceken belül a hely-
színre érkezett és megzavarta az elkö-
vetôket, akik visszaszórták a pénzt a
perselyekbe, majd gyorsan elhagyták
a helyszínt. A tolvajokat végül utolér-
ték és átadták a rendôrségnek.

Környezetvédelmi vetélkedô
Április 11-én a Szemlôhegyi-barlang ren-
dezvénytermében tartották meg a Budai Li-
berális Klub Alapítvány — kerületi középis-
kolások számára meghirdetett — környezet-
védelmi vetélkedôjének döntôjét. A gyôz-
tes csapat a Szabó Lôrinc Gimnáziumból ér-
kezett.

A Remény a fennmaradásra címet viselô
verseny zsûrijének elnöke Kóródi Mária ko-
rábbi környezetvédelmi miniszter volt; a
vetélkedô lebonyolítását és a kérdéssorok
összeállítását Zagyvai Péter (SZDSZ) önkor-
mányzati képviselô vállalta, aki civilben —
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem docensenként évtizedek óta
nukleáris környezetvédelemmel foglalko-
zik. Az alapítvány a vetélkedôre három-
négy fôs csapatok jelentkezését várta: a
részvételhez nem elsôsorban nagy tantár-
gyi tudásra, inkább érdeklôdésre, elköte-
lezettségre, logikus gondolkodásra volt
szükség. Az elsô fordulóban tizenhárom
csapat vett részt, s közülük négyen jutot-
tak be a Szemlôhegyi-barlangban rende-
zett döntôbe. A verseny egyik nagy kérdés-

csoportja a mindennapi életben utunkba
kerülô, sokszor éppen általunk „elôállí-
tott”, azaz a háztartásokban vagy a közleke-
désben keletkezô hulladékokkal foglalko-
zott. A kérdések másik fele a hulladékok
hatásairól, a természet károsításáról, az
élô és élettelen környezet törékeny egyen-
súlyáról szólt, elsôsorban a levegô szeny-
nyezôdését vizsgálva.

A gyôzelmet — szoros versenyben — a Sza-
bó Lôrinc Gimnáziumból érkezett, Szeren-
csés néven versenyzô csapat (Csonka Sarol-
ta, Szerencsés Dóra és Somogyi Fanni) szerez-
te meg, megelôzve a Csik Ferenc Gimnázi-
um 10/A osztályának csapatát (Szirányi Oli-
vér, Nagy Zoltán, Széplaki Péter). A vetélkedô
fôdíjaként az elsô helyezett csapat a nem-
zetközi hírû barlangkutató, Adamkó Péter tú-
ravezetésével bejárhatja a II. kerület egyik
különleges szépségû, szigorúan védett — és
ezért a nagyközönség számára zárt — bar-
langját, a Józsefhegyi-barlangot. A vetélke-
dôrôl bôvebb információ olvasható a
www.budailiberalisklub.hu honlapon, ahol
a teljes kérdéssor is megtalálható.

A világ, amelyben élünk
A Budenz József Általános Iskola és Gimná-
ziumban április 7–12-ig anyanyelvi hetet
rendeztek, ahol elôadásokon, mûvészeti és
anyanyelvi versenyeken emlékeztek az isko-
la névadójára, Budenz Józsefre, a finnugor
nyelvészet egyik tudósára. A hét egyik ese-
ménye Majláty Bence Kristóf tizenkét éves,
ötödik osztályos kisfiú kiállításának meg-
nyitója volt, a kiállítást Székelyné Nagy Zsu-
zsanna igazgató nyitotta meg. Bence ügye-
sen rajzolt már óvodás korában is, tehetsé-

ge alsó tagozatos korában bontakozott ki.
Tanára, Albert Éva meglátta benne a mûvé-
szetek iránti fogékonyságot, Bence pedig
lelkesen tanult, festett, szobrokat készí-
tett. Munkáiból már több kiállítást is bemu-
tattak: Budakeszin, a fôvárosi Szabó Ervin
könyvtárban, az Almási téri Szabadidô Köz-
pontban, összesen hat alkalommal, ezúttal
pedig iskolájában tették közzé munkáit.
A kiállítást április 18-ig lehetett megtekin-
teni.

Elveszett
Elveszett zöld szárnyú, sárga-na-
rancs hasú, kb. 40 cm-es szikla-
papagájom a Pasaréti útról. Bár-
milyen információ esetén, na-
gyon kérem, hívjanak a (06 30)
635-0100 vagy 394-1235-ös te-
lefonszámon. A megtalálónak-
befogadónak magas jutalmat
ajánlok!
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A Dakar sztárjai a Mammutnál
Budapestrôl indul útjára az idei év leg-
rangosabb raliversenye, a hatalmas mé-
diaérdeklôdés kísérte Dakar Közép-
Európa Rali. A sportág szerelmesei ápri-
lis 18-án, a Mammut Bevásárló- és Szóra-
koztató Központ bejáratainál csodálják
meg a leghíresebb versenyzôk autóit, mo-
torjait, kamionjait.

A Mammut már 2003 óta elkötelezett támo-
gatója a Szalay Dakar Teamnek. Sajnáljuk,
hogy az utolsó pillanatban meghiúsult az
idei Dakar-verseny, de az április 20-án Bu-
dapestrôl induló Dakar Közép-Európa Rali
minden bizonnyal kárpótolja majd a rali-
versenyzés megszállottjait. Az idei év legna-
gyobb versenye várhatóan hatalmas siker

lesz, hiszen az indu-
lók között ott lesz a
Dakar összes sztár-
versenyzôje — mond-
ta el Szôke Tamás, a
Mammut marketing-
vezetôje.

Az érdeklôdôk áp-
rilis 18-án reggeltôl
késô délutánig élô-
ben nézhetik meg a hírességek sportgépeit
a bevásárlóközpont bejáratainál, sôt, két
sportautót egyenesen a Mammut szökôkút-
ja mellett csodálhatnak meg a rajongók. Az
eseményen a BMW, a Mitsubishi, a Schles-
ser és a KTM csodái mellett az összes ma-
gyar induló versenygépe is látható lesz
majd, így a legmenôbb autók, motorok és
kamionok között ott lesznek Szalay Balázs,
Szobi Balázs és Palik László gépei is.

Az április 20. és 26. között zajló rali ver-
senyzôi Budapestrôl indulnak, majd Romá-
niát érintve Balatonföldváron szakítják át a
célszalagot. A verseny nagyon változatos és
technikás 3000 km-bôl áll, amelynek
mintegy fele speciális szakasz lesz — árulta
el Szalay Balázs, a legismertebb magyar rali-
versenyzô.

Mammut. Híd az élményekhez.

Apróságok — jelentôs károkkal
Aki tavaly óta ªgyelemmel kíséri cikksorozatomat, bizonyára ész-
revette, hogy a szigetelési-hôszigetelési hibák sûrûn elôfordulnak
a közvetlen környezetünkben. Ezek a hibák a laikus szemlélônek
sokszor fel se tûnnek, hiszen a régi építésû házaknál sokszor meg-
szokott látvány a salétromos, hulló vakolat, a süllyedô járda, vagy a
hiányzó lábazat. Van azonban néhány apróság, amelyeknek a beke-
rülési ára elenyészô, de hiánya jelentôs anyagi károkat okozhat.

A lábazati szigetelés

Amikor egy ház épül, nem elégséges a talajnedvesség elleni szige-
telést csak a járdaszintig felvezetni, hanem e fölé legalább 50 cm-
ig szükséges elkészíteni, ugyanis a járdáról visszaverôdô esôvíz
vagy a fal tövében felhalmozódó és ott olvadó hó ebben a zónában
nedvesíti az épület felmenô falát. A lábazati szigetelés hiánya a bel-
sô oldalon elôbb-utóbb vakolati károsodást okoz.

A másik nagyon jellemzô hiba…

Nem értjük, hogy a terasz és a teraszra kivezetô ajtó csatlakoztatá-
sánál a parkettánk miért dagad meg, miért színezôdik el, vagy az
ajtó két oldalán miért salétromos a vakolat. Nos, a külsô terasz és
az ajtó tokjának csatlakozását vízhatlanul kell kiképezni, nem elég
a poliuretán habot befújni a küszöb alá, hanem vagy „L” alakú réz-
lemezzel, vagy kent rugalmashabarcs-szigeteléssel kell biztosítani
a tok és a szigetelés vízhatlan kapcsolatát.

És a harmadik…

Sok helyen megªgyelhetjük, hogy a teraszok élén a burkolat síkja
alatt úgy 10 centiméterre az évek során kialakul egy repedés, amin
keresztül folyamatosan víz szivárog, és lassacskán cseppkövek ala-
kulnak ki. A hiba oka az, hogy a csapadékvíz elvezetését nem elég-
séges a burkolat síkján megoldani, hanem a szigetelés síkján is
biztosítani kell. Többnyire ezt a síkot vagy vakolattal, vagy mûkô-
vel, esetleg ragasztott burkolattal zárják le, de a víz megtalálja a ki-
jutás útját, és a fagy segítségével elôbb-utóbb felszínre tör.

Héra Gábor mélyépítô üzemmérnök,
szigetelô szakmérnök, 212-2411
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

GÉPI HÍMZÉSRE, TERVEZÉSRE, munka-
szervezésre betanítunk kreatív, dina-
mikus, számítógépes alapismeretek-
kel rendelkezô munkatársat II., Pesthi-
degkúton. Fôállás, alkalmi munka. Dó-
ra Judit, tel.: (20) 964-2957.
FRANCIA nyelvtudással rendelkezô
asszisztensnôt, ANGOL és FRANCIA nyelv-
tudással rendelkezô recepcióst keresünk
fogászati központunkba a hûvösvölgyi
STOP. SHOP-ba. A betanítást vállaljuk.
Tel.: 200-1591, e-mail: info@doctop.hu
Óbudai ruhaszervizbe kreatív varró-
nôt keresek, akár rugalmas idôbeosz-
tással. Tel.: (20) 375-5366
Házvezetônôt keresünk a II. kerületben tel-
jes munkaidôre angol nyelvtudással, jogo-
sítvánnyal. fanni1234@freemail.hu
Német anyanyelvû frissnyugdíjas nô tár-
salgást vállal. Tel.: (20) 497-4765
IDÔSGONDOZÓKAT, BÉBISZITTEREKET KE-
RESÜNK 1000–1400 EU JÖVEDELEMMEL.
TEL.: 785-4983, (30) 519-1438, www.help-
family.hu
Bébiszittert keresünk a II. kerületbe angol
nyelvtudással, jogosítvánnyal, teljes mun-
kaidôre, lehetôleg bentlakással. Tel.: (70)
210-3371, fanni1234@freemail.hu
II. kerületi értékesítési irodánkba mini-
mum érettségivel rendelkezô munkatársat
keresünk. Tel.: (20) 952-7013, (20) 416-
4296
Nemzetközi külkereskedelmi cég keres üz-
letkötôt, ügyintézôt, raktárost a II. kerület-
be. Tel.: (70) 210-3371, fanni1234@free-
mail.hu
Angolul magyar nyelvet tanító nyelvtanár-
nôt keresünk a II. kerületbe. Tel.: (70) 210-
3371, fanni1234@freemail.hu
Vasalást vállal az Ön lakásán francia tisz-
títószalonban gyakorlatot szerzett nô, aki
megbízható és precíz munkát végez. Tel.:
(30) 200-7064

OKTATÁS
RING AUTÓSISKOLA 20 éve a Rózsadom-
bon. Miért mennél messzebb, mi itt va-
gyunk helyben. www.budairing.hu, tel.:
2020-521, 14–18 óra között.
OLASZ—FRANCIA nyelvoktatás, érettsé-
gire, nyelvvizsgára felkészítés diplomás
nyelvtanárnônél méltányos áron. Tel.: (70)
246-1918
FRANCIA—OLASZ nyelvoktatás diplo-
más nyelvtanárnônél méltányos áron. Tel.:
376-5958, (70) 246-1918
Matematikatanítás közép-, általános
iskolásoknak gyakorlott szaktanárnál.
Tel.: 200-7764, (30) 480-0605
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott kö-
zépiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-
5648

INGATLAN
GARÁZS KIADÓ A KELETI KÁROLY UTCÁ-
BAN. TEL.: (30) 952-6599
A II–XII. kerületben keresünk készpén-
zért ügyfeleinknek 1 + 3 hálós, gará-
zsos lakást 60–80 M Ft között.
www.startingatlan.hu, tel.: 316-9408.
Keresünk a II. kerületben 1,5–2 szo-
bás emeleti, világos, egyedi fûtésû la-
kást. Tel.: 338-1737, (30) 559-5064
Keresek sürgôsen eladó lakást, házat
a Belvárosban és Budán. Tel.: (70)
202-7094

Budaligeten a 157-es busznál családi ház-
ban 45 m²-es különbejáratú lakás kiadó.
Tel.: (20) 928-8810
Kiadó II/A Hidegkúton kétszobás, össz-
komfortos, csendes önálló ház autóbe-
állóval. 75 000 Ft + rezsi. Tel.: (70)
380-5508
Tulajdonostól Bel-Budán hosszú távra
kiadó korszerûen felújított 55 m²-es
teraszos lakás. Tel.: (20) 966-6633
A II., Tüske utcában II. emeleti 78 m²-
es 3 szobás lakás bútor nélkül, 115
000 Ft-ért kiadó. Tel.: (20) 954-9765
A III. Aranyhegyen 885 m²-es panorámás,
építési övezetben lévô belterületi telek
bérleti joga átadó. Víz, villany. Elôvásárlá-
si jog az önkormányzat felé. Bérleti jog:
3,5 M Ft. Tel.: (30) 515-5534
Új építésû lakások a II., Ürömi u. 37. szám
alatt, a Szépvölgyi út közelében! Megkez-
dôdött az értékesítés! Most még bevezetô
árakon tudja lefoglalni lakását! Fiatalos el-
rendezésû, 33–77 m²-es lakások 2009. I.
negyedéves költözéssel, már 420 000 Ft/
m²-tôl! Tel.: 219-0831, www.bokreta.hu
A II., Tövis utcában 76 m²-es 2 + 2 félszo-
bás garázsos, teraszos lakás eladó/kiadó.
Irányár: 45,5 M Ft/140 000 Ft/hó. Tel.:
(30) 464-0943
A Marczibányi térnél legfelsô emeleten há-
romszoba-hallos erkélyes, kilátásos, na-
pos 98 m²-es lakás 39,8 M Ft. Tel.: (30)
246-4692
A II., Hûvösvölgyi úton II. emeleti 175
m²-es, nappali + 4 hálószobás tera-
szos, panorámás luxuslakás garázzsal
+ beállóval eladó. Irányár: 72 M Ft.
Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A II., Vérhalom tér közelében másfélszo-
bás, kertkapcsolatos, felújítandó lakás 19
M Ft-ért eladó. Tel.: (20) 967-5691
A II., Rutén utcában 2000-ben épült
kétlakásos, 310 m²-es, három szintes
családi ház, 300 nöl parkosított kert-
ben belsô medence, 2 autónak garázs,
eladó. Ára: 265 M Ft. Tel.: (30) 960-
8862, 316-9408
A II., Zöldkô utcában 1994-ben épült
150 m²-es 1 + 4 hálós sorházi lakás
garázzsal eladó. Irányár: 78 M Ft. Tel.:
(20) 932-5005, 316-9408
A II., Pusztaszeri úton 78 m²-es II.
emeleti nappali + 2 hálós, 9 m²-es log-
giás lakás eladó. Ára: 36,6 M Ft. Tel.:
(30) 960-8862, 316-9408
A Rózsadombon négylakásos társasház-
ban ízlésesen felújított jó állapotú másfél-
szobás (53 m²-es), belsô kertre nézô lakás
garázzsal eladó. Irányár: 29,2 M Ft. Tel.:
(30) 981-9141
Kuruclesen csendes utcában 9 lakásos tár-
sasházban napos, felújított, jó beosztású
kétszobás (61 m²-es) loggiás lakás eladó,
garázzsal. Irányár: 35,5 M Ft. Tel.: (30)
981-9141
Az I., Mészáros utcában csendes, belsô
kertre nézô felújított, földszinti, gázfûté-
ses 28 m²-es lakás pincével eladó. Irányár:
11,2 M Ft. Tel.: (70) 510-8170
Sasadi kétszobás, 49 m²-es napfényes, er-
kélyes hatlakásos társasházi öröklakás ga-
rázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 22,9 M fo-
rint. Tel.: (30) 604-1011, (30) 559-3624
A XII., Kissvábhegyi úton I. emeleti 3 szo-
ba étkezôkonyhás, cirkófûtéses, erkélyes,
panorámás lakás 41,9 M Ft-ért eladó. Tel..
(20) 967-5691
A II., Fillér utcában utcazajtól távol, I.
emeleti, 56 m²-es, kétszobás cirkós la-
kás eladó. Irányár: 26,9 M Ft. Tel.: (20)
954-9765

II/A Máriaremetén felújított 42+5+5 m²-
es lakás eladó. Ára 18 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com
III., Római parton eladó igényes kivite-
lezésû 10 éves 310 m²-es ikerházrész
500 m²-es intim kerttel. 2 nappali, 5
hálószoba, 3 fürdôszoba, 2 garázs.
Irányár: 109 M Ft. www.startingat-
lan.hu, tel.: 316-9408, (20) 935-0018.
A XII., János Zsigmond úton 350 m²-
es háromszintes önálló családi ház
300 nöl kerttel eladó. Ára: 160 M Ft.
Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
Budakeszin az Arany János utcában
2000-ben épült hatlakásos társasház
fszt-i 100 m²-es, nappali + 2 hálós,
kertkapcsolatos luxuslakása ga-
rázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 47 M
Ft. Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
PILISCSABA-KLOTILDLIGETEN kétszintes,
alápincézett lépcsôházas családi ház el-
adó. Extrák: márvány kandalló. márvány
fürdôszoba stb. 45 M Ft. Tel.. (30) 962-
7575
Hévízen eladó újszerû kétszobás, beren-
d e z e t t l a k á s g a r á z z s a l . I r á n y á r :
17 500 000 Ft. Tel.: (30) 953-6119
A Balaton északi partján, Ábrahámhegyen
közvetlen vízparti kétgenerációs 170 m²-
es, lakóházzá átminôsített összközmûves
körpanorámás nyaraló eladó. Dupla ga-
rázs. Telek: 604 m². Vitorláskikötési lehetô-
ség. Tel.: (20) 938-2579
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei
részére keres-kínál eladó és kiadó la-
kásokat, házakat, villákat, telkeket és
irodákat. Tel.: 315-1020, www.buda-
gold.hu, www.budaivillak.com
Piacvezetô céghez érkezô külföldi csa-
ládok részére keresünk kiadó/eladó
családi házakat, ikerházakat, luxusla-
kásokat. Ügyfeleink folyamatosan ér-
keznek. Várjuk megtisztelô hívását.
Start Ingatlan Kft. Tel.: 316-9408, (20)
543-3333
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK
A KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTA-
LATTAL. TEL.: (70) 523-1969. SCHMIDT
PÉTER, www.budaihegyek.hu
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üz-
leti ingatlanokat pontos szolgáltatás-
sal, korrekt jutalékkal. Tel.: 215-7336
Francia ügyfeleink részére hosszú távú
bérletre keresünk családi házakat, ikerhá-
zakat. Munkatársunk, Dorothée Morlot
várja a hívásukat: (30) 662-4622, info@
bestbuda.hu, www.bestbudaingatlan.hu
A Best Buda Ingatlaniroda fizetôképes bel-
földi ügyfelei részére vételre keres II. kerü-
leti eladó családi házakat, lakásokat és
építési telkeket. Tel.: 274-0174, (30) 396-
5579, info@bestbuda.hu,
www.bestbudaingatlan.hu

EGÉSZSÉGÜGY
A Solymár Medical Center hagyomá-
nyos kínai orvoslás vizsgával rendel-
kezô orvoskollégát keres akupunktú-
ra- és biorezonanciavizsgálat (MSAS
Professional) végzésére. Tel.: (30)
221-3331
Vérzik az ínye? A fogínysorvadás legkor-
szerûbb kezelésére szakosodott rendelônk
a Nyugatinál várja Önt. Tel.: 33-23-782
FOGSOROK, hidak, javítása soron kí-
vül. Fogszabályozó, FOGFEHÉRÍTÔ. Mo-
zágkorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Egészségügyiseknek és taná-
roknak KEDVEZMÉNY! FOGÁSZATI
HÁTTÉR biztosított. Tóthné Hûvös Ka-
talin fogtechnikus mester, 1013 Krisz-

tina krt. 51., fszt. 1. Tel.: (30) 222-
3016
Dr. Bokor Katalin felnôtt- és gyermek-fog-
szakorvos megkezdi rendelését a Margit
krt. 35–37. alatt. Bejelentkezés szombat-
vasárnap is, kizárólag telefonon lehetsé-
ges. Tel.: (30) 944-6375, 316-5689
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Dam-
janich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a 321-6819-es vagy a
(20) 341-5980-as telefonszámon kérek.
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI
RENDELÔJE ÚJ CÍMEN MÛKÖDIK. TEL-
JES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ-
GYÖKÉR-BEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KO-
RONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA. BEJELENT-
KEZÉS TELEFONON: 316-9918. A REN-
DELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.
Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc
alatt (1 alkalom elég), 7000 Ft, biore-
zonanciás csúcsterápiával az óbudai
Vörösvári úti SZTK-ban. Bejelentke-
zés: (70) 271-9867
Fül-orr-gégészeti magánrendelést nyi-
tott gyermekek és felnôttek részére —
kórházi háttérrel — dr. Radvánszki Ferenc
a II., Lövôház u. 7–9. sz. alatt (a Mammut
II. mellett). Bejelentkezés: (30) 297-9514.
Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikza-
var kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr.
Scodnik Anikó. Tel.: (30) 213-8052
FÁJDALOMMENTES ALLERGIA- ÉS
CANDIDAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCI-
ÁS TERÁPIÁVAL: allergia, candida KIOL-
TÁSA, bôrbetegségek, szenvedélybetegsé-
gek, légúti, nôgyógyászati, érrendszeri be-
tegségek, emésztési, mozgásszervi problé-
mák, fejfájás kezelése, stresszoldás a Vivi-
en talpai Gyógycentrumban. 1024 Fillér u.
10. Tel.: 316-2596, www.vivientalpai.hu
Talpmasszázs, talpdiagnosztika, fül-
gyertyázás, SPA(aqua) méregtelenítés,
számítógépes lúdtalpbetét-készítés,
reiki, testmasszázs, hajdiagnosztika,
talpmasszázsoktatás. „Vivien talpai”
orvos-természetgyógyász rendelô. II.,
Fillér u. 10. www.vivientalpai.hu. Tel.:
316-2595
A SZAKORVOSI TÛ-/LÉZERAKUPUNKTÚ-
RA a Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsa-
domb Center Üzletközpontba költö-
zött. Bejelentkezés: 326-1788, (20)
922-5058, dr. Kertész Mária, dr.ker-
tesz.maria@chello.hu, http://akupunk-
tura.mimnet.hu

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több
évtizedes gyakorlattal, falbontás nél-
kül. Csatornák cseréje, bontása, vízve-
zeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30)
940-0748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azon-
nal, garanciával. Tel.: 228-6193, (30)
921-0948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT!
Lefolyók, csatornák gépi tisztítása
azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórend-
szerek, csatornák építése, javítása,
cseréje. Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. Mindenne-
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mû javítások, szerelések még AZNAP.
Tel.: 2-150-250, www.vizszereles.hu
FÛTÉSSZERELÉS, FÛTÉSRENDSZER JAVÍTÁ-
SA a radiátorcsöpögéstôl a teljes felújítá-
sig, garanciával. Tel.: 216-2603, www.fu-
tesszereles.hu
Víz-, fûtésszerelés, burkolás, teljes fel-
újítás, ázások megszüntetése. Készülé-
kek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, (20) 917-0697
FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördög-
árok u. 20. Tel.: 397-2031
FÉG SZERVIZ. CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LEREK vízkôtelenítése, csapok, WC-k javí-
tása azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gáz-
szivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Ta-
mási József gázszerelô. II., Loránttfy Zsu-
zsanna út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-
5362
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKE SZAKSZERVIZE
BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK,
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA,
CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL.
Tel.: 2-150-250, www.lakasszerviz.hu
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, tel-
jes körû kivitelezés. Gázmûveknél va-
ló engedélyeztetés. Készülékek javítá-
sa, cseréje. Nagy László épületgépész.
Tel.: (30) 944-6513
Minôsített villanyszerelô-mester vál-
lalja cserépkályhák, hôtárolós kály-
hák kiépítését, villanytûzhely, villany-
bojler vízkôtelenítését, javítását, éj-
szakai áram mérôhelyének kiépítését.
Gáz EPH, érintés-, villám-, tûzvédelmi
felülvizsgálatokat. Tel.: (20) 530-0344
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelô mester. Tel.: (20) 9-344-
664, 246-9021. ELMÛ által minôsített
vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. Hibaelhárítások, javítások
még AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA
ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL.
TEL.: 310-4018, (20) 915-2678

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 35
éves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül.
Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032
HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK, AUTOMATA
MOSÓGÉPEK javítása kedvezô áron, hely-
színen, garanciával. HÉTVÉGÉN is. Tel.:
306-7177, (30) 305-0210
MIKROHULLÁMÚ SÜTÔK SZERVIZE ÉS
EGYÉB HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA
GARANCIÁVAL. 1026 SZILÁGYI ERZSÉ-
BET FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BU-
DÁN. Javítás, vízkôtelenítés, csere, értékesí-
tés (pl. 80 l: 23 900 Ft-tól) még AZNAP,
GARANCIÁVAL. Tel.: 2-150-250, www.la-
kasszerviz.hu

ELEKTRONIKA
SZÍNES TELEVÍZIÓK SZERVIZE: VIDE-
ÓK, CD-, DVD-, HIFI-KÉSZÜLÉKEK JAVÍ-
TÁSA GARANCIÁVAL. 1026 SZILÁGYI
ERZSÉBET FASOR 29. TEL.: (20) 546-
6304
Televíziójavítás helyszínen, 25 éves
gyakorlattal, 20 éve a kerületben. Ol-
csón, garanciával. Tel.: 214-2070 9–
16-ig. Kováts Miklós, (20) 991-3405
Antennaszerviz: Mûholdas, hagyomá-
nyos antennák szerelése, javítása; el-

osztások, jelerôsítés garanciával. Tel.:
(20) 934-4360

LAKÁS—SZERVIZ
Bízza szakemberre lakása/irodája tel-
jes felújításának minden gondját! Idôt
és energiát spórolhat meg, és az ered-
ménnyel elégedett lesz! Varga Tibor építô-
mérnök. Tel.: (30) 211-2799, tvarga99@
mail.tvnet.hu, www.avitek.5mp.eu
FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS teljes körû ga-
ranciával, garantált áron. Gépészet, szá-
razépítések, kômûvesmunkák. Tel.: (20)
990-9309, Kókai Dénes.
Épületek, lakások építésének, felújításá-
nak mûszaki ellenôrzése, állapotfelméré-
se. Varga Tibor építômérnök. Tel.: (30)
211-2799, tvarga99@mail.tvnet.hu,
www.avitek.5mp.eu
Tetô víz- és hôszigetelése, 10–15 év
garanciával épületfelújítás hôszigete-
léssel. 18 éves vállalkozás. VIA-ÉP-
SZAKKER Kft. 1022 Törökvész út 16/b,
tel.: 326-5312.
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenci-
ával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4
PILLÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
Bádogos és tetôfedések, magas és la-
postetôk javítása 1986 óta. Farkasréti kis-
iparos, tel.: (20) 944-9015, 249-2664.
Lakásfelújítás! Minôségi kivitelezéssel
vállalunk teljes körû lakásfelújítást, fes-
tést, mázolást, tapétázást, parkettacsiszo-
lást-lakkozást. Megbízható emberekkel.
Tel.: (30) 447-3603
Tapétázást, festést, mázolást, lakásfelújí-
tást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
pontos munka. Tel.: (30) 447-3603
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKA-
RÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GA-
RANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 251-
3800
Festés, mázolás, tapétázás, szônyegpad-
ló-, parkettafektetés, nyílászárók passzítá-
sa, légszigetelése stb. garanciával. Kisebb
munkát is elvállalok. Riener és Társa. Tel.:
276-1805
Szobafestést, tapétázást, mázolást
vállalok közületeknek is. Tel.: (20)
944-3539
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciával.
Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272-3909
Székek, bútorok nádazását (Thonet)
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-
8875
KÁRPITOS vállalja modern, stílbútorok át-
húzását, javítását bôrrel, szövettel. Aszta-
losmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos, tel.: 256-8285,
(20) 433-6289, www.riederkarpitos.hu
MÛBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbú-
torok javítását, restaurálását, készítését.
Tel.: (30) 944-2206
LAKATOS, VÍZ-, GÁZ-, VILLANYSZERE-
LÉS, AJTÓ, ABLAK JAVÍTÁSA, BÚTO-
ROK SZERELÉSE. 1026 SZILÁGYI ER-
ZSÉBET FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
NONSTOP ZÁRSZERVIZ. Zárcsere, javí-
tás, hevederzár. Tel.: (30) 863-7680,
(70) 294-9611
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. Urbanek, frimari@en-
ternet.hu, tel./fax: 214-7442, (20)
978-7429
Ajtó-, ablakcsere falbontás nélkül, és mi-
nôségi lakásfelújítás. Tel./fax: 249-3112,
(30) 933-0262
Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítá-
sát, átalakítását, zárak cseréjét, szigetelé-
sét vállalom garanciával. Lakásfelújítás. A

felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, (70)
550-0269
BURKOLÁS! LÉPCSÔ, TERASZ, KONYHA,
FÜRDÔSZOBA-FELÚJÍTÁS REÁLIS ÁRON.
TEL.: (20) 575-8609
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújí-
tása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423
Burkolást, festést, tapétázást, gipsz-
kartonozást, kisebb kômûvesmunká-
kat vállalok. Tel.: (70) 222-0888

KERT
Fakivágás. Bármilyen nagyságú veszé-
lyes fák ágankénti lebontással való ki-
vágása. Tel.: (20) 485-6547
KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK, ASZ-
FALTBURKOLATOK, KERTFELÚJÍTÁS,
DÍSZTAVAK ÉS SZIKLAKERTEK ÉPÍTÉSE,
KERTFENNTARTÁS, ÖNTÖZÔBERENDE-
ZÉSEK, MEDITERRÁN KERTEK, GÉPI
FÖLDMUNKA, PINCETÖMBÖK KIEME-
LÉSE KERTÉSZMÉRNÖKTÔL. TEL.: (20)
330-2082
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakér-
telemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu
ALPIN FAKIVÁGÁS, FA VESZÉLYTELENÍTÉ-
SE, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, MET-
SZÉS, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL,
KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063
KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁS, ÖNTÖZÔ-
RENDSZER TELEPÍTÉSE, FÜVESÍTÉS, TELEK-
FENNTARTÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL, KOR-
REKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY-, RELUXAJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS. TEL.:
410-7924, (20) 934-5728
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfaj-
ta redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napel-
lenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
Motorral, automata vezérléssel redô-
nyök, redônykapu, napellenzôk, rolet-
ták és rovarháló. Szénási László, tel.:
(20) 985-1273.

FUVAR
Konténeres szemét- és sittszállítás 4–
8 m³-es konténerekkel. Tel.: (20) 312-
0896, (30) 908-4077
Költözzön a FÔSPED TEHERTAXIVAL! Iro-
dák, lakások költöztetése, igény szerint
csomagolással. Lomtalanítás. Nehézgép-
szállítás, Házhozszállítás. A nap 24 órájá-
ban! Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt. TEL.: 3-330-330, (30) 3-330-
330, www.fosped.hu
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS, 3,5 x
2 x 2 m-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO-
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
316-1533, SZIRÁKI.
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, ingyenes felmé-
rés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, (20)
972-0347, (30) 589-7542

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET
vállalunk tízéves szakmai gyakorlat-
tal. 24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér. Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, fax:
392-0101, wamag@mail.datanet.hu

KÖNYVELÉS
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalko-
zók, alapítványok teljes körû könyve-
lését. Tel.: 200-9716

MÛGYÛJTÉS
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, álló fali dísz-

órákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papír-
régiségeket, ezüstöket, bronzszobro-
kat, perzsaszônyegeket stb. Teljes ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.. 281-
3926, (30) 462-8883

KÉSZPÉNZES RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS A
DÉLI PÁLYAUDVARNÁL. Vásárolunk
festményt, bútort, órát (kar-, asztali,
fali, álló), porcelánt (herendi, Zsol-
nay), ezüstöt (evôeszköz, dísztárgy
stb.), szônyeget (hibásat, kopottat is),
aranyékszert, hangszert, zongorát,
varrógépet, könyveket. Üzlet: XII., Al-
kotás utca 7/a. Hívjon bizalommal. El-
érhetôség: 202-5584, (20) 415-1536.

Mindennemû régiséget vásárolok
készpénzért díjtalan kiszállással ér-
tékbecsléssel. Aradi László. Tel.: 285-
4808, (30) 831-9608

Salom, Salom Antikvitás 30 éve a
szakmában! Üzletünk részére kere-
sünk festményeket, Zsolnay-kerámiá-
kat, aranyékszereket (briliáns), arany
karórákat, ezüsttárgyakat, bútorokat,
szônyegeket. Azonnali kp.fizetés, szál-
lítás. Ingatlanvásárlással is foglalko-
zunk. Tel.: 362-3910, (20) 941-6574

TÁRSKERESÉS
Rózsadomb Contact Elit Társközvetítô.
Alapítva 1990-ben. Társközvetítés felsôfo-
kon. Értékrendünk a megbízhatóság. Tel.:
316-0338, II., Fillér u. 4., V/39. www.rozsa-
dombcontact.hu

KÁNYA KATA Társközvetítô Iroda. Egye-
dül szeretne nyaralni? Nem? Tel.: 214-
9441, www.kanyakata.hu

18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok
segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsé-
geim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–
10-ig és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail.
hu

EGYÉB
55 felettiek kultúrát, sportot, táncot ked-
velô farkasréti magántársaságát bôvíte-
nénk párokkal és szóló férfiakkal. Tel.:
(30) 747-9620

Babaholmit vásárolnék születendô fiam-
nak. Tel.: (70) 210-3371, fanni1234@free-
mail.hu

Kiskereskedôknek: EU-ból származó új,
márkás, kiváló minôségû ruházati termé-
kek, fürdôruhák kivételesen kedvezô áron
kaphatók nagykereskedésünkben. Tel.:
(70) 504-5335

Negyvenes, ötvenes, nyugdíjas értelmiségi
baráti társaság bôvülne intelligens, kultu-
rált, jószívû, érzékeny, humort, kötetlen be-
szélgetéseket kedvelô emberekkel. Jelige:
„barátság”, 1462 Pf. 659.

CSALÁDOKHOZ közvetítünk leinformál-
ható bébiszittereket, idôsgondozókat, ház-
vezetôket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700, (20) 359-5918

Tramontána kötôszalon: Nyári topok,
szoknyák. Poncsók, babahordó pon-
csók; egyedi (kézi, gépi) kötött ruha-
darabok, kötött lakástextília rendelés-
re, nagy fonalválasztékkal, hozott fo-
nalból is. Modelldarabok eladása. Já-
nos kórházhoz közel, telefonos idôpont-
egyeztetés alapján. Tel.: 356-6009,
www.kotode.hu

CICABARÁTOK, FIGYELEM! HÁROM TÜN-
DÉRSZÉP, NYOLCHETES, JÁTÉKOS, OKOS,
SZOBATISZTA CICUS KERES SZERETÔ GAZ-
DIT! LIZI HÓFEHÉR, MANCI HÓFEHÉR, FE-
KETE FOLTOCSKÁKKAL, BÉLA HÓFEHÉR,
FEKETE FOLTOCSKÁKKAL. CÍM: VÉRHA-
LOM U. 20. (SZEMLÔHEGY SAROK) TEL.:
(30) 911-0210
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Auto-Fort
Budapest, Szentendrei út – Csillaghegy elágazásánál
Tel.: 452-9730 Fax: 452-9793 E-mail: piramis@autofort.com

A rejtvény fôsoraiban Publilius Syrus szavait rejtettük el. A
2008/6. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Jobb a
tisztes halál, mint a becstelen élet.”. A helyes megfejtést be-
küldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a
Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott
könyveket kap: Hadas Mária, Koncz Benedek és Marosi
Margit. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik
át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Pol-
gár rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a pe-
ter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb
2008. május 2-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti könyvekbôl
és határon túli

magyar irodalomból.

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191
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DIGITÁL IS KÁBELTV * DIGITÁL IS KÁBELTV * DIGITÁL IS KÁBELTV

KÁBELTV AKCIÓ A II. KERÜLETBEN
a ViDaNet Zrt-nél
2008. május 30-ig.

Új elôfizetôknek: Csatlakozási díj 0 Ft, az elsô hónap díjmentes.
Plusz egy D+ csomagunk 3 hónapig ajándékba.

Új digitális elôfizetés esetén a megrendelt D+ csomagjainkat
2 hónapig díjmentesen biztosítjuk.

Digitális elôfizetôinknek új D+ csomag megrendelése esetén
6 hónapig ajándékba adjuk a Buli csomagunkat.

Magasabb analóg csomagra módosító ügyfeleinknek 3 hónapig
az eggyel alacsonyabb csomag áráért biztosítjuk

a II-es vagy III-as analóg csomagunkat.

HBO Pak: 1200 Ft/hó HBO MaxPak 1700 Ft/hó
A kedvezményes csatlakozási díj és a kedvezményes elôfizetés igénybevételének feltétele

egyaránt egyéves hûségnyilatkozat aláírása.
Az akció a ViDaNet Zrt. Budapesti Kirendeltségének II. kerületi szolgáltatási területére érvényes.

Részletes akciós szabályzatunk az ügyfélszolgálati irodáinkon megtekinthetô.
Mielôbb keresse fel ügyfélszolgálati irodánkat a 1035 Budapest, Szentendrei út 19. sz. alatt.

Nyitva tartásunk: H., Sz., P.: 8–15 óráig, K., Cs.: 10–18 óráig. Tel.: 1214, fax: 315-2571.
E-mail címünk: buda@vidanet.hu

DIGITÁL IS KÁBELTV * DIGITÁL IS KÁBELTV * DIGITÁL IS KÁBELTV

A JOÓB FOGÁSZATI
RENDELÔ

várja kedves pácienseit
ESZTÉTIKAI,
FOGÁSZATI,

FOGFEHÉRÍTÉSI,
IMPLANTOLÓGIAI,
FOGSZABÁLYOZÁSI
és SZÁJSEBÉSZETI

ellátásra a hét minden
munkanapján!

Cím: 1027 Jurányi u. 5.
földszint 2.

Tel.: (06 70) 281-6309

Management Services
Rendelô:

Egészségház, 1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/A

(Budagyöngye bevásárlóközponttal szemben)

MENSANA

… egy szívhez szóló ajánlat…! Arteriográf

CSAK EGY VAN… ÓVJUK!

www.joszivvel.hu

(30) 954-0886

Szív- és érrendszeri szûrés, amellyel
korai szakaszban kimutatható
az érelmeszesedés

Pontos, gyors és fájdalommentes

Azonnali orvosi elemzés,
egészségügyi- és életmód-tanácsadás

Nagyon sok szeretettel gratulálunk

KÁLMÁNOVITS TIBOR
bácsinak

90. születésnapja alkalmából.
Jó egészséget, sok boldogságot

kívánunk!
a Nyitrai családok

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK

DARVAS POSZTERGALÉRIA
Budagyöngye Üzletközpont Tel.: (70) 391-0936
Mammut Üzletközpont Tel.: (70) 391-0915
Westend Üzletközpont Tel.: (70) 391-0912
Deák tér (Anker köz 1.) Tel.: (70) 391-0926
Központ: VIII., Nap u. 29. Tel.: 219-3209
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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.

Dream Tradicional
Thai massage

Telefon: (06 30) 326-9990

Budagyöngye Bevásárlóközpont,
1026 Szilágyi Erzsébet fasor 121.

Nyitva tartás: hétfôtôl szombatig 9–21 óráig,
vasárnap 9–18 óráig.

„Lazuljon el!”
Minden nap 9 és 15 óra között 10% kedvezmény.
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luxus-
lakások

(06 1) 789-9106 (06 20) 944-0997

Pesthidegkút-Ófaluban
a közel tíz éve mûködô 80 férôhelyes emelt szintû

Idôsek Otthonában önálló és társas lakrészek igényelhetôk
tartós bentlakás, átmeneti egészségügyi rehabilitáció céljára.

Fokozottabb egészségügyi felügyeletet
igénylô gondozottak részére is biztosítjuk az

– egészségügyi szolgáltatást,
– éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
– dietetikussal készített étrendet,
– gyógytornát,
– igény szerint egyéb ellátást.

1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 391-6570,

397-2990
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RC Híradó
Az elmúlt hónapokban a Rózsadomb Center
bevásárlóközpont épületén belül és környeze-
tében olyan változásokat tapasztalhattak,
amelyek jelentôsen megkönnyítik a látoga-
tók, bevásárlók komfortérzetét.

Örömmel tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat
és látogatóinkat, hogy rövidesen átadnak to-
vábbi — a Kaiser’s áruház szintjénél épülô
— két személyliftet, melyek kifejezetten a
Kaiser’s-ben vásárlók közlekedését kívánják
kellemesebbé tenni. Igénybevételével keve-
sebb várakozással és kisebb zsúfoltság mel-
lett lehet majd a napi vásárlásokat intézni, és
sokkal egyszerûbb lesz bevásárlókocsival a
mélygarázs –1 és –2 szintjein található par-
kolóhelyeket elérni.

Az RC területén új fizetôautomaták, automa-
tikus be és kiléptetô sorompók üzembe állítá-
sával rendezetté alakítottuk az autóval érke-
zôk parkolási lehetôségeit.

A parkolási díjak bevezetése után — 150 Ft
óránként — máris megszûnt a parkolók zsú-
foltsága, kiszûrve az eddig ingyenes parkoló-
helyeket öncélúan (akár egész napra) lefogla-
ló, az úgynevezett „nem vásárlók, nem látoga-
tók” népes tömegét.

A fizetô parkolás bevezetése az általános és
szokásos esetekben a vásárlók számára

mivel a belépôjegy váltásá-
tól számított elsô

1 óra ingyenes.
Az automatáknál történô fizetést követôen

még 15 perc türelmi idô áll a bepakolásra, a
parkoló elhagyására.

FIGYELEM!

A parkolójegy érvényesítése a parkoló elha-
gyását megelôzôen az automatáknál minden
esetben kötelezô!

Azok a vendégek, akik a tartósabb szolgál-
tatásokat (például squash, fittness, jóga stb.)
kívánják igénybe venni, az ingyenes parko-
lás meghosszabbításának lehetôségeirôl to-
vábbi tájékoztatást a helyszínen kaphatnak.

Kérjük és várjuk észrevételeiket, vélemé-
nyüket, építô kritikájukat szóban, írásban
vagy interneten a már mûködô

weboldalunkon is!
Ôszinte reményünk, hogy a bevezetett válto-

zások az Önök kényelmét fogják szolgálni.
Tisztelettel:

A Rózsadomb Center Vezetôsége

Törökvész út 87–91.
Rózsadomb Center információ: 345-8400
A bevásárlóközpont nyitvatartási rendje:

Általános üzletek 10.00–20.00
Kaiser’s szupermarket: 8.00–20.00
Wellness Club 7.00–23.00
Bowling 11.00–02.00
Squash hétfô–vasárnap: 6.00–24.00

A Rózsadomb Center a hét minden napján visszavárja Önt.A Rózsadomb Center a hét minden napján visszavárja Önt.
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