
Egyházi zene a polgári világban

Telt ház elôtt lépett fel április 25-én kerületünk tizenkét egyházi
kórusa a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A 2000 óta minden év-
ben megrendezett Musica Sacra Civitatis hangversenyt — amelyet
Lukin László, a nagyszerû karnagy emlékére rendeznek — az idén

Láng Zsolt polgármester nyitotta meg. Az est fénypontja a több
száz tagból álló egyesített kórus elôadása volt, amelynek karnagyá-
val, Hartyányi Judittal lapunk következô számában olvashatnak in-
terjút.
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Közmeghallgatás

A II. Kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

május 29-én csütörtökön 16 órától
közmeghallgatást tart

a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális
és Mûvészeti Központban (1028 Templom u. 2–10.)

A közmeghallgatáson az állampolgárok
és a helyben érdekelt szervezetek képviselôi

közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek.

További információ: Közérdekû kérdés, javaslat benyújtható má-
jus 23-án 15 óráig személyesen vagy írásban (a téma rövid
megjelölésével) az Ügyfélszolgálati Központ Lakosságszolgálati
Csoportjánál (1024 Margit krt. 47–49.), vagy a zala.katalin@
masodikkerulet.hu e-mail címen, illetve a 346-5624-es vagy a
346-5627-es (félfogadási idôben), valamint a 346-5630-as
(üzenetrögzítôs) telefonszámon.

Nyomozó az Év rendôre

A kiemelkedô munkáért járó Év rendôre címet és a vele járó serle-
get idén Eszes Ernô rendôr fôtörzszászlós vehette át Láng Zsolt pol-
gármestertôl. A közbiztonsági alapítvány által létrehozott díjat ta-
valy adták át elôször. A megtisztelô címet évente egyszer, a kapi-
tányság munkatársainak javaslatai alapján adományozza az önkor-
mányzat. (Folytatás a 3. oldalon)
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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

Munkatársakat keres a hivatal
A II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Pénzügyi Iro-
dába PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÔI munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek: jogász, egyetemi vagy fôiskolai szintû köz-
gazdasági felsôoktatásban szerzett szakképzettség; vagy fôiskolai
szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és fel-
sôfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézôi szakképesítés; államház-
tartási területen szerzett, legalább hároméves pénzügyi gyakorlat;
alapfokú számítástechnikai ismeretek (Excel, Word). Elônyt jelent:
mérlegképes könyvelôi képesítés (államháztartási szak), középveze-
tôi gyakorlat, szabályzatok készítésében való jártasság, értékpapír-
piaci ismeretek, EU-s pályázatok elszámolásában való jártasság, köz-
igazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai önéletrajzát, mely
részletezi eddigi tevékenységét, a végzettségét, szakképesítését iga-
zoló okirat másolatát, erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: irányítási, szervezési feladatok a pénzügyi
csoporton belül, pénzügyi területet érintô szabályzatok készítése,
véleményezése, felülvizsgálata, az önkormányzat likviditási helyze-
tének elemzése, ªgyelemmel kísérése, az áfa bevallásával kapcsola-
tos tevékenység ellenôrzése, kimutatások készítése, vezetôi döntés-
elôkészítés és információszolgáltatás, közremûködés a féléves és
éves beszámoló elkészítésében.

A kinevezés határozatlan idôre szól, betölthetô a pályázat elnye-
résének idôpontjától.

A besorolást és illetményt, valamint az egyéb juttatásokat a
Köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a helyi
Közszolgálati Szabályzat elôírása szerint határozzák meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 6.
A pályázatot Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatala (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) postacímére
kell eljuttatni. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplô számot: I-51/217/2008, valamint a munkakör megnevezé-
sét: pénzügyi ügyintézô. A pályázat elbírálásának határideje a be-
nyújtási határidôt követô 30 nap.

További információ: Humánpolitikai Csoport, telefon: 346-
5565; Pénzügyi Iroda, telefon: 346-5414.

———————————
A II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Ügyfélszolgá-
lati Központjához (Okmányiroda) OKMÁNYÜGYINTÉZÔ munka-
kör betöltésére.

Pályázati feltételek: közgazdasági szakközépiskolai végzettség
vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szak-
képesítés; középfokú végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és
okmányügyintézô, számítástechnikai programozó, számítógép
rendszerprogramozó, információrendszer-szervezô, számítástechni-
kai szoftverüzemeltetô szakképesítés. Elônyt jelent okmányirodá-
ban szerzett több éves szakmai tapasztalat.

A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai önéletrajzát, mely
részletezi eddigi tevékenységét; a végzettségét, szakképesítését iga-
zoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítványt vagy annak másola-
tát.

Ellátandó feladatok: okmányirodai igazgatási feladatok.
A kinevezés határozatlan idôre szól, betölthetô a pályázat elnye-

résének idôpontjától.
A besorolást és illetményt, valamint egyéb juttatásokat a köztiszt-

viselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a helyi közszol-
gálati szabályzat elôírásai szerint határozzák meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 13. A pályá-
zatot Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala címére (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) kell eljuttatni pos-
tai úton. A borítékon tüntessék fel a pályázati adatbázisban szerep-
lô számot: I-51/225/2008, valamint a munkakör megnevezését: ok-
mányügyintézô. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási
határidôt követô 30. nap.

További információ: dr. Kolláth Adél aljegyzô, tel.: 346-5561,
vagy dr. Papp Judit irodavezetô-helyettes, tel.: 346-5604, 1024
Mechwart liget 1.
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Családi nap a Föld ünnepén
Tavaszi napsütés várta a kicsiket és nagyo-
kat a Pálvölgyi-barlang kôfejtôjében ápri-
lis 20-án, a Föld napja alkalmából. A ren-
dezvényt Láng Zsolt polgármester nyitotta
meg, aki elmondta, a kerület lakói szeren-
csés helyzetben vannak: erdôink, barlangja-
ink, szép közterületeink vannak.

— Nekünk, a kerület vezetôinek min-
dent el kell követnünk, hogy megvédjük
ezeket a természeti értékeket — mondta a
polgármester. — Az itt élôknek pedig min-
den lehetséges alkalommal, fórumokon
ªgyelmeztetniük kell a politikusaikat, hogy
a környezetünket érintô döntések elôkészí-
tésében kiemelt helyet kapjon a természet-

védelem. De ugyanilyen fontos, hogy a min-
dennapjainkban is óvjuk környezetüket,
például azzal, hogy nem szemetelünk, és
szelektíven gyûjtjük a hulladékot.

Zoltán János, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság igazgatóhelyettese kiemelte,
programjaikkal segítséget kívánnak nyújta-
ni a családoknak, hogy a természettel har-
móniában éljenek.

Civil szervezetek, köztük a Hulladék Mun-
kaszövetség, a Természetbúvár Magazin és
a Magyar Cserkészszövetség is kitelepült. A
kicsiket Gabriel Gabro pantomimmûvész
elôadása várta, valamint Gryllus Vilmos mu-
tatta be új biciklizôs lemezét.

Magyar szürkék a budai flaszteron
A Természettudományi Mú-
zeumtól a Marczibányi térre
vezettet az útja annak a ma-
gyar szürkékbôl álló hatos
ökörfogatnak, amely április
24-én a Magyar Szürke Fotó-
projekt keretében látoga-
tott a fôvárosba. A Millená-
ris Parkban ugyanis a XV. Bu-
dapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál keretében mutat-
ták be Magyar szürke cím-
mel Radisics Milán és Hor-
váth Árpád fotóalbumát. A
National Geographic gondo-
zásában megjelent könyv
mellett a látványos akció cél-
ja az volt, hogy hírverést keltsen a magyar puszták királyának, és felhívja
a ªgyelmet a 60-as években kihalásra ítélt, ôsi marhafajta létjogosultsá-
gára, egyben rámutasson a természetvédelem fontosságára.

Tizenhét éve szolgál a kerületben az Év rendôre
(Folytatás az elsô oldalról)

A Rendôrség napja alkalmából ünnepélyes állománygyûlésen elô-
léptetéseket, jutalmakat és dicséreteket vehettek át II. kerületi
rendôrök április 24-én. Az ünnepségen Hangyási Sándor kapitány-
ságvezetô, Bakondi György, a II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány
elnöke és Láng Zsolt polgármester adta át az elismeréseket.

A kerület vezetôje ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a kerü-
leti rendôrség munkáját
az önkormányzat a koráb-
bi évekhez hasonlóan
minden tôle telhetô mó-
don támogatja. A testü-
let helyzetét és a létszám-
hiányt országos és fôvá-
rosi szinten azonban
csak valódi reformmal le-
het megnyugtató módon
rendezni, és megfelelô
anyagi, illetve erkölcsi
megbecsülést szerezni a
hivatásukat végzô rend-
ôröknek. A polgármes-

ter kérte a kapitányság munkatársait, hogy továbbra is lássák el
olyan hivatástudattal, lelkiismerettel és hittel munkájukat, ahogy
eddig tették. A kerület polgárai ugyanis csak akkor érezhetik,
hogy értük dolgozik a rendôrség.

A kiemelkedô munkáért járó Év rendôre címet és a serleget
idén Eszes Ernô rendôr fôtörzszászlós vehette át. A megtisztelô cí-
met évente egyszer, a kapitányság munkatársainak javaslatai alap-
ján adományozza az önkormányzat. Eszes Ernô rendôr fôtörzszász-
lós elmondta, hogy 1991-ben kezdte
meg a szolgálatot a II. kerületi rend-
ôrkapitányságon, és azóta megszakí-
tás nélkül a kerületben dolgozik.

— Korábban járôrként láttam el fel-
adatot, majd nyomozó lettem, és az
idôs emberek sérelmére elkövetett
bûncselekmények felderítésével fog-
lalkozom. A rendôri pálya csaknem
természetes választás volt számom-
ra, hiszen a családomon belül töb-
ben is fegyveres testületnél szolgál-
tak. Nagyon örülök, és köszönöm,
hogy idén én vehettem át a kitüntetô
címet.

A kiállításokkal tarkított országos eseményt, amelynek központi
színhelye a Természettudományi Múzeum volt, a hagyomány-
tiszteletet fontosnak tartó II. kerületi Önkormányzat is támogatta.
A lovas pásztorokkal együtt vonuló hortobágyi szürkéket
Gencsi Zoltán, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegôrzô Kht.
igazgatója vezette, a kerületbe érkezô felvonulókat Láng Zsolt
polgármester a Millenáris Park elôtt fogadta.
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Egy kisebbség nagy kultúrája
Az Örmény Kultúra Hete keretén belül
ªlmnapot tartottak a II. kerületi polgár-
mesteri hivatal házasságkötô termében.
Négy ªlmet vetítettek a nap folyamán. Meg-
rázó képsorokkal és dokumentumokkal il-
lusztrált alkotás szólt az 1915 és 1922 közöt-
ti örmény genocídiumról, mikor is a török
állam több mint kétmillió embert ölt meg
származása miatt.

— Az elhallgatott népirtás a térség törté-
nelmének egyik legnagyobb szégyene —

mondta a ªlmnapot bevezetô beszédében
Láng Zsolt polgármester, aki a több ezer
éves magyar-örmény együttélésrôl is meg-
emlékezett. Láng Zsolt a török Finikével a
közeljövôben kötendô partnervárosi együtt-
mûködésre is kitért. Szavaiból kiderült,
hogy a megállapodás elôkészítése során je-
lezni fogják: a holokauszthoz mérhetô je-
lentôségû genocídium alatt elkövetett bûn-
tettekért a török állam még mindig nem
kért bocsánatot.

Issekutz Sarolta, a II.
kerületi örmény kisebb-
ségi önkormányzat elnö-
ke megköszönte, hogy a
polgármesteri hivatal he-
lyet biztosított a ªlmnap-
nak:

— Láng Zsolt együttér-
zô szavai az örmény kul-
túra és történelem ko-
moly ismeretére valla-
nak — tette hozzá Isse-
kutz Sarolta, aki az Ör-
mény Kulturális Hét
egyéb rendezvényeire in-
vitálta a megjelenteket.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn 9–16, kedd-szerdán 10–18,
csütörtökön 9–16, pénteken 9 –14
óráig tart nyitva (1024 Budapest, Ke-
leti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

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

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA
kedden, csütörtökön16–19 óráig
tart nyitva (1022 Bimbó út 63.). Al-
mássy Kornél országgyûlési képvise-
lô elôzetes idôpont-egyeztetés alap-
ján fogad; telefon: (70) 362-8283.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez a Bimbó út 63.-
ban csütörtökönként 16–18-ig. Idô-
pont-egyeztetés a 353-0624-es szá-
mon.

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

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

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA
(Fô u. 63-65., III/3) szerdánként 17–
19-ig tart nyitva. Tel.: (30) 877-3695,
e-mail: masodikkerulet.jobbik.hu.

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

FOGADÓÓRA. Balsai István or-
szággyûlési képviselô (2. vk.) követ-
kezô fogadóóráját május 8-án csü-
törtökön a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1.) illetve má-
jus 22-én a Pesthidegkúti Közösségi
Házban (1028 Máriaremetei út 37.)
tartja.

Jubileumi könyvfesztivál a Millenárison
Tizenötödik alkalommal ren-
dezte meg a Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztôk
Egyesülése a Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztivált ápri-
lis 24–26. között. Az eszten-
dôrôl esztendôre látványo-
san fejlôdô budapesti könyv-
fesztivál az elmúlt évtized-
ben a nemzetközi könyves vi-
lág rangos, jegyzett esemé-
nye lett. Több mint negyed-
száz országból érkeznek kiál-
lítók és alkotók, s felvonul a
hazai és határon túli könyv-
kultúra minden számottevô szereplôje. Az
Európai Unió régi és új tagországainak
összefogásával Budapest lett a házigazdája
a kontinens legtehetségesebb ªatal próza-
írói összejövetelének, az Európai Elsôköny-
vesek Fesztiváljának, amelyet szintén az
esemény keretei között rendeznek meg.

Idén elôször a Millenáris Park adott ott-
hont a rangos kulturális rendezvénynek,
amelynek többek között Salman Rushdie,
Mro¿ek, Robert Merle, Paulo Coehlo és Umber-
to Eco után 2008-ban Bret Easton Ellis volt a
díszvendége. A nyitónapon Lévai Balázs be-
szélgetett az olvasóközönséget erôsen meg-
osztó íróval, akinek a sikert már elsô köny-
ve, a Nullánál is kevesebb, a világhírt pedig
az Amerikai Psycho hozta meg.

Ellis tisztában van azzal, hogy Pat Bate-
man ellentmondásos életének és álmainak
leírásával inkább lett hírhedt, mint híres
író, de az ellen tiltakozik, hogy a mû róla

szólna. Sokkal inkább a nyugati fogyasztói
társadalom kritikáját kívánta megalkotni a
mûvel.

A beszélgetésbôl az is kiderült, hogy az
eddig hatkötetes, negyvennégy éves szerzô
rendkívül precízen szerkeszti meg a köny-
veit, és az Amerikai Psychónál a számára is
nagyon nehezen megírható brutális része-
ket hagyta a végére. Nem híve a metafori-
kus ábrázolásnak, véleménye szerint a dol-
gokat pontosan és nem valamihez hasonlít-
va kell bemutatni.

Ellis arról is beszélt, hogy nem igen ér-
deklik a kritikusi vagy olvasói elvárások,
azt írja le és úgy, ahogy ô jónak látja. Azon-
ban talán kicsit keserûen megjegyezte,
hogy semmiféle irodalmi kitüntetésben
nem részesítették eddig. Így a világhírû író
elsô elismerésének számít a Budapest
Nagydíj, amelyet a könyvfesztivál díszven-
dégeként vehetett át.

A könyvfesztivál Európa-matinéján Lévai Balázs és M. Nagy Miklós
Ellis új könyve, a Holdpark fordítója beszélgetett a szerzôvel
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Nyugalomban a BKV-sztrájk napján
A BKV dolgozóit tömörítô szakszervezetek
április 18-ára egész napos sztrájkot hirdet-
tek, amely azonban nem okozott jelentôs
fennakadást Budapest közlekedésében. A
bevezetô fôutakon folyamatosan lehetett
haladni, és nem voltak torlódások a belsô
utakon sem. A megszokottnál jóval ritkáb-
ban, de közlekedett a 18-as és 56-os villa-
mos, és több 4-es és 6-os szerelvény is vit-
te az utasokat. A nagy nyugalom annak is
köszönhetô volt, hogy sokan szabadságot

vettek ki aznapra, illetve az iskolákban az
igazgatók saját hatáskörükben rendkívüli
szünetet rendelhettek el. Kerületünkben
az önkormányzati fenntartású iskolák kö-
zül szünetet rendeltek a II. Rákóczi Ferenc
és a Móricz Zsigmond Gimnáziumban, a
Budenz József, a Csik Ferenc, a Fillér isko-
lában, valamint a Szabó Lôrinc Kéttannyel-
vû Általános Iskola és Gimnáziumban. A
többi iskolában a megszokott tanítási rend
szerint zajlott az oktatás. A Mûvelôdési Iro-
da tájékoztatása szerint amennyiben a
rendkívüli szünet miatt az elôírt tanügyi kö-
vetelmények nem teljesíthetôek, úgy a heti
pihenônap igénybevételével pótolni lehet
a kiesett tanítási napot.

A polgármesteri hivatal irodái is a meg-
szokott ügyfélfogadási rend szerint tartot-
tak nyitva, kivéve az okmányirodát, amely
egy jóval korábban meghirdetett karbantar-
tás miatt egyébként is zárva volt. A hivatal
dolgozói mindent megtettek azért, hogy az
ügyfélfogadás zavartalan legyen. ld

Sûrûsödik a lengyel erdô
A Föld napjához kapcsolódva a Kondor
út környékén folytatta az öt évvel ezelôtt
megkezdett és évrôl évre zajló faültetést
a II. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat. Április 19-én a borúsabb idô el-
lenére sok kerületi és kerületen kívüli la-
kó érkezett a faültetésre. A lengyel erdô
már mintegy hatezer egyedet számlál,
idén gyertyánokkal gazdagodott a zöld
terület. A családi nap a közeli cédrusfa
melletti piknikkel zárult.

Mulassunk bolgárul!
A II. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkor-
mányzat május 17-én 15 órakor bolgár folk-
lórdélutánt tart a Tamás Alajos Közösségi
Házban (1024 Budapest, Rómer Flóris utca
4.). Bemutatkozik a II. kerületi székhelyû
Zornica hagyományôrzô csoport, valamint
egy nagyon tehetséges ªatalokból álló nép-

táncegyüttes a Bulgária délkeleti részén
fekvô Jambol városából. A mûsort követô
táncházban a Falkafolk zenekar húzza majd
a talpalávalót. Megtanulhatjuk a hagyomá-
nyos bolgár körtánc, a horo lépéseit, és
megkóstolhatunk néhány eredeti bolgár
ételkülönlegességet is.

Továbbképzés volt
A II. kerületi Önkormányzat Ügyfél-
szolgálati Központjában dolgozó ügy-
intézôknek mintegy fele továbbképzé-
sen vett részt április 23-án és 30-án,
ezért csak korlátozottan tudta fogad-
ni az ügyfeleket. A központot felügye-
lô Igazgatási Iroda elmulasztotta a la-
kosság tájékoztatását, ennek is kö-
szönhetô, hogy április 23-án csak
hosszas várakozás után tudták a hiva-
talba betérôk ügyeiket elintézni, de
többen már sorszámot sem kaptak,
így dolgavégezetlenül és igen dühö-
sen távoztak.

Kolláth Adél aljegyzô, aki az Igazga-
tási Iroda vezetôjeként az ügyfélszol-
gálat munkájáért is felel, lapunknak el-
mondta: hibáztak, amikor elmulasz-
tották a lakosság tájékoztatását.

— Mindenkitôl, akinek április 23-
án kellemetlenséget okoztunk az elég-
telen ügyfélszolgáltatással, elnézést
szeretnék kérni munkatársaim nevé-
ben is. Mindent elkövetünk, hogy a jö-
vôben ne fordulhasson elô, hogy a tá-
jékoztatás hiánya miatt hasonló hely-
zet alakuljon ki.

Fórum Ófalu
szabályozásáról

A Budapest II. kerület Pesthidegkút-
Ófalu kiterjesztett területére készülô
kerületi szabályozási terv második al-
kalommal megrendezett lakossági fó-
rumát május 14-én szerdán 18 óra-
kor tartják a Klebelsberg Kuno Mûvelô-
dési, Kulturális és Mûvészeti Központ
színháztermében (1028 Templom ut-
ca 2–10.). A fórumra minden érdeklô-
dôt vár a II. kerületi önkormányzat.

Vegyi anyag az OPNI raktárában
Több napilap is beszámolt arról, hogy az Or-
szágos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
(OPNI) területén veszélyes anyagokat talál-
tak arra járók. Az esetrôl a II. kerületi ön-
kormányzat is lakossági bejelentés alapján
értesült.

A kerületi polgári védelmi hatóság vegy-
védelmi felderítô csoportja a bejelentés
napján, április 23-án ellenôrzést végzett a
helyszínen. Mérôeszközökkel megállapítot-
ták, hogy az OPNI épületében található rak-
tárban jelenleg 800–1000 liter vegyi anyag
van, amely a megjelent hírekkel ellentét-

ben nem élet- és nem balesetveszélyes. Az
önkormányzat illetékesei felszólították az
OPNI felszámolását végzôket, hogy haladék-
talanul gondoskodjanak az anyag biztonsá-
gos elszállításáról és ártalmatlanításáról.

Tasnádi Zoltán, a felszámolásért felelôs
miniszeri biztos a hivatal megkeresésére
ígéretet tett arra, hogy két héten belül el-
szállítják a vegyi anyagot a bezárt intéz-
mény raktárából. Amennyiben ez nem tör-
ténik meg, a II. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal a felszámoló költségére az elszállítást
elrendeli.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Kedden-
ként 17 órától ingyenes jogi tanácsadás
társasházaknak a Polgármesteri Hivatal-
ban (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

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

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
dr. Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 (szige-
ti.szilvia@masodikkerulet.hu) minden hó-
nap elsô hétfôjén 15–17 óráig fogadóórát
tart a hivatalban (1024 Mechwart l. 1.).
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Búcsúszentlászló oroszlánja
„Búcsúszentlászló oroszlánja,
a magyar humor Bödôcs Tibor-
ja” olvasható a Dumaszínház
honlapján, ha Bödôcs Tibor ne-
vére kattintunk. Ez a név már
bizonyára nem ismeretlen a
humor kedvelôi körében. A Rá-
diókabaré és a Dumaszínház
Bon-bon-díjas ifjú tehetsége
június 14-én a Kerület Napja
látogatóinak is ízelítôt ad párat-
lan humorából.

— Már kiskoromban kide-
rült rólam, hogy vicces ªú va-
gyok, mert sokat nevettek a
környezetemben. Azután fel-
merült bennem, hogy megpróbálom ugyan-
ezt a hatást elérni színpadon is. Jelentkez-
tem a Godot Dumaszínházba, ahol minden-
ki kap egy lehetôséget, és ha jó, maradhat.
Én is maradtam, már négy éve.

Fô témája szülôfaluja, a Zala megyei Bú-
csúszentlászló, amelynek kocsmai közön-
ségét gyakran idézi történeteiben.

Alapélményem a falu. Az ott lakók sze-
rencsére nem bánják általam nyert közis-
mertségüket, de már Pesten is elég régóta
élek ahhoz, hogy tudjak róla mesélni.

Hogyan készül a II. kerületi fellépés-
re?

Egyelôre nem árulhatok el semmit a mû-
sorról. Mindig van egy-egy stabil pontja,
váza a mondandómnak, veszélyes lenne
csak rögtönözni. Ugyanakkor mindig törté-
nik is valami a helyszínen, amire ha jól rea-
gálok, azt értékeli a közönség. A nézôk is

a l a k í t j á k
ª g y e l m ü k-
kel, neveté-
sükkel a mû-
sort. Igyekszem meghódítani majd a II. ke-
rületieket, bár könnyebb helyzetben va-
gyok, amikor a közönség direkt az én fellé-
pésemre vált jegyet, mert akkor tudom,
hogy rám kíváncsiak.

Humoristaként az egyszerû vicceknél job-
ban kedveli azt a poént, aminél pár másod-
perces gondolkodás után esik csak le a tan-
tusz. Humorfogyasztóként a Monthy Py-
thon csapatát és Woody Allent kedveli. Civil-
ben magyar szakos egyetemista, aki jelen-
leg szakdolgozatát igyekszik összerakni. Té-
mája, nem meglepô módon, a cseh iroda-
lom ªnom humorú nagy mesemondója, Bo-
humil Hrabal.

P. Zs.

Pannónia Allstars Ska Orchestra (P.A.S.O.)
A Pannonia Allstars Ska Orchestra 2003 ko-
ra tavaszán alakult, hogy a Jamaikáról szár-
mazó ska stílus itthon még nem nagyon is-
mert, tradicionálisabb vonalát megismer-
tesse a hazai közönséggel.

Az orchestra az ország különbözô tájairól
származó ismert underground zenekarok-
ból toborozta tagjait (CsizmáSKAndúr,
MeSKAlin, Kevés, the deadbeats, Böiler,
Kabinet Rt., Csalez Lopez stb.), s megalaku-
lása után szinte azonnal folyamatos koncer-
tezésbe kezdett.

Ma már a budapesti klubélet egyik legsi-
keresebb és legelismertebb zenekaraként
sorra adják telt házas bulijaikat, miközben
egymás után hívják meg Magyarországra a
nemzetközi ska-élet legjobb elôadóit, felté-
ve ezzel hazánkat a „nemzetközi ska-tér-
képre”.

A PASO zenéje érdekes keveréke a tradi-
cionális skanak, a reggae-nek és a 2tone-
nak, de természetesen egyéb zenei hatások
is felfedezhetôk benne a dzsessztôl kezdve
a dubig. Szövegviláguk is vegyes, hiszen a
viccesebb, könnyedebb témájúak mellett
megtalálhatóak társadalomkritikus, az ag-
ressziót és a gyûlöletet elítélô darabok is.

Ôsbemutató
Hidegkúton

Az Olasz nô Algyírban Gioachino Ros-
sini egyik legszórakoztatóbb vígoperá-
ja, a nemzetközi dalszínházak máig
kedvelt repertoárdarabja, ám hazánk-
ban mindmáig nem állították színpad-
ra. A magyarországi ôsbemutató júni-
us 15-én vasárnap a Kerület Napja ren-
dezvénysorozaton belül lesz a Kultúr-
kúria szabadtéri színpadán. A darab
eredetileg arab környezetben játszó-

dó cselekményét a rendezô Paróczay
Balázs egy elképzelt mesebeli, európai
faluba — Algyírba — adaptálja, így a
kultúrák sokszínûségét, egymás közöt-
ti párbeszédének problematikáját a
vígopera eszközeivel veti fel, kedvesen
ironikus rajzolatát adva az Európai
Unió és a kisebb népek viszonyának.
Összegabalyodnak a szerelmi szálak,
a különbözô nyelvû beszédek, stílusok
és hagyományok. Mindezt Rossini sod-
ró, áradó és szellemes, minden korosz-
tály számára élvezetes muzsikája fû-
szerezi. Belépôjegy: 3000 forint.

JÚNIUS 14.,

19 óra

JÚNIUS 14.,18 óra

JÚ
NIU

S 15.,

20 óra
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KERÜLET NAPJA 2008 TÁMOGATÓI

szeretettel hívja a kerület valamennyi polgárát
a hagyományokhoz hûen idén is megrendezésre kerülô

kulturális és szórakoztató fesztiválra,
ahol tartalmas és igényes programok várnak minden korosztályt.

Budapest Fôváros II. Kerületének Önkormányzata nevében
dr. Láng Zsolt polgármester
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Fiatal tollforgatók ünnepe
A Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos
Egyesülete (DUE) április 18-án a Millená-
ris Parkban tartotta a XV. Országos Ifjúsági
Sajtófesztivált. A jubileumi ünnepségre
meghívást kapott Láng Zsolt polgármester,
aki a ªatal zsurnaliszták elôtt tartott beszé-
dében az igazság szem elôtt tartását kérte a

jövô újságíróitól, és az objektív, szakmai
szempontokon alapuló munka szükségessé-
gét hangsúlyozta.

Az ismert újságírókat és médiasztárokat
felvonultató eseményre ellátogatott Vanes-
sa Witkowski, az Európai Diákújságíró Szö-
vetség (EYP) fôtitkára is. A DUE húsz éve
mûködô, kiemelten közhasznú társadalmi
szervezet, mely a diákújságírók munkáját

segíti. Az évek során az ország második leg-
nagyobb újságíró egyesületévé nôtte ki ma-
gát.

— Jelenleg mintegy 1300 tagunk és sok
pártolónk van, akik iskolai és helyi újságok-
nál, rádióknál, televízióknál, vagy az orszá-
gos médiában dolgoznak — mondta el Kecs-

kés István, a szervezet elnöke. A DUE azon-
ban nem csak a legªatalabbakat fogadja so-
rai közé, a pártoló tagok között sok a tapasz-
talt kolléga. Az elnök elmondta, hogy a
ªatalok nagyon lelkesen vetik bele magu-
kat a média világába, idôvel azonban sokan
meggondolják magukat, így átlagosan száz
diákújságíróból talán, ha ketten maradnak
a szakmában.

Elôjegyzés óvodába
és bölcsôdébe

A 2008 szeptemberétôl bölcsôdébe vagy óvo-
dába felvételt kérô gyermekek elôjegyzése
május 5–9-ig lesz az intézményekben.

Bár jogszabály a bölcsôdei felvételt nem
köti konkrét idôponthoz, a II. kerületben a
gyermekek elôjegyzését a fenti idôpontban
kérik megtenni, hogy — lehetôség szerint —
minden jelentkezônek tudjanak majd helyet
biztosítani.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alap-
ján történik. Az óvodába a gyermek harma-
dik életévének betöltése után vehetô fel. A
szülô bármikor kérheti gyermeke óvodai felvé-
telét, átvételét. Az újonnan jelentkezô gyer-
mekek fogadása az óvodai nevelési évben —
amennyiben azt a férôhelyek száma lehetôvé
teszi — folyamatosan történik.

A gyermeket elsôsorban abba az óvodába
kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik, illetôleg ahol szülôje dolgozik. Az óvo-
dai felvételrôl, átvételrôl az óvoda vezetôje
dönt. Ha az óvodába jelentkezôk száma meg-
haladja a felvehetô gyermekek számát, az
óvodavezetô, több óvoda esetén az óvoda
fenntartója bizottságot szervez, amely javas-
latot tesz a felvételre. Az óvoda köteles fel-
venni, átvenni azt a gyermeket, aki óvodakö-
teles korba lép, ha lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye a körzetében találha-
tó (kötelezô felvételt biztosító óvoda). Óvoda-
kötelesség: abban az évben, amelyben az ötö-
dik életévét betölti a gyermek, a nevelési év
kezdô napjától napi négy órát köteles óvodá-
ba járni.

A kötelezô felvételt biztosító óvoda — ha
a gyermek betöltötte a harmadik életévét —
nem tagadhatja meg a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermeknek, továbbá annak a
gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek vé-
delmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény alapján jogosult a gyermek napköz-
beni ellátásának igénybevételére, illetve aki-
nek a felvételét a gyámhatóság kezdemé-
nyezte.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba
való beosztásáról az óvodavezetô dönt, a szü-
lôk és az óvodapedagógusok véleményének
figyelembevételével. Az óvodai csoportok
szervezésének szabályait a közoktatási tör-
vény határozza meg.

Az óvodavezetô a felvételek lezárásáról
— a felvételekrôl hirdetmény, az elutasítás-
ról határozat formájában — értesíti a szülô-
ket június 6-ig. Az elutasító határozatot a szü-
lônek meg kell küldeni. A szülôk a határozat
ellen a közlésétôl számított 15 napon belül el-
járást megindító kérelmet nyújthatnek be az
óvodavezetônél, amit az óvodavezetô 8 na-
pon belül továbbít a kerület jegyzôjének.

A bölcsôdei és óvodai elôjegyzéssel kap-
csolatban további információ kérhetô az in-
tézményvezetôktôl, illetve a Mûvelôdési Iro-
dától a 316-5178-as telefonszámon.

Óvodás sportverseny a Marczibányi téren
Immár tizenharmadik alkalommal rendez-
ték meg kerületünk óvodásai számára az
óvodás olimpiát április 19-én a Kodály is-
kolában. A második kerület önkormányza-
ti óvodáiból 16 nyolcfôs csapat készült a
nagy megmérettetésre. A rendezvényt Ma-
ruzs Jánosné kerületi szaktanácsadó nyitot-
ta meg, a hat versenyállomáson a Rákóczi
gimnázium diákjai töltötték be a versenybí-
rói tisztet. A versenyszámokat Kovács Ildikó
testnevelésmentor állította össze, ô szer-
vezte és vezette le a versenyt. Az izgalomtól
és a fáradságtól kipirult gyermekeket a ver-
seny végén meglepetés várta. A soproni Ha-
bakukk Bábszínház a Három kismalac cí-
mû mesét adta elô. A szoros versenyben az
elsô helyet a Kitaibel óvoda csapata, a má-
sodikat a Virág árok 8., a harmadik helyet
pedig a Bolyai óvodások szerezték meg. A

többi csapat holtversenyben a negyedik he-
lyen végzett. A szervezôk minden gyermek-
nek éremmel, emléklappal és ajándékkal
kedveskedtek. A verseny lebonyolításához
szükséges feltételeket és az ajándékokat a
II. kerületi Sport és Szabadidô Centrum
biztosította.

A találkozó kisérôrendezvénye volt az olimpia tiszteletére rendezett sporttörténeti kiállítás

Rendôrnapi vetélkedô
A hagyományokhoz híven a György-nap-
hoz kapcsolódva április 20-án a Városliget-
ben rendôrnapot tartottak. A fôvárosi óvo-
dáknak vetélkedôt rendeztek, ahol a II. ke-
rületet a Fillér utca nagycsoportosai képvi-
selték. A Mini-KRESZ Pindur-Pandúr ki
mit tud versenyen a kicsik kerékpáros
ügyességi feladatokat teljesítettek és képes
tesztlapot töltöttek ki. A program célja: az
óvodások a rendôrökben segítôt lássanak,

és bizalommal forduljanak hozzájuk, ha
szükséges. A Fillér utcai csapat tagjai: Bá-
kai Kristóf, Filipov Petra, Kidd Tomas, Hor-
váth Dávid, Horváth Lilli, Szalay Mátyás, Sze-
benyi Máté, Tóth Bence. A gyermekeket Ma-
ruzs Jánosné óvodavezetô és helyettese, Gór
Gyuláné, valamint a II. kerületi Rendôrka-
pitányság képviseletében Gyôriné Nagy Mar-
git rendôr fôtörzszászlós kísérte el és készí-
tette fel a versenyre.
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Rajzok, írások a barátokról
Az Ács Kató Irodalmi Alapítvány országos
irodalmi és rajzpályázatot hirdetett Az én
barátom címmel, amelynek április 23-án
volt a kiállítással egybekötött eredményhir-
detô ünnepsége az Országos Széchényi
Könyvtár dísztermében. A rangos pályázat-
ra, amelynek Sólyom Erzsébet volt a fôvédnö-
ke, idén 815 képzômûvészeti és 170 irodal-
mi alkotás érkezett. Kerületünkbôl is szá-
mos munka érkezett a pályázatra, Horváth
Anna, a Kodály iskola 13 éves tanulója a
Körmendi Galéria különdíját kapta. Kerüle-
tünk díszpolgára, Lossonczy Tamás festô-
mûvész három különdíjat ajánlott fel, ame-
lyet felesége, Pál Éda adott át Juhász Kata 6
éves, Sas Bálint 5 éves és Nyírô Petra 9
éves gyerekeknek. Az ünnepségen Bigyó
Bohóc és Kamilla-Karamella szórakoztatta
az ifjú alkotókat.

A pályamunkákat Triznyáné Szônyi Zsu-
zsa értékelte, Szônyi István festômûvész lá-
nya, aki Rómából érkezett a díjátadó ün-
nepségre. Felidézte gyermekkorában és
ªatalkorában szerzett élményeit a rajzolás-
sal kapcsolatban. Elmesélte azt is, hogy egy
gyerekkönyvet is illusztrált Rómában egy

kiadó felkérésére, amelyet büszkén kül-
dött haza édesapjának, a híres festômûvész-
nek, aki válaszlevelében így írt neki: „Ad-
dig tudsz, amíg nem tudsz semmit. És ha már
mûvelt rajzot csinálnál, úgy biztos, hogy leg-
fontosabb értéke rajzaidnak, a magától értetô-
dô elevenség, elveszne. Ilyen dolgokat csak
szemtelenül lehet csinálni, és úgy látom, ez az
adottság megvan benned, fölöttébb nagymér-
tékben.” — írta levelében Szônyi István. Szô-
nyi Zsuzsa hozzátette, hogy a képzômûvé-
szeti pályázatra érkezett és itt kiállított raj-
zoknak is a legfôbb értéke az ôszinteség, az
istenadta tehetség, és kívánta, hogy ezt mi-
nél tovább ôrizzék meg a kis mûvészek.

Gyere velünk
vígan énekelni

— dalolta a II. kerületi iskolák egyesí-
tett énekkara az idei immár hagyomá-
nyosnak nevezhetô kerületi kórustalál-
kozón, amelynek a Móricz Zsigmond
Gimnázium adott otthont. Az igen
magas színvonalú és jó hangulatú ta-
lálkozót nagy érdeklôdés kísérte. A kö-
zönség ezúttal a házigazdák mellett
az Áldás, a Kodály Zoltán, a Szabó Lô-
rinc, a Szent Angéla, a Baár—Madas,
valamint a Törökvész Úti Általános Is-
kola kórusainak elôadását hallgathat-
ta meg. A képünkön is látható török-
vészesek nemcsak a kórustalálkozón
arattak nagy sikert. Ahogy felkészítô
tanáruktól, Kubicsekné Selényi Erzsé-
bettôl megtudtuk, a Fôvárosi Népdal-
éneklési Versenyen aranyérmet szerez-
tek, szintén arany minôsítést kaptak a
XVIII. Gyermek Mûvészeti Fesztiválon,
amelynek gálamûsorán, május 9-én is-
mét színpadra lépnek majd.

RAJZPÁLYÁZAT. A Nyugdíjasok Budapesti
Szövetsége A nagyszüleim és én címmel
rajzpályázatot hirdet iskoláskorú gyermekek-
nek. A zsûri által jónak ítélt alkotásokat dí-
jazzák, és az ôszi, idôsek világnapján rende-
zett budapesti eseményen kiállítják ôket.
Határidô: június 15., cím: Nyugdíjasok Bu-
dapesti Szövetsége, 1054 Akadémia u. 1.

Az Ács Kató Irodalmi Alapítvány Az én barátom címû pályázatá-
ra érkezett és a szakmai zsûrik által díjazásra javasolt, a II. kerü-
let intézményeibôl küldött alkotások:

Kodály Zoltán iskola, felkészítô: D’Albininé Ficsor Sarolta: Po-
gány Glória, 11 éves: Barátnôk, Rohács Diána, 11 éves: Az én ba-
rátom, Hagiwara Riku, 11 éves: Barátok, Horváth Anna, 13 éves:
Barátommal a természetben (a Körmendi Galéria különdíját kap-
ta). Az iskolából összesen 30 alkotás érkezett a pályázatra. Ko-
lozsvár Utcai Óvoda, felkészítôk: Bárdosné Oláh Andrea és
dr. Várhelyi Györgyné. Drabik Anett, 6 éves: Az én barátom, Var-

ga Krisztina, 6 éves: Az én barátom, Karasz Dániel, 5 éves: Az én barátom (felkészí-
tôk: Fülöp Jánosné és Dani Borbála), Puhr Inez, 5 éves: Az én barátom (felkészítôk:
Tóthné Szalóki Ágnes és Gereczéné Szarvas Zsuzsa), Kovács Lilla, 6 éves: Az én bará-
tom. Az óvodából összesen 25 alkotás érkezett. Kitaibel Pál Utcai Óvoda: Debreczeni
Kristóf, 6 éves: Bence, a barátom. Az óvodából tizennégy rajzot küldtek be a pályázat-
ra. A Csik iskolából egy, a Klebelsberg Iskolából hat, a Gyermekek Házából, valamint
a Manóvár Óvodából egy-egy képzômûvészeti alkotás érkezett a pályázatra.

Nyílt Nap a SEK Budapest Nemzetközi Óvodájában
2008. május 15-én csütörtökön 9.00–11.30-ig.
A legjobb ajándék gyermekének — egy jó óvoda!

Angol foglalkozás anyanyelvû pedagógussal
Komplex foglalkozás

(matematikai, környezet- és vizuális nevelés)
Az óvodai programon kívül megismerkedhetnek

az óvoda szokásaival és mindennapjaival.

Az óvoda szolgáltatásai:
Angol és spanyol nyelvoktatás anyanyelvû pedagógussal,

Fejlesztôpedagógus,
Logopédus,

Háromszori étkezés,
Iskolabusz.
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SEK Budapest Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium

1021 Budapest,
Hûvösvölgyi út 131.

Tel.: 394-2968, fax: 200-6615

www.budapest.iesedu.com
e-mail: sekbudapest@sekmail.com
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Ünnepek
JÉZUS MENNYBEMENETELE —
MÁJUS 4. A húsvét utáni negyvene-
dik napra esik áldozócsütörtök, vagy
ahogyan a liturgia nevezi: Jézus
mennybemenetelének ünnepe.

PÜNKÖSD, A SZENTLÉLEK ELJÖ-
VETELE — MÁJUS 11. A húsvét
utáni ötvenedik napon, vasárnap ün-
nepli a keresztény világ a Szentlélek el-
jövetelét és egyben az egyház megala-
pítását, azaz pünkösd napját. A pün-
kösd elnevezés a görög pentekosz-
tész, azaz ötvenedik szóból szárma-
zik. Pünkösdöt a keresztény egyház
születésnapjának is tartják.

TEMPLOMBÚCSÚK — A TEMPLO-
MOK VÉDÔSZENTJÉNEK ÜNNE-
PE. Mit jelent a templom védôszentje
kifejezés? Hasonlót, mint a megkeresz-
telt embernek a védôszentje. Kereszt-
nevünk egy régebben élt, szentté ava-
tottra emlékeztet. Egy templom bú-
csújakor az illetô templom védôszent-
jének napját ünneplik.

Május 4-én a Fô utcai görög katoli-
kus templom búcsúnapja lesz, szent
Flórián tiszteletére. A tûzvésszel szem-
beni patrónus szent Flórián volt, aki-
nek tiszteletét a XVIII. századi osztrák
és német bevándorlók hozták maguk-
kal. A templombúcsú alkalmával a
Szent Liturgia 11 órakor kezdôdik. Az
ünnepi homíliát Mosolygó Tamás espe-
res, sárospataki paróchus mondja.

Május 10-én, pünkösdkor, a Szent-
lélek eljövetelének napján a remete-
kertvárosi Szentlélek-templom búcsú-
napja lesz.

Soha többé nem szabad megtörténnie
A Holocaust Dokumentációs Központ és
Emlékgyûjtemény Közalapítvány 2008-
ban új, Simon Wiesenthalról elnevezett dí-
jat alapított. Simon Wiesenthal egész életét
annak szentelte, hogy a holokauszt áldoza-
tainak emléke fennmaradjon, és a bûnö-
sök az igazságszolgáltatás elé kerüljenek. A
díjjal azok munkáját kívánják ezentúl min-
den évben elismerni, akik segítik a magyar-
országi holokauszt emlékének megôrzését.
Idén áprilisban Ráczné Horváth Ágnes, az eg-
ri Eszterházy Károly Fôiskola politológia
tanszékének vezetôje és Gordon Gábor, az
Élet Menete Alapítvány kuratóriumi elnö-
ke mellett Verô Tamás rabbi vehette át a ki-
tüntetést. A rabbival a II. kerületi Frankel
Leó úti zsinagógában
t a l á l ko z t u n k , a h o l
1999 óta dolgozik.

— Ôsi II. kerületi
vagyok, itt születtem,
itt jártam iskolába, a
Fillér utcaiba. A szüle-
im ebben a zsinagógá-
ban házasodtak. Már
ªatalkoromban is aktí-
van közremûködtem
zsidó ifjúsági szerveze-
teknél, így az Anna
Frank Gimnázium el-
végzése után a Rabbi-
képzôbe mentem, és
rabbivá avatásom óta
it t tevékenykedem .
Mindig is szerettem
ªatalok és gyerekek
között lenni, ôket ok-
tatni, nevelni.

Milyen érzésekkel vette át a díjat?
Öröm és büszkeség volt részesülni abban

az elismerésben, amelyhez hasonló már a
világ több országában is létezik. A magyar
Wiesenthal-díj egyediségét az adja, hogy ki-
fejezetten a holokauszt megemlékezése-
kért sokat tévô embereknek ítélik oda. Má-
sik különlegessége, hogy Simon Wiesent-
hal lánya, Paulinka Kreisberg egy nagyon
szép támogató levelet küldött erre az alka-
lomra, amelyben leírta, hogy a három ki-
tüntetett mellett édesapja munkásságát is
elismerik a róla elnevezett díjjal.

Mivel indokolták az Ön elismerését?
Gordon Gáborral együtt hat évvel ezelôtt

hoztuk létre az Élet Menete programot Ma-
gyarországon, ami a világ egyik legjelentô-
sebb ilyen irányú megemlékezése. Az Élet
Menete az auschwitzi koncentrációs tábor
és a birkenaui megsemmisítôtábor közötti
három és fél kilométeres út megtételét je-
lenti, azt az utat, amely annak idején a ha-
lálba vezetô út volt. Már a II. világháború
befejezését követô elsô évben is voltak túl-
élôk, akik visszamentek szenvedéseik szín-
helyére, de a mozgalom csak húsz évvel ez-
elôtt kezdôdött. 2002-ben mi is részt vet-
tünk a menetelésben, és az élmény hatásá-
ra indítottuk útnak a magyarországi progra-

mot. Budapesten, az egykori gettó terüle-
tén a Páva utcától a Duna-partig tart a me-
net, ott, ahol ’44-ben hajtották végig az em-
bereket. Nagyon örülök, hogy évrôl évre
egyre többen, köztük egyre több ªatal csat-
lakozik az emlékprogramhoz. Külön öröm,
hogy idén minden egyház és minden párt
képviseltette magát, ami azért fontos, mert
ezzel nô az esemény társadalmi elismertsé-
ge. Az igazi cél az lenne, hogy minél több
nem zsidó is eljöjjön, akik azt mondják,
hogy a holokauszthoz hasonló szörnyûség-
nek soha többé nem szabad megtörténnie.

Ön a zsidó közösségen belül nem csak
a klasszikus értelemben vett rabbinikus
feladatokat látja el.

A Budapesten mûkö-
dô Scheiber Sándor
Tanintézet vallási veze-
tôje is vagyok. Az in-
formális oktatás elkö-
telezett híveként heti
rendszerességgel láto-
gatok el a zsidó óvodá-
ba, és számos ifjúsági
szervezetben is tevé-
kenykedem. Igyek-
szem játékos formá-
ban közel hozni és
megismertetni a gye-
rekekkel a zsidó hagyo-
mányokat és ünnepe-
ket. Régóta járok nem
zsidó oktatási intézmé-
nyekbe is, hogy segít-
sek a ªataloknak meg-
ismerni vallásunkat,

és eloszlatni elôítéleteiket.
A mostani ªatal generáció mintha

visszatalálna nagyszülei vallásához és tra-
dícióihoz.

A holokauszt túlélôinek többsége el akar-
ta felejteni a borzalmakat, ezzel együtt zsi-
dóságát, nem beszélt róla gyerekeinek, so-
kan nem is tudtak zsidó származásukról. A
kisebbség, és ide tartozott az én nagyma-
mám is, éppen ellenkezôleg, mindent el-
mesélt és tovább adott. A rendszerváltás
után egyre többen vállalták hitüket — nem-
csak zsidók —, és beszéltek zsidóságukról.
Most azt látjuk, hogy a gyermekek révén a
szülôk, a mai harmincas, negyvenes gene-
ráció is visszatalálnak gyökereikhez. Sok-
szor ér bennünket az a kritika, hogy túl so-
kat foglalkozunk a múltunkkal, a holoka-
uszttal. Amíg azonban nem történik meg a
teljes és ôszinte szembenézés, addig folytat-
nunk kell a munkát.

Mit jelent ma Magyarországon zsidó-
nak lenni?

Rabbiként azt mondom, hogy a vallás gya-
korlását, a hagyományok tiszteletét és to-
vábbadását. Magánemberként azt gondo-
lom, hogy sokkal többet ennél: egy nagyon
sokszínû és sokrétû közösséghez való tarto-
zást.

Péter Zs.

Hírek
FOGADALOM. Május 10-én, pün-
kösd szombatján 14.30-kor a remete-
kertvárosi Szentlélek-templomban ün-
nepi szentmise keretében a Szociális
Testvérek Társasága új elkötelezett
testvérekkel erôsödik, örökfogadal-
mat tesz Tóbisch Márta, elsô fogadal-
mat tesz Gajdácsi Anikó és Vízvárdy Ri-
ta, fogadalmát megújítja Benyus Má-
ria, Fecske Orsolya Mária, Jasper Éva
Mária , Kelemen Eszter, Sári Gabriella,
Tiszai Luca és dr. Tóth Anna.

K A R I Z M Á K Ü N N E P E M Á R I A -
REMETÉN. Pünkösdhétfôn a temp-
lomkertben egyházközségi csoportok
mutatkoznak be, majd 15.30-kor a
szabadtéri oltárnál szentmisét mutat
be és szentbeszédet mond Erdô Péter
bíboros.
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A ferences rend a kerületben
A ferences rend élete
szorosan kötôdik a kerü-
let hitéletéhez. Három
római katolikus temp-
lomban ferences testvé-
rek szolgálnak, két kö-
zösségi ház mûködése
fûzôdik a nevükhöz, ti-
zenkét évfolyamos isko-
lát vezetnek, kórházak-
ban lelki gondozást vé-
geznek, és sokan mond-
hatják el a kerület polgá-
rai közül, hogy valame-
lyik ferences gimnázi-
umban érettségiztek. A
magyarországi Magya-
rok Nagyasszonya Feren-
ces Rendtartomány központja a Margit kör-
úton van, a másik rendházat a Pasaréti té-
ren találjuk, a harmadikat pedig a Tövis ut-
cában. A három házban 36 ferences testvér
él. 2000-ben elsôként kapja meg a kerület-
ben mûködô ferences rend közössége a II.
kerületért Emlékérmet. A ferenceseket (a
Kisebb Testvérek Rendjét) Assisi Szent Fe-
renc alapította. A rend 1209-ben szóban,
majd 1223-ben írásban nyert pápai meg-
erôsítést. (III. Ince pápa)

Életükben nem az a fontos, hogy milyen
feladatot végeznek, hanem az, hogy az úr
meghívta ôket a szerzetesi életre. Ezért a
testvérek elsôdleges feladata az, hogy mi-
nél teljesebben megéljék ferences szerzete-
si hivatásukat.

A ferences szolgálat: az oktatás-nevelés;
plébániai, kórházi lelkipásztorkodás, kár-
pátaljai misszió, egyéb lelki gondozás
(gyóntatás, lelkigyakorlat vezetése); szociá-
lis tevékenység (autisták gondozása, hajlék-
talangondozás, idôsek gondozása); kulturá-
lis feladatok ellátása.

A ferences testvérek valószínûleg már As-
sisi Szent Ferenc életében, de legkésôbb
halála után két évvel, 1228-ban megérkez-
tek hazánkba. A német földrôl érkezô test-
vérek Esztergomban találtak otthonra.
1238-ban felállították az elsô magyar rend-
tartományt.

A ferencesek hamar bekapcsolódtak a lel-
kipásztori munkába, fellendülés magyar
földön a tatárjárást követôen következett
be IV. Béla király pártfogásának eredmé-
nyeként. Virágkorukat a XV–XVI. század-
ban élték, tevékenységük kiterjedt Magyar-
országra, Erdélyre, Horvátországra és Szla-
vóniára. Hunyadi János gyakran kérte a fe-
rencesek segítségét, Mátyás király korában
épült a kolozsvári kolostor és templom.

A török hódítás idején a ferenceseket a
török megszállók éppúgy ellenségnek te-
kintették, mint a többi szerzetest vagy vilá-
gi papot, igénytelenségük révén azonban a
legnehezebb körülményekhez is alkalmaz-
kodtak. A kolostorok voltak a hódoltsági te-
rületeken a katolikus hitélet központjai, a
ferencesek több száz falu lelki gondozását

végezték. De gyakran tes-
ti orvoslást is végeztek,
kolostoraikban füves
kerteket és gyógyszertá-
rakat tartottak fenn. Ek-
kor érdemelték ki a fe-
rencesek gondoskodó je-
lenlétük révén a „barát”
nevet. A szegedi kolos-
tor egyik feljegyzése sze-
rint a paprikát a váltóláz
kezelésére használták,
ez terelte Szentgyörgyi
Albert ªgyelmét is a pap-
rikára és a benne lévô
C-vitaminra.

II. József 1781-ben a
szemlélôdô rendek zö-

mét megszüntette. A ferences rendet nem
tiltotta be, de házaik, templomaik egy ré-
szét el kellett hagyniuk, a búcsújárás betil-
tása, a népi vallásosság visszaszorítása pe-
dig természetes munkaterületüktôl fosztot-
ta meg a barátokat. Bár halálos ágyán szin-
te minden rendeletét visszavonta, de ezzel
nem tudta helyrehozni a károkat.

A ferencesek részt vettek az 1848–49-es
szabadságharcban, a XIX. században XIII.
Leó pápa reformját P. Tamás Alajos provin-
ciális vitte végbe 1900 és 1912 között.

1948-ban a katolikus egyház elleni elsô
rendelkezés az iskolák és intézmények álla-
mosítása volt. 1950 júniusa és augusztusa
között Magyarországon internálták a szerze-
teseket. 1950. szeptember 7-én az Elnöki
Tanács megvonta a mûködési engedélyt a
szerzetesrendektôl. (Ekkor 44 rendházban
619 ferences szerzetes élt, akik közül szá-
mosan szenvedtek börtön-, sôt halálbünte-
tést.) A provincia engedélyt kapott arra,
hogy két gimnáziumot mûködtessen (Esz-
tergom, Szentendre) és korlátozott létszám-
mal rendi, közösségi életet folytathasson.

1989-ben visszavonták az 1950-es rende-
letet, Magyarországon ismét teljesen sza-
baddá vált a szerzetesek mûködése. A feren-
cesek fôleg a régi helyeken újították fel tevé-
kenységüket. Ekkor három testvér kezdte
meg mûködését a kárpátaljai Nagyszôlôsön
és 15 másik településen. Esztergomban és
Szentendrén a gimnázium hat évfolyamos-
sá bôvült, és elvállalták kerületünkben az
Orsolya Rendi Szent Angéla gimnázium ve-
zetését. A Magyarok Nagyasszonya Feren-
ces Rendtartomány tagjainak összlétszáma
jelenleg 118 fô. A provinciának 14 rendháza
van: Budán, Szentendrén, Esztergomban,
Szeged-Alsóvároson, Szécsényben, Gyön-
gyösön, Mátraházán, Mátraverebély-Szent-
kúton, Nagyszôlôsön, Pesten, Zalaegersze-
gen, Szombathelyen és Sümegen. A közös-
ség egy óvodát, négy iskolát, három kollégi-
umot, három közösségi házat, egy autista és
egy idôsek számára létrehozott gondozási
központot mûködtet. Hazánkban nyolc plé-
bániája és öt templomigazgatósága, Kárpát-
alján tizenhat plébániája van.

FLÓRIÁN-NAPI BÁL. Május 17-én
19 órakor kezdôdik a görög katolikus
egyházközség Szent Flórián bálja a bu-
davári Városháza nagyterméban
(1014 Kapisztrán tér 1.). Jegyárak:
1500 Ft (felnôtt), 900 Ft (diák), 2500
Ft (támogatói jegy). Jegyek kaphatók
a templom sekrestyéjében (1027 Fô
utca 88.).

A HIDEGKÚTI REFORMÁTUS GYÜ-
LEKEZET ÜNNEPI PROGRAMJA.
Május 1-jén 18 óra: áldozócsütörtöki
istentisztelet a gyülekezeti teremben,
május 7–9-én mindennap 19 órakor
pünkösdi evangélizációs esték, igehir-
detô: Kálmán Csaba nagykovácsi refor-
mátus lelkész.

Május 11-én 10 órakor pünkösdi úr-
vacsorás istentisztelet, konfirmációs
vizsga és fogadalomtétel. Május 12-
én 10 órakor pünkösdhétfôi úrvacso-
rás istentisztelet. Május 15-én 18 óra-
kor ökumenikus imaest a gercsei
templomban.

Egyházzene
ORSZÁGÚTI FERENCES TEMP-
LOM. Május 4-én 11 órakor a váci
Vox Humana énekkar és az olaszorszá-
gi Corale Polifonica di Grottaferrata
mûsora, elhangzik Joseph Haydn: Mis-
sa brevis, valamint Händel és más szer-
zôk motettái. Közremûködik: Bedna-
rik Anasztázia orgonamûvész, vezé-
nyel Lógó Tibor és Massimo di Bia. Má-
jus 11-én 16.30-kor Sax Organ kon-
cert (szaxofon-orgona összeállítás, a
gregoriántól a dzsesszen át a kortárs
zenéig), szaxofonon Zsömlye Sándor,
orgonán Nagy László Adrián játszik.
Május 18-án 16.30-kor Ella István or-
gonamûvész hangversenye lesz.
(1024 Margit krt. 23.)

ÚJLAKI SARLÓS BOLDOGASZ-
SZONY TEMPLOM. A május 11-én
10.30-kor kezdôdô szentmisén a
templom kórusa Tóth Miklós Zsolt ve-
zetésével pünkösdi motettákat éne-
kel. (1023 Bécsi út 34.)

PASARÉTI REFORMÁTUS TEMP-
LOM. A pünkösdvasárnapi istentiszte-
leteken a templom Palló Imre kórusa
szolgál Cseri Zsófia vezetésével (1026
Torockó tér 1.)

GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM.
Az ungvári székesegyházi kórus a má-
jus 10-én 18 órakor kezdôdô Szent Li-
turgián szolgálatot teljesít, majd litur-
gikus énekbemutatót tart. (1023 Fô
utca 88.)
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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 MÁJUS 9–28.: A Gyermek Mûvészeti Fesztiválon díjazott képzômûvészeti alkotások kiállítása az
M Galériában, a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. Megnyitó: MÁJUS 9., 16 óra,
a Gyermek Mûvészeti Fesztivál gáláján.
n MÁJUS 12-ig: Tarcsányi Ottilia „Adria színei és fényei” címû fotókiállítása a Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus Általános Iskolában. A képek minden nap 8–20-óráig tekinthetôk meg az iskola aulájában.
(1028 Községház u. 10.)
n MÁJUS 7–SZEPTEMBER 30-ig: Pünkösd — Olescher Tamás festômûvész kiállítása a Leitner + Leit-
ner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. irodájában (1027 Kapás u. 6–12.). A tárlatot Szakolczay Lajos
József Attila-díjas irodalom- és mûvészetkritikus nyitja meg MÁJUS 6-án 18 órakor.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁJUS 8-ig: „IKON” — Kozák Gábor gyûjteménye. (Mûvészeti Gyûjtemények
a II. kerületben). Atkári Magdi, Bada Dada Tibor, Baksai József, Bukta Imre, Csáki Róbert, efZámbó István,
Erdélyi Gábor, feLugossy László, Fuchs Tamás, Gaál József, Nagy Kriszta, Nemes Nikolett, Palkó Tibor, Szi-
kora Tamás, Szurcsik József, Tamási Claudia, Tinei Alexander, Ujházi Péter, Wächter Dénes. MÁJUS 15–JÚ-
NIUS 22.: A Magyar Szobrász Társaság kiállítása — rajzok, tervek, kisszobrok. Megnyitó: MÁJUS 15.,
18 óra. A kiállítást megnyitja Szabó Noémi mûvészettörténész.
n KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 15-ig: 99 bicikli, avagy egy város, Hódmezôvásárhely kerék-
páron. A kerékpározás világa fotográfusok optikáján keresztül — a Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesülete Fotómûvészeti Tagozatának kiállítása. Megtekinthetô naponta 10–18 óráig. A kiállító alkotók:
Balla András, Baricz Katalin, Benyó Pál, Dozvald János, Dömötör Mihály, Eifert János, S. Faragó Gyöngyi,
Fejér István, Gránitz Miklós, Iskander Bahget, Kovács Kata, Kozák Albert, Kresz Albert, Módos Gábor, Ora-
vecz Attila, Patyi Árpád, Siklós Péter, Szél Ágnes, Tóth József. MÁJUS 5–21.: Szelek tanúi — Németh Já-
nos fotómûvész kiállítása. Fotókiállítás a Madarak, Fák Napja alkalmából. Megtekinthetô naponta 10–
18 óráig.

SZÍNHÁZ IBS: MÁJUS 8., 18.30: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Pub) Szerk.: Litkai Gergely.
Km.: Bödôcs Tibor, Litkai Gergely. MÁJUS 9., 25., 19.00: Hair — musical két felvonásban a Szindra elô-
adásában. R.: Földessy Margit. MÁJUS 13., 19.00: „To Share! / Megosztani!” — Jótékonysági komolyze-
nei koncert az Élet Mûvészete Magyarországi Közhasznú Alapítvány szervezésében. MÁJUS 14., 19.00:
Szôke András és Badár Sándor humorestje. MÁJUS 15., 19.00: Bernard Slade: Jövôre veled ugyanitt
— romantikus vígjáték. R.: Horváth Csaba. MÁJUS 16., 19.00: Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye?
Dráma két felvonásban R.: Földessy Margit. MÁJUS 18., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében
három kanál. Vígjáték két felvonásban. 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: John Osbor-
ne: Dühöngô ifjúság — dráma két felvonásban. R.: Földessy Margit. Vizsgaelôadás, IBS Kamaraszínpad.
MÁJUS 30., 18.30: Folytassa, Švejk. Zenés sörözgetés a derék katonával (IBS Pub) 19.00: Best Uff l’art
pour l’art — a L’art pour l’art Társulat elôadásában. MÁJUS 31., 19.00: William Shakespeare: Rómeó és
Júlia — a dráma modern változata jelnyelven. R.: Mázló Tímea.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁJUS 9., 15.00: Költészet és zene. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem hallgatóinak versmegzenésítései — a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hallgatóinak elôadásá-
ban. MÁJUS 16., 18.00: Bartók Zeneakadémiája. Rákóczy Anna (fuvola), Krulik Eszter (hegedû) és Ker-

tész Rita (zongora) kamaraestje. MÁJUS 18.,
11.00: Nemcsak vonósnégyes. A Bartók Vonós-
négyes matinéja. Zongorán közremûködik Szoko-
lay Balázs. Schumann- és Brahms-mûvek.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔ-
DÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna. Kedden és csütör-
tökön 17–18 óráig 4–5 éves óvodások részére. Ber-
czik Sára módszerén alapuló mozgás-, koordiná-
ció- és ritmusérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnaszti-

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

BÖRTÖNVONAT YUMÁBA. Egyszer minden jobb kezû, hollywoodi iparos életében
elérkezik a pillanat, amikor a sok finomkodó, a lélekábrázolásra sokat adó, kortárs
mozidarab után végre megtérhet atyái szelleméhez, és képességeihez mérten maga
is hozzájárulhat a vadnyugati örökséghez. Künn, a kaliforniai rónaságon még mindig
Hawks és Ford szelleme kísért, az ô apaképükkel hadakoznak már generációk óta a
western alsótagozatosai. Hogy James Mangold a jobb kezû iparoslegények közül va-
ló, az minimum A nyughatatlan óta világos (ugyanezt egyes vájtszemûek már a Cop
Land óta pedzegetik), úgyhogy járt a vadnyugat-érettségi és az utalvány postakocsi-
bérlésre. Mangold mindazonáltal óvatosan közelített a cowboyroman-
tikához: munkásságára egyáltalán nem jellemzô módon hozott anyag-
ból dolgozott, hiszen egy több mint félévszázados film szerepeit osz-
totta újra Hollywood legkapósabb sztárjai között. Így az egykori wes-
tern (Ben Wade és a farmer) újrájában Russell Crowe-nak jutott a be-
kasznizott bandavezér, míg Christian Bale-nek a fogolyszállításra szer-
zôdött civil szerepe. Hogy ezek ketten egyszer még úgy istenigazából
összehaverkodnak, nemcsak az eredeti film ismeretében, hanem Man-
gold felvezetésébôl is biztosan állítható, de üsse kô, elnézzük nekik.
Elvégre épp az ilyen rabló-pandúr barátságok miatt beszélhetünk meg-
élhetési marhapásztorok helyett (hazug, de szép) vadnyugati legen-
dákról. KG
Rendezte: James Mangold. Szereplôk: Russell Crowe, Christian Bale, Peter Fonda.

TÁPLÁLÉKOD LEGYEN AZ ORVOSSÁ-
GOD. Biodiverzitás — biológiai sokszínû-
ség címmel tart elôadást Kertész Miklós, a
MTA munkatársa a Klebelsberg Kuno Mûve-
lôdési, Kulturális és Mûvészeti Központ Zöld-
ág programjának keretében május 14-én
18 órától.

A biológiai sokféleség mindannyiunknak
fontos, hiszen ennek köszönhetô a termé-
szet szemet gyönyörködtetô sokszínûsége.
Azt azonban már kevesebben tudják, hogy
ennek a kincsestárnak a kifosztása milyen
következményekkel lehet életkörülménye-
inkre. Mivel a Föld élôközösségének ma-
gunk is részesei vagyunk és az élôvilágra
gyakorolt hatásunk egyre jelentôsebb, ezért
felelôsségünk is egyre nô. Hogy miért érde-
künk a biológiai sokféleség megóvása, ho-
gyan tehetünk érte, többek között ezekre a
kérdésekre ad választ a tudástár májusi elô-
adásában Kertész Miklós. Az elôadásra a be-
lépés ingyenes.
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ka zongorakísérettel. Tanfolyamvezetô, jelentke-
zés: Kiliánné Kocsis Mária, (70) 335-6286. Gerinc-
torna kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tan-
folyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (30) 370-
7322. Jóga szerdán 8–9.45 óráig, tanfolyamveze-
tô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (20) 947-0202;
kedden 19.30–21.15 óráig, tanfolyamvezetô, je-
lentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (20) 9418-773. Ter-
hestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 11–12
óráig. Szülés utáni baba-mama-torna kedden
11.45–12.45 óráig és pénteken 10–11 óráig. Tanfo-
lyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (30)
210-9597. Salsa csütörtökön 20–21 óráig. Tanfo-
lyamvezetô: Földi Anikó, (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-
kó. Információ: (30) 975-4752. Gyermektorna lá-
nyoknak és fiúknak (6–10 éves korosztály), vezeti:
Bánhidi László és Borbála testnevelô tanár és szak-
edzô. Idôpont: kedd-csütörtök 16.15–17.15-ig. Je-
lentkezés, információ: 200-0191 és (30) 413-3854.
(Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-0860)
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaó-
ra MÁJUS 4-én 16.00-tól a Volkmann u. 10. alatti
jógaközpontunkban azok számára, akik még sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni. Egy éves jógaok-
tató képzést indítunk MÁJUS 19-én, melyre korlátozott számban jelentkezéseket még elfogadunk. Gya-
korló jógaórák pénteken 18.30–20.30-ig, kedden és csütörtökön 10.00–12.00-ig a II., Volkmann u. 10-
ben, hétfôn és szerdán 18.30–20.30-ig a Rózsabimbó Oviban (II., Gábor Áron u. 47.). Információ: 397-
5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont.hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnáziumban. Babagimnasztika kedd 9.30–10.30-ig (2–3
éves kor), 10.30–11.15-ig (1–2 éves kor). Vezetô tanár Németh Erika. Kreatív tánc hétfôn 17–18 óráig (6–
8 éves kor), szerdán 17.15–18 óráig (3–4 éves kor), pénteken 16.15–17.15 óráig (5–6 éves kor). Vezetô 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 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 lehet 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.)

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: MÁJUS 16.: Kirándu-
lás Pápára autóbusszal. Találkozás 8 órakor a Marczibányi téren a mûvelôdési központ elôtt. Indulás
8.30-kor. Részvételi díj 1500 Ft, mely tartalmazza az utazási költséget, az ebédet és a belépôket. Jelentke-
zés május 10-ig telefonon: Kilián Mária, 212-2820 vagy (06 70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 6.: Pünkösd hava, májusi jeles napok. MÁJUS 13.: „Pünkösd
van, Pünkösd van, piros Pünkösd napja”. MÁJUS 20.: 15 évesek vagyunk! Születésnapi ünnepség.
Csak klubtagoknak. MÁJUS 27.: Beszélgetôs klubnap. Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tart-
juk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klub-
ba. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: 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: MÁJUS 6.: Mariazell—Lilienfeld búcsújáró kegyhely, a Burgen Al-
pen szépségei. MÁJUS 27.: Graz, Stájerország fôvárosa. JÚNIUS 3.: Baden bei Wien — Mayerling cso-
dái. Várjuk kedves barátaink jelentkezését minden csütörtök délelôtt 9.00–12.30-ig. (1024 Margit krt.
48., tel.: (20) 921-6588, 316-5925)

IBS SZÍNPAD. Bernard Slade Jövôre veled
ugyanitt! címû romantikus vígjátékát Horváth
Csaba rendezésében, Bánfalvy Ági és Harmath
Imre fôszereplésével mutatja be május 15-én
19 órai kezdettel az IBS Színpad.

Doris boldog házasságban élô asszony a kali-
forniai Oaklandbôl. George nôs könyvelô New
Jersey-bôl. A férfi és a nô véletlenül fut össze
egy kaliforniai tengerparti fogadóban, ahová
Doris egy vallási közösséghez, míg George egy
üzleti partneréhez érkezik. Találkozásuk más-
napján arra ébrednek, hogy egymás karjaiban
töltötték az éjszakát. Mindkettejükkel elôször
fordult ez elô, ám ettôl a pillanattól fogva
nem utoljára. A romantikus vígjáték születése
óta egyike a legnépszerûbb, a legtöbbet ját-

szott daraboknak a világ minden pontján. Évekig futott a Broadwayen, sikeres film is
készült belôle Hollywoodban. Hazánkban elôször Sztankay István és Schütz Ila vitte si-
kerre.

Biztosak lehetünk abban, hogy Szôke András és Badár Sándor, a két, egymástól el-
választhatatlan nevettetô egész estés mûsoráról jókedvûen megyünk haza. A stand-
up-comedy az egyik legnehezebb mûfaj a világon: az elôadó egyedül áll a színpadon,
nincs semmilyen segítség, díszlet, jelmez, amire saját magán kívül számíthatna. E kü-
lönleges mûfaj legkülönlegesebb párosa ismét látható az IBS színháztermében. A kö-
vetkezô elôadás május 14-én 19 órakor kezdôdik az IBS Színpadon.

RAIFFEISEN JAZZKLUB. Május 8-án 20
órától az Oláh Dezsô Trió koncertjével folyta-
tódik a Jazz 10 arca címû sorozat a Millená-
ris Fogadóban. Oláh Dezsô, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem Jazz Tanszékének
harmadéves hallgatója az improvizatív ka-
marazenélés egyik legnagyobb hazai re-

ménysége. Oláh Kálmán tanítványaként a
hagyományos dzsesszirányzatok mellett
Bach és Bartók zenéje is meghatározóvá
vált számára. Tehetségét, kvalitásait mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy a magyar
dzsesszélet olyan kiváló, legendaszámba
menô muzsikusai vállalják kíséretét már jó
ideje, mint a Jazz Tanszék docense, Berkes
Balázs bôgôs és a Magyar Jazz Szövetség
egykori elnöke, Kôszegi Imre dobos. Jegyár:
1000–1200 Ft.

GYERE, NAGYI, INTERNETEZNI! Har-
mincórás számítógépes tanfolyam indul
nyugdíjasoknak a Független Pedagógiai In-
tézetben hétfôn és szerdán 9–11 óráig. Elsô
alkalom május 14. A tanfolyam díja:
30 000 Ft (két részletben fizethetô). A fog-
lalkozások kiscsoportosak, minimum 8, ma-
ximum 10 fô. Jelentkezni május 10-ig Ju-
hász Anitánál lehet. (1021 Frankel Leó út 6.,
tel.: 336-1767, e-mail: intézet@fupi.hu)
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n SZÍNHÁZ: MÁJUS 17., 19.00: Öninterjú —
Maksa Zoltán humorista estje. Írta és elôad-
ja: Maksa Zoltán és a közönség. A 2007-ben
pályára lépésének 25. évfordulóját ünneplô
humorista vidám visszatekintése pályája fôbb
állomásaira, emlékezetes fellépéseire egy kép-
zeletbeli öninterjú keretein belül. Zoltán az el-
múlt esztendôkben folyamatosan gyûjtötte
azokat az interjúkban vagy magánbeszélgeté-
sek alkalmával elhangzott kérdéseket, amelye-
ket minden egyes alkalommal megkapott, s
most, hogy eljött az összegzés ideje, ôszin-
tén, rengeteg poénnal és abszolút politika-
mentesen adja meg ezekre a választ, ahogy
tôle megszokhattuk. Humora még mindig a
régi. Jegyár: 1000 Ft, 1200 Ft.
n ZENE: MÁJUS 15., 19.30: Mesterkoncer-
tek — a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso
Kamarazenekarának koncertje. Mozart-est.
Tiszteletbeli mûvészeti vezetô Kocsis Zoltán.
Jegyár: 1600 Ft. A bérlet következô elôadása
MÁJUS 29., 20.00: a Bánfalvi család kamara-
estje.
n GYEREKEKNEK: MÁJUS 9., 10.00: Hangle-
letek. „Miért zong az óra?” — Eckhardt Gá-
bor elôadása kisiskolásoknak. MÁJUS 9. és
23., 18.00: Magyar táncház — gyerekek-
nek. Kéthetente pénteken magyar táncok, né-
pi játékok, énekek, mondókák. Vezeti: Csatai
László (Csidu), zenél Bese Botond és Nyíri Lász-
ló. Részvételi díj gyerekeknek és kísérôiknek
egyaránt: 500 Ft. MÁJUS 16., 10.00: Hangle-
letek. „Ki mer ma?” — Eckhardt Gábor játé-
kos vetélkedôje kisiskolásoknak. Folytatódik a
népszerû sorozat. amelyben a gyerekek játé-
kos, vidám eszközökkel ismerkedhetnek meg
a hangszerekkel, zeneszerzôkkel, zenetörté-
nettel és a zenével.
n TUDÁSTÁR: MÁJUS 7., 18.00: Mit mond
nekünk az írás? Beszélgetések, elôadások a
Biblia éve — 2008 programsorozatban. Té-
mánk: A nô a Bibliában. Vendégeink: Gulyás
Dénes országgyûlési képviselô, Mihályi Gábor
szobrászmûvész, dr. Csókay András idegse-
bész. A beszélgetést Bíró Ildikó országgyûlési
képviselô vezeti. „A katolikus, a református és
az evangélikus egyház a 2008. esztendôt a
Biblia évének nyilvánította. A kezdeményezés
természetes célkitûzése, hogy az egyháztól el-
idegenedett és oly sokféle szempont által ve-
zérelt közéletben szólalhasson meg a keresz-
ténység alapüzenete, ami azonos a Biblia üze-
netével, az evangéliummal. Erre bátorít mind-
annyiunkat a Biblia éve mottója is: „Boldog,
aki olvassa...” (Jelenések könyve 1,3) (forrás:
www.bibliaeve2008.hu). A belépés díjtalan.
n Törzsvendég-akció: Azok között a kedves
látogatóink között, akik MÁJUS 10-ig kitöltik
Törzsvendég adatlapunkat, két színházjegyet
sorsolunk ki. Az adatlap a Klebelsberg Kultúr-
kúria portáján található.

n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: MÁJUS 7-én 16 órai kezdettel klubnapot tartunk. MÁ-
JUS 21-én kirándulás Martonvásárra — egész napos program, utazás vonattal. Találkozás a Déli pálya-
udvaron 8.30-kor. A vonat indul 9 órakor. Az áprilisban tartott klubnapon lehetôség van jelentkezésre és
a részvételi díj befizetésére. Az április 16-án tartott klubnapon megállapodtunk az ez évi további kirándu-
lásokról. A Tôkéczki László által megtartott tartalmas és érdekes elôadás, a hozzászólások és kérdések
alapján kialakult beszélgetés nemcsak kellemes, de tanulságos délutánt szerzett a résztvevôknek, ame-
lyért köszönetünket fejezzük ki az elôadónak. JÚNIUS 18-án 16 órai kezdettel Koltay Gábor meghívott
vendégünket hallgathatjuk meg, ami után a szokásos kérdések és beszélgetések adják a klubnapunk
tartalmát. (1024 Keleti Károly utca 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 14.: Klubdélután. MÁJUS 22., 18.00: Wass Albert em-
lékére a nagyváradi Kiss Stúdió Színház mûsora a Klebelsberg Kultúrkúriában. MÁJUS 28-án: Idôs-
ügyünk helyzete. Vendégünk: dr. Iván László professzor. A klub minden hónap második és negyedik szer-
dáján 16 órakor tartja összejöveteleit. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB:: Legközelebbi klubnapunk MÁJUS 5-én 16.30 órai kezdettel
lesz. További információk: Küzdy Lászlóné, 376-8773.
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Klubtagságunk Veszprémbe készül vonattal három napos kirándulásra,
MÁJUS 21–22–23-án. Más kirándulási célpontok is szóba kerültek már: Fót, Vácrátót, Veresegyház, Gyôr,
Pannonhalma, Zalaegerszeg. Különleges élményekben is részünk volt legutóbbi összejövetelünkön. Rög-
tönzött kiállítást láthattunk Tóth Klára és Tóth Miklósné Vali festômûvészek képeibôl. Tagtársunk,
Vali tavaly sikeresen szerepelt a Budai Képzômûvész Egyesület festôversenyén és az azt követô kiállításon.
Az is kellemes meglepetés volt számunkra, hogy dr. Balsai István országgyûlési képviselônk meglátogatott
bennünket és elbeszélgetett velünk. Legközelebbi klubnapunkat MÁJUS 15-én csütörtökön 16 órától
tartjuk. (1028 Máriaremetei út 37.)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: MÁJUS 4.: Börzsöny. Szob-Márianosztra
kisvasúttal, onnan gyalog Nagyirtásig. Találkozó 8.30-kor a Nyugati pu. pénztáraknál. MÁJUS 11.: Gö-
döllôi dombság. Találkozó 9 órakor a Volán pályaudvaron az Újpest, Városkapunál. MÁJUS 17.: Pilis
hegység. Találkozó 8.15-kor a Volán pályaudvaron az Árpád hídnál. Bôvebb információ: 316-3053, (06
20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly 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)

Csipkecsodák öntöttvasból
A vasat a köztudatban a gépek, szerszámok, a nagy méretû öntvé-
nyek anyagának tartják, és kevésbé gondolnak arra, hogy ez a dur-
va fém alkalmas lehet a legfiligránabb formák kiöntésére is.

A mûvészi vasöntés technológiai fogásai — hasonlóan az ipari
öntvények gyártásához — hazánkba az ipari forradalommal
együtt érkeztek. A napóleoni háborúk miatt kialakult színesfémhi-
ány késztette leginkább a porosz uralkodókat arra, hogy a XVIII.
század elején a vasöntést olyan mûvészi fokra fejlesszék az öntö-
déikben, hogy az ott készült finom dísztárgyak, dombormûvek,
kisplasztikák, ékszerek felvegyék a versenyt a bronzból, sôt az
ezüstbôl készített darabokkal. A mûvészi öntöttvas virágkora a
XIX. század fordulóján véget ért, de az igényes formázással készí-
tett, pontosan öntött dísztárgyak és használati eszközök egészen
az 1940-es évek végéig helyet kaptak a polgári lakások íróasztala-

in, polcain. A budapesti Korompay család magángyûjteményébôl válogatott, éppen
a filigránságot kiemelô, a finom részleteket rejtô mûalkotások körébôl kiállított tár-
gyak méltán nyerhetik el az érdeklôdôk tetszését.
A kiállítás október 10-ig tekinthetô meg az OMM Öntödei Múzeumában, hétfô kivételével, min-
dennap 9–17 óráig. (1027 Bem József u. 20., tel.: 201-4370)

Elmondom mind
a sok tréfát

Ezzel a címmel válogat József Attila szerel-
mes verseibôl és leveleibôl Dévai Nagy Ka-
milla és Mohai Gábor május 9-én 19.00
órától a Fészek Mûvészklubban. Az elôadó-
est anyaga cédén is megjelent. (1073 Buda-
pest, Kertész u. 36. Telefon: 342-6548,
www.feszek-muveszklub.hu, info@feszek-
muveszklub.hu)
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n XVII. Országos Weöres Sándor Gyermek-
színjátszó Találkozó. Arany okleveles csopor-
tok bemutatója: MÁJUS 17.: Országos gála-
mûsor. MÁJUS 30–31.: XVIII. Gyermek mû-
vészeti fesztivál. MÁJUS 9., 16.00: Gálamû-
sor és a képzômûvészeti kategóriára érke-
zett alkotások kiállítása. A rendezvények díj-
talanul látogathatók, minden érdeklôdôt sze-
retettel várunk.
n ZENE: MÁJUS 5., 19.00: A Calcutta Trió In-
diai Zeneklubja. Az elôadásokon a trió bete-
kintést nyújt az indiai klasszikus zene rendsze-
rébe, történetébe, szigorúan követve indiai
mestereiket. A hangversenyt gyakran egészíti
ki indiai film vetítése is, amely az indiai zene
hangszereit, legnagyobb elôadóit és India né-
peinek kultúráját mutatja be. A koncertek szü-
netében indiai teaház mûködik.
n IRODALOM: MÁJUS 6., 18.30: Kex és tea.
LiterAmor II. Kortárs irodalom nem csak kö-
zépiskolásoknak. A kávéházi hangulatú iro-
dalmi sorozat vendége: Varró Dániel. Váloga-
tás a fiatal költô Szívdesszert és Paul Geraldy:
Te meg Én címû kötetébôl a Momentán Társu-
lat közremûködésével.
n CSALÁDI: Kôketánc Gyermektáncház.
MÁJUS 4., 10–12 óráig: Évadzáró anyák na-
pi táncház. Tánc- és énektanulás Sándor Ildi-
kó, Prekler Katalin és moldvai zenét játszó mu-
zsikusok segítségével. Kézmûveskedés Bálint
Ágnessel és Huszti Kingával, 1–7 éves korig. A
foglalkozások során többek között a követke-
zô szabadtéri játékok próbálhatók ki: vesszô-
paripán vágtázás, gúzskarika eldobása, kapó-
kövezés, ugrókötelezés, botelkapó játék.
n TÁNC: MÁJUS 7., 20–01 óráig: Guzsalyas
táncház a Somos együttessel. Moldvai csán-
gó tánc- és énektanítás. MÁJUS 14., 20–01
óráig: Guzsalyas táncház a Szigony együt-
tessel. Gyimesi csángó tánc- és énektanítás.
n KAMASZOKNAK: MÁJUS 7., 15.00–18.00:
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.
n Csütörtökönként 16.30–18 óráig Mada-
rászsuli. Tudnivalók, érdekességek a madarak
világáról általános iskolásoknak. (Minden má-
sodik hétvégén terepi foglalkozás.) Vezeti:
Zsoldos Árpád ornitológus.
n BABARUHABÖRZE: MÁJUS 10., 8.00–
12.00: Baba- és gyerekholmivásár. Várjuk
azokat, akik gyermekruhákat és egyéb kiegé-
szítôket szeretnének kedvezô áron beszerez-
ni. Kinôtt, de még jó állapotban lévô baba- és
gyerekruhák, valamint játékok börzéjére jó
idô esetén udvarunkon tudunk helyet biztosí-
tani.

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. Szeretnénk, ha klubunk olyan hely len-
ne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan éreznék magukat, és saját ötleteikkel
alakítanák ki a csoport életét, a foglalkozások témáját. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô:
500 Ft/fô + 1 gyümölcs. Információ: 212-2820.
n MICVE KLUB: 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: MÁJUS 8-án várunk minden kedves érdeklôdôt összejövete-
lünkre, ekkor minden programunkra lehet jelentkezni és befizetni. Aktuális ajánlatunk: MÁJUS 15.: Uta-
zás a Fertô-tó körül (4400 Ft). MÁJUS 22.: A budafapusztai arborétum és a Kerka-völgye (5000 Ft).
MÁJUS 29.: Az Északi-Középhegység legszebb tájain (4000 Ft). JÚNIUS 5.: Gyôr—Pannonhalma (or-
gonakoncerttel), Cuha-völgye (5000 Ft). JÚNIUS 12.: Kiskunsági Nemzeti Parkok lovasbemutatóval
(5000 Ft). A bécsi Tutankhamon-kiállításra vannak még helyek, idôpontot 40 fôs létszámnál kapunk, vár-
hatóan május végére. Ôszre már most tervezzük a következô operalátogatást, most Velencébe a „La Fe-
nice” operaházba a Nabuccóra. További részletek az összejöveteleken, illetve elérhetôségeinken. (1024
Margit krt. 64/b, bejárat a fôkapu mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt; tel.: 216-9812, üzenez-
rögzítô is, (20) 42-42-180; fonixke@t-online.hu)

TANFOLYAM A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban képzô- és iparmûvészeti kurzus in-
dult, mely egyben lehetôséget biztosít mûvészeti egyetemekre való felkészülésre is. A tanfolyamokat ve-
zeti Kéry Bálint Bence. Idôpontok: szerda, péntek 16-tól 20 óráig. Telefon: (06 30) 937-8408. 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 JÚNIUS 27-ig a tanfolyam hely-
színe a Máriaremetei út 37. alatti Közösségi Ház.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR MÁJUS-
BAN. A honlapon: Kerületünkben éltek.
Havonta egy, a II. kerületben élt író (május-

ban: Weöres Sándor) rövid életrajza, a
könyvtárban megtalálható mûvei. Színház-
ajánló. Beaumarchais: Figaro házassága
Vígszínház-beli elôadása. Gyerekek ajánl-
ják: Gyerekregények gyerekek által írt aján-
lója. Kipling: Riki-tiki-tévi. A hónap találós
kérdése: A legtöbb helyes megfejtést bekül-
dött gyerekek között ajándékokat sorsolunk
ki Mikuláskor. 2008., a reneszánsz éve.
Lúdtollal írt kódexlapok készítése. Helyszín:
május 15-én 16 órától a Vízivárosi Olvasóte-
remben (Fô u. 11–13.), május 17-én 10 órá-

tól a Török utcai könyvtárban. Ajándékozás
és kiállítás ôsszel, a Könyves Vasárnapon.

Milyen király volt ô — A FSZEK budai
könyvtárainak közös diafilmkészítô pályáza-
ta egy Mátyás-mesébôl. Minimum 8 kocká-
ból (15 x 20cm) álló sorozatot várunk június
15-ig. Eredményhirdetés 2008 novemberé-
ben. Mátyás király udvarában jártam (Egy
reneszánsz utazó kalandozása vagy Idôgép-
pel Mátyás király korában) A FSZEK budai
könyvtárainak közös irodalmi pályázata. Le-
adás 2008. június 15. Díjkiosztás: november
19-én a Kelenföldi Könyvtárban.

Az internet használatát segítô egyéni
foglalkozás minden kedden és csütörtökön
14–15 óráig. Elôzetes jelentkezés a könyvtá-
rosoknál. Hol keressem, hogy keressem?
A FSZEK ingyenes adatbázisainak használa-
ta minden csütörtökön 13–14 óra között.
Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Ta-
vasz a Török utcában. Május 15., 16.,17.
Használt könyvek, videók, bakelitlemezek
vására a könyvtár elôtt, 17-én kézmûves
foglalkozás, kódexírás.

Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek 12–
19; kedd, csütörtök 10–16; szombat 10–14
óráig. (1023 Budapest, Török u. 7–9., tele-
fon: 212-1103, e-mail : fszek0204@
fszek.hu).

ODAÁT címmel nyílik a II. kerületben élô fiatal festômûvész, Zoltai Bea kiállítása a
B55 Kortárs Galériában (1055 Balassi Bálint utca 25.). A tárlatot május 15-én 19.00
órakor Bächer Iván író nyitja meg. Interjúnk a következô számban olvasható.



16. OLDAL AJÁNLÓ BUDAI POLGÁR

Magyar plakát-retro
Május 16-án Magyar plakát-retro címmel
nyílik kiállítás. A Vörösmarty Magda gra-
ªkus megálmodta tárlat az elmúlt fél évszá-
zad magyar plakátmûvészetébôl ad ízelítôt,
azokból a plakátokból, amelyeken több ge-
neráció nôtt fel, amelyek felejthetetlen ese-
ményeket, ªlmeket idéznek sokakban. Fele-
dy Balázs mûvészeti író így ír a magyar pla-
kátokról: „Évtizedeken át a magyar plakát
üdítô színfoltja volt kultúránknak, kereske-
delmünknek, mely az amúgy szürke, unal-
mas utcaképet a 60-as, 70-es, 80-as évek-
ben érdekessé tették. A tervezôk nagy gene-
rációi mindkét fôiskolán tanultak. A szak-
ma persze nemcsak a szorosan vett fôisko-
lai képzésbôl töltôdött, többen más szakon
folytattak tanulmányokat, vagy autodidakta
módon váltak alkotókká. Igaz, változtak,
méghozzá forradalmian a munkaeszközök
is. Épp ezért van létjogosultsága egy olyan
kiállításnak, amely bemutatja az elmúlt öt-
ven év magyar plakátmûvészetét, mert

nemcsak a plakát nincs már — abban az ér-
telemben —, de a technika, a munkaeszkö-
zök és technológiák is átalakultak.

A valahai plakát ma már mûtárgy. Olyan
kép és mû, amely élvezetet okoz ma is, s
amely feltárásra vár.”

A Magyar plakát-retro címû kiállítás má-
jus 16-án 17 órakor nyílik a Budapest Galé-
ria Kiállítóházában (1036 Lajos u. 158.). A
tárlatot, amelyen Balogh István, Darvas Ár-
pád, Kovács Vilmos, Szilvássy Nándor, Töreky
Ferenc, Vörösmarty Magda, Zelenak Crescen-
cia, Árendás József, Bakos István, Gyárfás Gá-
bor, Kadar Katalin, Kulinyi István, Molnár
Kálmán, Oláh György, Orosz István, Sára Er-
nô, Szyksznian Wanda és Vertel Beatrix mun-
kái lesznek láthatók, Zsigmond Attila fôigaz-
gató és Feledy Balázs nyitja majd meg. A
plakátokat június 20-ig hétfô kivételével
naponta 10–18 óráig tekintheti meg a kö-
zönség.

P. Zs.

ELHÚZZÁK JADVIGA NÓTÁJÁT. A
Millenáris Zene és irodalom sorozatá-
nak következô estjén a Fonó zenekar-
ral és Závada Pál íróval találkozhat a
közönség május 7-én 20 órától a Fo-
gadó Padlásán. A Fonó zenekar külön-
leges helyet foglal el hazánk népzenei
palettáján. A szerteágazó mûvészeti
ágak különféle képviselôivel együttmû-
ködve olyan „közelítések” kimunkálá-
sán fáradozik, melyek során sem a
népzene, sem a „közelített” mûfaj
nem lényegül át, mégis mindkettôt

egy szokatlan,
újfajta szem-
pontból láttat-
ja a közönség-
gel. Az elmúlt
években gyak-
r a n e l ô f o r-
dult, hogy a
Fonó Zenekar
konce r t j e i n
írók, költôk,
színmûvészek,
fotómûvészek
és építészek is

megfordultak. E mûfajteremtô törek-
vések egyik nagysikerû produkciója az
az elôadóest, melynek vendége a kor-
társ magyar irodalom egyik kiemelke-
dô képviselôje, Závada Pál. Az elôadá-
son az író saját regényeibôl olvas fel
részleteket, a Fonó Zenekar pedig
azokhoz illeszkedô népzenei feldolgo-
zásokkal varázsolja közénk a délalföl-
di román gazdák, a gömöri magyar
pásztorok, a sárosi, honti származású
szlovák telepesek, vagy a Felsô-Tisza-
vidéki lovári cigányok kultúrájának
hangulatát. Jegyár: 1000–1200 Ft.

Együtt egymásért
Jó társaságban, jó hangulatban minél töb-
bet tenni testi és lelki egészségükért — ez-
zel az ötlettel hívta életre Kocsányi Gabriel-
la az Együtt — Egymásért Klubot, amelynek
a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális
és Mûvészeti Központ ad otthont.

— A hatvanas éveinkben felgyorsul a
szervezet öregedési folyamata, amit azon-
ban lehet lassítani — mesél tapasztalatairól
a klubvezetô. — Hogy hogyan, azt meg lehet
tanulni. Jómagam mintegy húsz évvel ez-

elôtt hallottam errôl, és a módszereket
megtartva, mondhatom, valóban mûködik.
Az, hogy az életünk meddig tart, sok min-
dentôl függ. De hogy hogyan éljük meg; fáj-
dalmakkal, betegségekkel, gyógyszerekkel,
vagy ezek nélkül, ezt nagymértékben befo-
lyásolhatjuk.

Mit tehetünk magunkért?
A szellemi-lelki egészségben történt ha-

nyatlás elôbb-utóbb testi problémákban je-
lentkezik. Ezért mindenekelôtt a mentális
egészség megtartására, újbóli elérésére
kell hangsúlyt fektetni. Fontos, hogy jól
érezzük magunkat a bôrünkben, és erre az

egyik legjobb lehetôség, ha jót cselek-
szünk, ha adunk. Ennek szellemében sze-
retném a klubot mûködtetni.

Kiknek szól a klub?
Olyan férªak és nôk — akár házaspárok

— jelentkezését várom, akik szívesen tartoz-
nának egy közösséghez, ahol fontosak az
igazi értékek, ahol kiöntheti bárki a lelkét,
megoszthatja problémáját — hisz mások-
nak is hasonlók vannak —, ki-ki köz-
kinccsé teheti mindazt a tudást, bölcsele-

tet, amivel rendelkezik. A
bennünk lévô jó, építô gon-
dolatok átadásával növeljük
energiánkat, és megsokszo-
rozzuk azokéban is, akiknek
átadjuk „ a jó szót, bátorí-
tást, mosolyt, hitet…”.

Nézzünk egy egyszerû,
mindennapi problémát:
mennyi folyadékot fogyasz-
tunk? Általában nem eleget,
mert nem vagyunk szomja-
sak. Ez nem helyes. Fokoza-
tosan el lehet érni a megfele-
lô mennyiséget. Vagy moz-

gunk eleget? Általában nem. De ha közö-
sen tesszük rendszeresen, jókedvvel, ak-
kor sokat javíthatunk az állapotunkon. Ter-
vezünk közös kirándulásokat, esetleg kö-
zös nyaralásokat, igény és ötlet szerint,
vagy bármit, ami az életminôségünket, a ke-
délyállapotunkat jobbá teszi. Szlogenünk:
A gyorsan elszálló éveket tegyük mi boldog-
gá!

A klub szerdánként tartja összejöveteleit a
Kultúrkúriában 14.30–17.30-ig. Elôzetes
egyeztetés, további felvilágosítás a 376-8796-
os vagy a (06 20) 332-1630-as telefonszámo-
kon kérhetô.
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Csoda a Lövôház utcában
A sokat látott és megélt Lövôház
utcában a Föld napja elôtti hétvégén,
ha úgy vesszük, csoda történt.
Feltehetjük ugyan a kérdést, hogy
csodaként kell-e értékelnünk, ha
néhány lelkes lakó összefog, és pár
hetes szervezést követôen virágokat
és facsemetéket ültet egy nagyváros
forgalmas, bérházakkal övezett
utcájában. A kezdeményezés egyik
szervezôje, a 29 éves Vásárhelyi Gábor
azonban a világ legtermészetesebb
dolgának tartja, hogy ha nem tetszik
a környezetünk, akkor magunk
próbáljunk meg változtatni rajta.

— Az elsô lépéseket a legnehezebb megten-
ni. Sôt, az a tapasztalatom, hogy az embere-
ket is az elsô lépésre a legnehezebb ráven-
ni, de aztán a dolgok természete és az ügy
lendülete magával sodorja ôket — mondja
Vásárhelyi Gábor, aki a Mûszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézetben dolgo-
zik ªzikusként, tavaly szerezte meg a Ph.D.
címet, és az elsô ízben 2007-ben kiosztott,
tehetséges ªatal tudósokat elismerô Prima
Junior-díj egyik kitüntetettje. Az ifjú kuta-
tó, aki a mûszaki tudományokat és az orvos-
tudományt is érintô tapintásérzékeléssel
foglalkozik, külsejét tekintve mintha nem
adna a konvencionális formákra. Melléig
érô szakállával, idônként copfba kötött,
Bob Marley-t idézô rasztás hajával gyakran
kelt feltûnést. Mint mondja, sokan hiszik
biciklis futárnak, és elismeri, kicsit rá is
játszik arra, hogy ne a külseje alapján ítél-
jék meg.

Vásárhelyi Gábor ªzikusként azt vallja,
hogy ªgyelni kell a természetet, mert a je-
lenségek megértésébôl olyan felfedezések
születhetnek, amelyek az emberi életet is
könnyebbé tehetik. Az utcája szépítésének
gondolata tavaly született meg:

— Annak a harminchárom lakásos tár-
sasháznak, ahol néhány éve élek — amely-
ben egyébként édesapám is felnôtt —, gyö-
nyörû, de rendkívül elhanyagolt belsô udva-
ra van. Elhatároztuk, hogy egy civil kezde-
ményezésen, a Gang-csapaton keresztül pá-
lyázatot adunk be az önkormányzathoz en-
nek a belsô udvarnak a rendbetételére.
Nyertünk is félmillió forintot, amibôl gyö-
nyörûen helyrehoztuk a kertet, komposztá-
lót is építettünk. Mind a mai napig mi, a la-
kók tartjuk rendben: locsolunk, gyomlá-
lunk. Azt hiszem, mindannyian a magunké-
nak érezzük. Például ma már egy almacsut-
kát sem dobok ki bárhol a szemétbe, ha-
nem hazaviszem, és a komposztálóba te-
szem, így nem kell majd virágföldet vagy
tápszert venni, hiszen mi magunk állítjuk
azt elô.

Vásárhelyi Gábor, mikor a Lövôház utcai
mozgalom fôszervezôjeként jellemzem, he-
vesen tiltakozik. Az önszervezôdés híve,

példaként a biciklis társadalmat összefogás-
ra késztetô Critical Masst említi, amelynek
kezdetektôl tagja és szervezôje.

— Hiszek abban, hogy nagy és fontos dol-
gok születhetnek úgy is, ha mindenki csak
a maga dolgát végezve egy kicsit tesz hozzá
a közös ügyhöz. Ezt tartom a leghatéko-
nyabb és legdinamikusabb módszernek, er-
rôl tanultam az egyetemen és késôbb a dok-
tori iskolában is. Nézzük meg például a
szem mûködését: minden kis receptor
csak a saját feladatát végzi, a bejövô fényt
elektromos jellé konvertálja, amit aztán a
többnyire szintén csak lokális kapcsolatok-
kal rendelkezô idegsejtek továbbítanak az

agy hálózatában. Kicsi, de jól elvégzett fel-
adatokból pedig megszületik a természet
egyik legfontosabb eleme, a látás. A társa-
dalmi önszervezôdésnek pedig óriási hátte-
ret biztosít ma már az internet.

A web 2.0-ás rendszeren mûködô lovo-
haz.szubkultura.hu internetes oldalt ugyan
Vásárhelyi Gábor indította el, de regisztrált
felhasználói, mozgalmukhoz csatlakozók is
alakíthatják: hírekkel, képekkel, vélemé-
nyekkel tölthetik fel.

— Önmagában persze nem volt elég a
honlap. A kisebb bolttulajdonosokat sze-
mélyesen kerestük meg, örömünkre közü-
lük is sokan csatlakoztak, és bejáratukat ki-
csinosították. Támogatott bennünket a
Mammut és a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ is, sok lakóhoz pedig saját gyártá-
sú plakáttal jutottunk el. Két civil szervezô-
dés (a Budapest Rekonstrukció és a Negye-
dik Köztársaság) önkéntesekkel segített
minket, a Látkép Egyesület pedig azt vállal-
ta, hogy térítésmentesen eltüntetik az utca
házait csúfító falªrkákat. De sokan támo-
gattak bennünket anyagilag is. A Papa Gyro-
sánál például felállítottunk egy perselyt, és
ott is összegyûlt jó pár virágtôre való pénz.
Volt olyan Forint utcai lakó, aki lejött hoz-
zánk, hogy egy nagyobb összeggel támogas-
son bennünket, mert gyakran visz erre az
útja, és tetszik neki a kezdeményezésünk.
Mindent nem sikerült befejeznünk április
19-én, sokat lehetne még ªnomítani az ut-
caképen, de nagyon sokan lejöttek, idôsek
és ªatalok, anyukák és gyermekeik, nagy-
szülôk és unokák. Szinte egy nap alatt átala-
kult a Lövôház utca képe.

Vásárhelyi Gábor szerint sem a lelkese-
dés, sem a virágok nem tûnnek el pár hét
alatt.

— Magunkénak érezzük a virágokat, a
friss csemetéket, és az öregedô fákat is. Az
elmúlt napokban sokan jöttek locsolni az
új ágyásokat. Talán a kutyatulajdonosok is
erôt vesznek magukon, és felszedik a pisz-
kot kedvencük után. Azt látom, hogy érde-
mes volt belevágni, és nemcsak azért, mert
megszépült az utcánk, hanem sok érdekes
és különleges emberrel is megismerked-
tem, akikkel szívesen tartanám a kapcsola-
tot a jövôben is. Az egyik legfontosabb vá-
gyam, hogy az a gondolkodásmód, amely bí-
zik az emberi közösségek önszervezôdésé-
ben, vírusként terjed majd tovább. Ennek
máris vannak jelei, hiszen többen megke-
restek, hogy hasonló kezdeményezést indít-
sanak, például a szomszédos Tizedes utcá-
ból is. De biztos vagyok abban is, hogy ha
például a szomszédos Káplár utcaiak hozzá-
látnak környezetük megszépítéséhez, ak-
kor mi is átmegyünk nekik segíteni, mint
ahogy jöttek hozzánk is a Fillér vagy a Fo-
rint utcából. A mi ügyünket összetartó és
nagyon hasznos honlap bôvítésében is szí-
vesen segítek azoknak, akik belevágnának
valami hasonlóba. Tóth Ildikó
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Akik tettekkel bizonyítanak
Négycsillagos szállodaként nyitott
újra a Pasaréti úti Hotel Panda. A
szálloda tulajdonosai nemcsak a
szolgáltatások színvonalát emelték,
hanem a szállodaiparban
újdonságnak számító felfogást
honosítottak meg. Ha a szálló-
vendégek nem is mindig veszik majd
észre, de a munkatársak döntô
többsége megváltozott
munkaképességû ember.

A Pasaréti tér mellett álló Hotel Panda egy
évvel ezelôtt új tulajdonoshoz került. Ápri-
listól megújult belsô és négycsillagos ellá-
tás várja a vendégeket. A szálloda vezetése
a hagyományos szolgáltatások megôrzése
mellett úgy döntött, hogy megváltozott
munkaképességû alkalmazottakat foglal-
koztat.

— Egy barátom révén eljutottam egy szo-
ciális foglalkoztatóba, ahol meglátásom sze-
rint sanyarú körülmények között dolgoztak
sérült emberek, ekkor döntöttünk úgy,
hogy lehetôségeinkhez mérten állást aján-
lunk olyanoknak, akiknek megvan a tudá-
suk és tehetségük a vendéglátói munkához
— avatott be a szálloda belsô titkaiba a ti-
zenegy éve a szakmában dolgozó Kocsy Béla
tulajdonos-igazgató. — Kilencven százalék-

ban olyan kollégák látják el a vendégek kö-
rüli teendôket, akik például gerinc- vagy
mentális problémákkal küzdenek, esetleg
születésüktôl fogva testi fogyatékkal élnek.
Arra, hogy valahol ilyen nagy arányban fog-
lalkoztassanak megváltozott munkaképes-
ségû kollégákat, nem tudok példát monda-
ni sem itthon, sem külföldön — tette hozzá
az igazgató, aki felhívta a ªgyelmet, hogy
amire vállalkoztak, nem csak kitartás, de
hit kérdése is.

Egy szakmai fórumon például többen
úgy vélekedtek, hogy a vendégkör nem fog-
ja jó néven venni, ha a szokottól eltérô sze-

mélyzettel találkozik egy szállodában. Sze-
rencsére a tapasztalatok a jóslatnak ellent-
mondanak. A munkatársak új perspektívát
kapnak, nem kell monoton munkát végez-
niük, hanem használják és fejlesztik tudá-
sukat.

— A vendégek teljes mértékben elfogad-
ják kollégáinkat, sôt, többségük egyáltalán
nem észleli az esetleges különbséget —
mondta az igazgató. - Legfeljebb az a foko-
zott kedvesség tûnhet fel, ami az adni és se-
gíteni akaró munkatársakból sugárzik.
Proªkat megszégyenítô módon látják el fel-
adatukat, képzett szakemberek, számos

Az alkalmazottak kilencven százaléka csökkent munkaképességû az új szállodában

Szociális pályázat
A Budapest Fôváros II. kerületi Önkormány-
zat Képviselô-testületének Egészségügyi,
Szociális és Lakásügyi Bizottsága nyilvános
pályázatot hirdet a kezelésében lévô 5 mil-
lió Ft-os pénzkeret elosztására.

A pályázat célja: a fôváros II. kerületében
élô lakosok számára biztosított szociális ellá-
tások kibôvítése.

A pályázaton támogatást igényelhet bár-
mely természetes vagy jogi személy, aki
részt vállal a fôváros II. kerületében a szociá-
lis feladatok ellátásában. Így a pályázat cím-
zettjei lehetnek intézmények, civil szerveze-
tek, alapítványok, egyesületek, egyéni és tár-
sas vállalkozások.
Tartalmi követelmények
Általános feltételek: A pályázati progra meg-
valósítására fordítandó pénzeszközöket és
vagyoni értékeket, valamint a mûködési költ-
ségeket fedezô forrásokat a pályázatban fel
kell tüntetni. A nem állami fenntartású intéz-
mény pályázati programjához mellékelni
kell az intézmény mûködési engedélyét vagy
cégbírósági bejegyzését, valamint a vagyo-
náról szóló banki igazolását. A kitûzött cél-
nak megfelelôen általános mûködési költ-
ségekre a támogatás nem vagy csak kivéte-
lesen ítélhetô meg.

Speciális feltételek: A pályázatban leírt fel-
adatokhoz igényelhetô támogatás forrás-ki-

egészítésként mûködik. A pályázaton elnyer-
hetô összeg nem haladhatja meg a pályáza-
ti program megvalósítási költségeinek 50%-
át. A fennmaradó részt a pályázónak kell biz-
tosítania, ennek meglétét igazolnia kell.
Amennyiben a pályázat több programot
érint, abban az esetben külön-külön pályá-
zat keretében kell az igényt benyújtani. Egy
pályázó maximum két pályázatot nyújt-
hat be.
Formai követelmények
A pályázatot az erre a célra rendszeresített
pályázati adatlapon egy példányban kell be-
nyújtani, amelyek az Ügyfélszolgálati Köz-
pontban és a Szociális és Gyermekvédelmi
Irodán vehetôk át. Pályázatot az alábbi prog-
ramokra lehet benyújtani (regisztrációs szá-
mok): 10 = gyermek- és ifjúságvédelemmel
kapcsolatos tevékenységek, drogprevenció;
11 = családsegítésre irányuló szakmai prog-
ramok; 12 = munkanélküliek foglalkoztatá-
sára irányuló tevékenységek; 13 = szociális
rehabilitációval foglalkozó programok; 14 =
fogyatékkal élôk foglalkoztatásával kapcsola-
tos tevékenységek; 15 = szociális munka te-
rületét érintô szakmai továbbképzô progra-
mok; 16 = hajléktalanok ellátására irányuló
tevékenységek.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. május 30, amelynek módosítására

Pályázat mozgás-
korlátozottaknak

Budapesti, súlyosan mozgáskorlátozott
ªatalok támogatására, tanulmányok folyta-
tásához, közlekedéshez, lakhatási, illetve
munkavállalási feltételek megteremtésé-
hez, a hozzájuk szükséges tárgyi eszközök
megvásárlásához hirdet pályázatot a Prof.
Dr. Kováts István Alapítvány. Az alapítvány-
tól pályázható összeg nem lehet több a pá-
lyázati cél költségének 25 százalékánál, de
legfeljebb 45 000 forint. Pályázni a 40.
életév betöltéséig lehet. A pályázathoz mel-
lékelni szükséges a súlyos mozgáskorláto-
zottság tényét igazoló orvosi igazolásokat,
valamint a családban együtt élôk 2007. évi
jövedelemnyilatkozatait. A névvel, címmel
és telefonszámmal ellátott pályázatokat a
Prof. Dr. Kováts István Alapítvány címére
(1052 Városház u. 9–11.) kell elküldeni
2008. augusztus 31-ig, a döntésrôl október
31-ig értesítik a pályázókat. A díjakat a
nyertes pályázók a Fogyatékosok Napja fô-
városi rendezvénye keretében vehetik át.

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány kura-
tóriuma tájékoztatja az adományozókat,
hogy a 2006. évi személyi jövedelemadó-
juk 1 százalékát a mozgáskorlátozottak
2007. évi támogatására használta fel. Köszö-
net mindazoknak, akik a jövedelemadójuk
1 százalékát az alapítványnak juttatták.



nincs lehetôség. A pályázatokat az Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság
bírálja el. Nem részesülhet támogatás-
ban az, aki az önkormányzat szociálpoliti-
kai keretére korábban kiírt pályázatán el-
nyert támogatásról az elôre meghatáro-
zott határidôn belül nem számolt el. A si-
keres pályázókkal az önkormányzat meg-
állapodást köt a támogatás átutalásáról,
valamint az elszámolás módjáról. A támo-
gatásban részesített pályázók listáját a
Budai Polgárban fogjuk közzétenni. A tá-
mogatás felhasználását, a program meg-
valósítását a Szociális és Gyermekvédelmi
Iroda ellenôrzi.

A feladat megvalósításáról szóló rövid
szöveges beszámolót és a kapcsolódó be-
szerzésekrôl szóló számlamásolatokat
2008. december 31-ig a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Irodához kell eljuttatni. A pá-
lyázati kiírástól eltérô felhasználás vagy a
végrehajtás meghiúsulása esetén a pályá-
zó a támogatási összeg visszafizetésére
kötelezhetô. A pályázat eredményérôl az
érintettek írásban kapnak tájékoztatást.
A pályázatok elutasítása esetén a dön-
tést az Egészségügyi, Szociális és Lakás-
ügyi Bizottság nem indokolja.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosí-
tást ad Vörösné Kapócs Ágnes, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda (Káplár u. 2/c-
d.), tel.: 316-2603.
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n A Pasaréti úton felújítják a csatornát, je-
lenleg a Hidász utcánál és a Harangvirág ut-
cánál bontottak, a váltakozó irányú forgal-
mat jelzôlámpa szabályozza, ugyanakkor
mindkét utca a hegy felôl zsákutca, és a Hi-
dász utca alsó szakaszát egyirányúsították
a Pasaréti úttól a Hûvösvölgyi út felé, a Vi-
rág árkot pedig az ellenkezô irányban.
n A Lepke utcában tart a csatornaépítés
teljes lezárás mellett, kerülôt a Bimbó út fe-
lé tehetnek.
n A Hûvösvölgyi út szervizútján az Ördög-
árok partjánál is épül az új csatorna a Riadó
utca és a Ditró utca között, napközben
ugyancsak teljes lezárás mellett.
n A Volkmann utcában is felújítják a csa-
tornát, itt is helyi korlátozásokra kell számí-
tani.
n A Lotz Károly utca a környéken zajló csa-
tornaépítési munkálatok miatt a Pasaréti út
irányába ideiglenesen egyirányú.
n A budai alsó rakpartot a Petôfi hídnál le-
zárták. A Lágymányosi hídtól az észak felé

tartók a felsô rakparton
juthatnak el az Erzsébet
hídig, ahol az újonnan ki-
épített jelzôlámpás cso-
mópontnál hajthatnak le az alsó rakpartra,
melyet az Erzsébet hídtól a Bertalan Lajos
utcáig dél felé egyirányúsítottak. Dél-Budán
a rakparttal párhuzamos útvonalakon jóval
hosszabb menetidôre kell számítani.
n Május 1-jétôl minden nap közlekedik a
Dunán a kishajó, úgy hogy a hajók egészen
felmennek — Rómaifürdô helyett — Pün-
kösdfürdôig, és három új helyen is megáll-
nak: Csillaghegynél, a Hableánynál és a Me-
der utcánál.
n Május 2-án a parkolásért nem kell fizet-
ni, kivéve a Vár, a Margit-sziget és a Citadel-
la területét.
n A Budai Várban a Petermann bíró utcá-
ban gázvezetéket javítanak, emiatt a 10-es,
110-es busz terelôúton jár, nem érintve a Ka-
pisztrán téri megállót.

Rosta Marian

A Fôvinform jelenti

Tüzes Flórián
„Szent Flórián, ments
meg minket a földi tûztôl
és az örök tûztôl!” — fo-
hászkodtak a régi öregek a
katonaszent Flóriánhoz
(4-e) oltalomért. A derék
római tiszt 304-ben halt
meg a hitéért. Máig fenn-
maradt kultuszát az a le-
genda alapozta meg, hogy
imájával megmentett egy
lángoló házat a pusztulás-
tól. Miként szerte az or-
szágban, Budán is sokan
elhelyezték házuk homlok-
zati fülkéjében a tûzoltók, a kéményseprôk
és a tûzzel foglalatoskodó kovácsok, pékek,
fazekasok, sörfôzôk patrónusának szob-
rocskáját, hogy védelmezze ôket tûzvész,
villámcsapás ellen. Dédanyáink hittek ben-
ne, hogy „erôt vehetnek a tûzön”, és nem
ég le portájuk, ha Tüzes Flórián hajnalán a
családtagok szétfröcskölik kézmosó vizü-
ket. Némelyek úgy tudták, hogy az ünne-
pen nem szabad tüzet gyújtani, ezért a ková-
csok többsége nem dolgozott, az asszonyok
nem sütöttek kenyeret, míg mások új tüzet
élesztettek két fadarab összedörzsölésével.

„Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fa-
gyosszentek, / Hogy a szôlô el ne fagyjon,
füstöljenek kentek!” — tanácsolták sokat lá-
tott dédapáink május elsô hetében; akad-
tak, akik venyige füstjével óvták ültetvénye-
ik gyenge hajtásait. Mivel a hirtelen lehû-
lés gyakran szertefoszlatta a földbôl élôk re-
ménységét, az idôsebbek okkal pásztázták
az eget. Megªgyelték ugyanis, hogy a fa-
gyosszentek (12–14.) visszacsalogatják a

kertek mumusát, a hajna-
li fagyokat, amelyek tete-
mes kárt okozhatnak vete-
ményesben-gyümölcsös-
ben. Derült idôben nem
számítottak bôséges ter-
mésre, mert tisztában vol-
tak vele, hogy a szentek
„nagy pusztítást végez-
nek” a zsenge növényzet-
ben. Dédanyáink többsé-
ge nem palántázott a rette-
gett napok elôtt; olyankor
vetették a babot, a paradi-
csomot, az uborkát, a tö-

köt, hogy a magok fagyosszentek után bújja-
nak elô a langyos talajból.

A fagyhozók társaságába tartozó Pongrác
(12-e), Szervác (13-a), Bonifác (14-e) a ha-
gyomány szerint odaadta ruháját a szegé-
nyeknek, akik életben maradtak, míg a
szentek megfagytak. A jámbor lelkek hit-
tek benne, hogy elûzhetô a fagyoskodók ha-
ragja, ha a garabonciások „ráolvasnak köny-
vükbôl az idôre”. A vincellérek úgy tudták,
megvédhetik a termést, ha nem kapálnak a
félelmetes hírû napokon. Amikor minden-
féle praktikát bevetettek, mégis elfagyott a
családnak kenyeret adó szôlô, a termelôk
szomorúan elkönyvelték, hogy a „fagyos-
szentek leszüreteltek”. A boros gazdák sze-
rint nem csupán a hideg, hanem a borús
idô is árt a szôlônek, úgy mondták: „Pong-
rác-nap szivárványa a szôlôtermést meg-
dézsmálja”. Szép, napsütéses idôben ma-
napság is el-elhangzik: „Sok bort hoz a há-
rom ác, ha felhôt egyiken sem látsz.”

Pintér Csilla

nyelvet beszélnek. Úgy érzem, jól döntöt-
tünk, amikor nem hagytuk veszni az embe-
ri értékeket.

Kocsy Béla jelezte, hogy munkatársaik-
nak — többen a II. kerületbôl járnak dolgoz-
ni — rendszeresen tartanak tréningeket és
tanfolyamokat. A megváltozott munkaké-
pességû alkalmazottak egyelôre a szállóven-
dégek körüli feladatokat végzik, de tervek
szerint az étteremben is kapnak majd fel-
adatot.

A megújult Hotel Panda megnyitóját ápri-
lis 23-án tartották. Az eseményen többek
között részt vettek a szakma képviselôi, ke-
rületi diplomáciai testületek munkatársai,
valamint Láng Zsolt polgármester, aki az
avatóünnepségen hangsúlyozta annak je-
lentôségét, hogy a kerületben humán szem-
léletet képviselve létjogosultságot nyerhe-
tett egy családi üzleti vállalkozás. Mint
mondta, sokaktól eltérôen a hotel tulajdo-
nosai nemcsak beszéltek az esélyegyenlô-
ségrôl, hanem tettek is érte.
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Huszonhétezer sakkpartiban szimultánozott
A nôi sakkozás sokkal késôbb kezdett
igazán elterjedt és népszerû lenni,
mint a férªak versenyei. Amíg az
erôsebb nem legjobbjai már a XIX.
században vígan csatáztak a
világbajnoki címért, addig a
gyengébbnek mondott nem
képviselôinek 1927-ig kellett várniuk,
hogy megszülethessen a sakkozás
elsô nôi világbajnoki címe.

Ezt a titulust egyébként a cseh származású,
de Londonban élt Vera Mencsik érdemelte
ki, aki egészen 1944-ig ôrizte a büszke cí-
met, amikor azután egy bombatámadásban
meghalt. Ôt elôbb orosz nagymesternôk
(Ludmilla Rugyenko, Elizabeta Bikova, Olga
Rubcova, majd ismét Bikova) követték,
hogy azután 1962-ben megkezdôdjön a
grúz sakkiskola legnagyobb csillagai — No-
na Gaprindasvili, Maja Csiburdanidze — ré-
vén egy majd három évtizedes grúz perió-
dus...

Hazánkban is elég hamar elterjedt a nôi
sakkozás. Az elsô, igazán komoly erôk a II.
világháború idején, illetve azt követôen lép-
tek színre. Az idôsebb sportkedvelôk bizo-
nyára élénken emlékeznek a tatabányai
Lángos Józsára és Finta Erzsébetre, a budapes-
ti Hönsch Irénre vagy az ugyanekkor már ver-
senyzô, szintén fôvárosi Kertész Bélánéra,
aki késôbb leginkább Karakas Éva néven ér-
te el hazai és nemzetközi sikereit.

Ebbe a kategóriába tartozik egy vidéki ôs-
erô, az immár negyedik évtizede a kerüle-
tünkben élô Sinka Brigitta is, aki a közel-
múltban töltötte be nyolcvanadik életévét.
Bár ránézésre kissé hitetlenkedve fogad-
tam, hogy már hat agyvérzése is volt az egy-
kor a legszûkebb magyar élmezônybe tarto-
zott sakkozónônek, de ha így történt, annál
nagyobb öröm, hogy az elôzmények ellené-
re is igen jó általános állapotban találkoz-
hattam vele. A több órás beszélgetés során
néhány villámpartira is sort kerítettünk —
amelyeket rendre elvesztettem! —, miköz-
ben egy érdekes és izgalmakban ugyancsak
bôvelkedô életút tárult elém.

— Békésszentandráson születtem, s ott
is éltem egy jó ideig. Ötéves voltam, ami-
kor szentesi ismerôsök révén a sakkozás
bekerült a családba. Amíg a felnôttek ját-
szottak, én a már levadászott ªgurákat fel-
öltöztettem valamiféle kezdetleges kis ru-
hácskákba. Késôbb teljesen autodidakta
módon elkezdtem sakkozgatni. Hamaro-
san az egyébként szabómesterként dolgozó
unokabátyámat is megvertem. Rajta keresz-
tül ismertem meg a jó játékos hírében állt
helyi papot is, akit szintén sikerült legyôz-
nöm. Amikor pedig a szarvasi sakkváloga-
tott kihívta a békésszentandrásiak legjobb-
jait, felªgyeltek rám. A tizennégy táblán
ugyanis egyedül én nyertem Békésszent-
andrásnak telkes pontot, a másik tizenhá-

rom emberünk pedig kiharcolt még két
döntetlent.

Talán még ma is Békésszentandráson
élne, ha nem jön közbe a versenysakko-
zás?

Könnyen lehet, bár az is az igazsághoz tar-
tozik, hogy munkalehetôség híján nagyon
sokan elhagyni kényszerültünk szülôhe-
lyünket. Engem pedig a sakk, a versenyzési
lehetôség egyre inkább izgatott, így kettôs
okom is volt a menetelre. Eredetileg varrni
tanulni mentem 1950-ben Szolnokra, miu-
tán a kommunista fordulat egyben a mi há-
zi gazdaságunk „lerobbantását” is eredmé-
nyezte. A szolnoki MÁV csapatában foglal-
kozott velem elôször edzô, Dalkó Nándor.
Ha viszont jött egy telefon, hogy otthon
kell segíteni, akkor mindent félretettem,
és hazakerekeztem a hatvan kilométerre lé-
vô falumba.

Szolnokon azután nem maradt sokáig.
A varrásból sem lett semmi, így aztán el-

helyezkedtem a MÉH Vállalat helyi lerakatá-
nál. Ezzel el is kezdôdött az országjárásom:
elôbb Hatvanba helyeztek, majd Heves,
Gyöngyös és Eger következett. Egy alkalom-
mal a vonaton megismerkedtem Ozsváth
András késôbbi nemzetközi mesterrel is,
akivel jót sakkoztunk. A vándorlás egyéb-
ként 1952 tavaszán ért véget, akkor kötöt-
tem ki Budapesten.

Ekkor indult versenyzôi pályafutása,
amely szép sikerekben bôvelkedett.

Még abban az évben végignéztem a nôi
bajnoki döntôt, majd barátságos meccse-
ken több részvevôt is legyôztem. Eljutot-
tam a legpatinásabb sakk-klubba, a Vörös
Meteorba. Az edzés akkoriban leginkább
abból állt, hogy hetente egy alkalommal a
már befutott játékosok tartottak egy-egy te-

matikus elôadást, amelyek végén persze
elemezgetésekre is sor került. Így ismer-
hettem meg Szabó László nagymestert, Szilá-
gyi Györgyöt, majd sorjában Portisch Lajost,
Forintos Gyôzôt, Lengyel Leventét, Tokaji Nagy
Györgyöt és még számos, kiváló sakkozót.
Rajtuk kívül elôbb Alföldi László, majd a vá-
logatottak között Jeney Ferenc is oktatott en-
gem.

1957-ben az elsô alkalommal megren-
dezett nôi sakkolimpiára utazó magyar
csapatnak már Ön is tagja volt.

Az eredményeim alapján a háromfôs vá-
logatottban engem rangsoroltak a második
helyre, de a hollandiai Emmenbe nem utaz-
hattam ki. Azzal indokolták, biztosan disz-
szidálnék. Hiába mondogattam, hogy sem-
milyen nyelvet nem tudok, senkit nem is-
merek, csak itthon tartottak. 1961-ben is-
mét Hollandia adott otthont a következô
nôi sakkolimpiának, de ott sem ülhettem
asztalhoz. Megint az útlevelemmel volt baj,
s mire kiharcoltam, hogy egy héttel késôbb
a többiek után utazhassak, a rendezôk — ar-
ra hivatkozva, hogy pihent erôként érkez-
tem — nem engedtek beszállni.

A sakkolimpiákkal tehát nem volt kü-
lönösebb szerencséje, miközben több-
ször is második-harmadik helyen vég-
zett a magyar bajnokságokon. Pedig meg-
lehetôsen kemény körülmények között
kellett élnie.

Többször is lenyomták a fejemet a vízbe,
valahol fel kellett jönnöm. Muszáj volt to-
vábbképeznem magamat, ezért 1967-re
megszereztem a mérlegképes könyvelôi
szakképzettséget. Egyébként egész életem-
re a hûség volt a jellemzô: mindmáig na-
gyon ragaszkodom Békésszentandráshoz, s
komoly munkahelyem is igazán csak egy
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volt. A MÉH-nél viszont eltöltöttem har-
mincöt esztendôt.

Közben rengeteg hazai és külföldi sakk-
versenyen vett részt.

Akkoriban nagyon nagy szám volt, ha va-
laki utazhatott külföldre. Ez nekem szeren-
csére megadatott, hiszen volt olyan eszten-
dô, amikor háromszor is felkerekedhet-
tem. Leggyakrabban Karakas Évával utaz-
tam, ezeken a külhoni eseményeken na-
gyon jól összedolgoztunk. Itthon viszont
szinte semmi kapcsolat nem volt közöt-
tünk.

Ön nemcsak jól sakkozott, de sokat is
tett sportága népszerûsítéséért.

Nagyon szerettem szimultánozni. Egy al-
kalommal például Gödöllôn egyszerre száz-
három ellenféllel játszottam. Ezt az adottsá-
gomat azután munkásságom utolsó évei-
ben maximálisan kiélhettem. A MÉH-nél
ugyanis sikerült rávenni a fônökeimet,
hogy a cég reklámozása érdekében MÉH
Kupa elnevezéssel egy versenyrendszert
hozhassak létre, amely teljesen kitöltötte a
munkaidômet. 1982 és 1985 között nem ke-
vesebb mint 27 176 ellenféllel játszottam
Budapesten és Pest megyében ezeken a szi-
multánokon.

Versenyzôként is sok ezer partit váltott
az ellenfeleivel…

Mivel pontosan vezettem a történéseket,
így megjegyezném, hogy 8754 versenypar-

tit játszottam pályafutásom során. Ezekbôl
7677-et megnyertem, 748 döntetlenre vég-
zôdött és csak 329 alkalommal szenvedtem
vereséget.

Ha gyorsmérleget kellene készítenie,
mi mindenre emlékezne különösen szí-
vesen?

Az olasz, a francia és a svájci nemzetközi
tornákra, ahol mindig szeretettel fogadtak.
Persze, volt olyan eset is, amikor a rende-
zôk nem állták a költségeimet. Ilyenkor a
magyaros helyzetfelismerés, a szerencsés
ismerkedések is kellettek a megoldáshoz.

Végül mikor hagyta abba a versenysak-
kot?

1989-ben, szinte egyik napról a másik-
ra, pedig még nagyon élveztem a játékot.
Ám amikor kiderült, hogy bátyám, Sinka
Mátyás graªkusmûvész súlyos beteg, azon-
nal döntöttem. Attól kezdve az ô ápolása
volt a fô tennivalóm. Az orvosok két-há-
rom hónapot ígértek neki, végül több mint
hét évet élt az operációt követôen. Ô egy
rendkívül tehetséges ember volt; negyven-
hét település címere között Békésszentand-
rásét is ô készítette el.

Szavaiból minduntalan elô-elôtör a
szülôföld szeretete, a családhoz való ra-
gaszkodás.

Sajnos, már egyik bátyám sem él, de ha
komolyan beteg leszek, én is szülôfalumba
fogok visszatérni. Egyelôre azonban ez az

út még nem aktuális, eléggé aktív vagyok, a
vitézi rendnek hat éve lettem tagja. A tár-
sasház kertjében is van dolgom: én ültetem
a virágokat, s ápolom is ôket. Egyébként
idôs korban általánosnak mondható, hogy
az ember mind többet gondol a ªatalságá-
ra, az akkori életére. Nekem is gyakran elô-
jön, milyen szépen gazdálkodott édesapám
a 25 hektáron, amely tizennégy embernek
adott megélhetést. Ha ma úgy dolgoznának
az emberek, mint akkoriban általános volt,
nem így nézne ki az ország, mint ahogyan
kinéz. Kép és szöveg: Jocha Károly

A szeretett báty, Sinka Mátyás tervezte a szeretett
szülôfalu, Békésszentandrás címerét.

Tavaszi kosárlabdakupa
Április 19-én a Marczibányi téri sportcsarnokban rendezték meg a
II. korcsoportos kosárlabda tavaszi kupát. A versenyt a Törökvész
Úti Általános Iskola nyerte, a második helyen a Csik Ferenc Általá-
nos Iskola és Gimnázium „A” csapata végzett, a harmadik helye-
zet pedig a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium „B” csapata
szerezte meg.
Labdarúgó diákolimpia
Áprilisban több korcsoportban is lezárultak a kerületi leány és fiú
labdarúgó diákolimpia küzdelmei. Azonos pontszám esetén az
egymás elleni eredmény, majd a gólarány döntött a jobb helyezés-
rôl. Eredmények: Leány, III–IV. korcsoport: 1. Baár—Madas (7
pont), 2. Szabó Lôrinc (7 pont), 3. Pitypang la „B” csapat (3 pont).
Leány, V–VI. korcsoport: 1. Baár—Madas (7 pont), 2. Than Károly
(6 pont), 3. Szent Angéla (4 pont). Fiú, I. korcsoport: 1. Klebels-
berg, 2. Fillér, 3. Ökumenikus. Fiú, II. korcsoport: 1. Csik Ferenc, 2.
Áldás, 3. Klebelsberg. Fiú, V. korcsoport: 1. II. Rákóczi, 2. Baár—
Madas, 3. Szent Angéla, 4. Szabó Lôrinc. Fiú, VI. korcsoport: 1.
Than Károly, 2. Szabó Lôrinc, 3. Baár—Madas, 4. II. Rákóczi.
Kerületi kosárlabdagála
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is nagyon sikeres volt a Nyu-
gat—Kelet Kosárlabdagála. Az áprilisban lebonyolított verseny el-
sô fordulójában (a második fordulóról következô lapszámunkban
számolunk be) a hagyományokhoz illeszkedve a Nyugati oldal is-
kolái és a Keleti oldal iskolái is összefogva alkottak 1–1 csapatot,
tehát nem iskolánként játszottak a résztvevôk. Egyszerre 5–5 diák
vett részt a játékban, folyamatos cserével, hogy a résztvevôk mi-
nél többet tudjanak játszani. A fiúk és lányok külön-külön mérkô-
zést vívtak, és végül mindkét fronton a Nyugat csapata nyerte az
elsô fordulót.

A versenyben a következô iskolák tanulói vettek részt: Csik Fe-
renc Általános Iskola és Gimnázium, Földes Ferenc Közgazdasági

Szakközépiskola, Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázi-
um, Orsolya Rendi Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium.
Többpróba-bajnokság
Többpróba-bajnokságot szerveznek a Margitszigeti Atlétikai Cent-
rumban négy korcsoportban 2008. május 5–8-ig, minden nap 14
órától. A versenyszámok között megtalálható a 40, 60, 100, 600
és 800 m-es síkfutás (korcsoporttól függ a távolság), a kislabdaha-
jítás, súlylökés, távolugrás és váltószámok (4x50 és 4x100 m). Ne-
vezni a helyszínen is lehet, a verseny elôtt fél órával. További infor-
máció: Harmati Balázs, tel.: 335-0689.
Ismét itt a május, ismét itt a Challenge Day!
Ha május hónap, akkor kihívás napja! Nincs ez másképp kerüle-
tünkben sem, hiszen május 21-én a Kolozsvári Tamás Utcai Sport-
telepen (1023 Kolozsvári T. u. 11.) számos sportág bevonásával
egész nap várják a mozogni, sportolni vágyó kerületi polgárokat.
A pontos programról és a sportágakról bôvebb információt Har-
mati Balázstól lehet kérni (tel.: 335-0689).
Kerületi Szivacs Kézilabda Diákolimpia
Májusban rendezik meg a II. korcsoportos kerületi szivacs kézilab-
da diákolimpiát. A bajnokságot körmérkôzéses formában bonyo-
lítják le, a játékidô egységesen 2 ´ 12 perc. További információ:
Harmati Balázs, tel.: 335-0689.
Mint a madár
Elméleti oktatást és bemutató repülést tart hétvégi nyílt napján a
Kettô SE Siklóernyôs Szakosztálya május 18-án vasárnap. Ha az
idôjárás megfelelô, tandemrepülésre is lehetôség nyílik. Találkozó
9 órakor az Arad és Kardos utca sarkán. Az autó nélkül érkezôket
elviszik a starthelyre. Minden felszerelésrôl a szakosztály gondos-
kodik, de az elszántságot és bátorságot hozni kell. Túrázó felszere-
lés, magas szárú cipô, kesztyû az ajánlott öltözet. További informá-
ciók: Gombóc Artúr, tel.: (06 30) 445-1889, pbg@freemail.hu,
www.2se.ini.hu, www.up-sikloernyo.ini.hu
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Hûvösvölgyi Sakkiskola Sport Club
A Hûvösvölgyi Sakkiskola Sport Klub (HÜ-
SI SC) az ország egyik legsikeresebb után-
pótlás-nevelô mûhelye. Az egyesület elnö-
ke, Valis János elmondta, hogy nagy hang-
súlyt fektetnek a módszeres és intenzív
edzésmunkára. Az egyesület elnöke és Hor-
váth József nagymester a ªatalokat kor, kép-
zettség, illetve tudásszint alapján több cso-
portba osztva oktatja. A legtehetségeseb-
bek egyéni képzésben is részesülnek.

Az egyesület edzésmunkájához szervesen
kapcsolódnak a II. kerületi általános isko-
lákban szervezett tanfolyamok, melyeken
évrôl évre 8–10 csoportban több mint száz
gyerek vesz részt. A HÜSI SC bonyolítja
több éve a II. kerületi sakk diákolimpiai
versenyeket is. Valis János nagyon fontos
és egyben örömteli tapasztalatként említet-
te, hogy azok a gyerekek is szívesen sajátít-
ják el játékos formában az általános mûvelt-
ség szerves részét képezô alapvetô sakksza-
bályokat, -ismereteket, akiknek nem cél-
juk a versenyzés. Többek között ezért is
rendezik meg a téli Mikulás- és tavaszi Nyu-
szi-kupát.

A HÜSI SC nyílt edzéseit az Áldás Utcai
iskolában tartja, hétfônként 15–16 óra kö-
zött a rajzteremben, 16.30–19.30 között a

menzán, szerdánként 15–16-ig a nyelvi te-
remben, 16.30–19.30 között szintén a men-
zán. Az elôkészítô csoportok, tanfolyamok
munkájába be lehet kapcsolódni év közben
is, mindenkit szívesen látnak az egyesület
vezetôi. Bôvebb felvilágosítás: 1028
Gyöngyvirág u. 13., tel/fax.: 397-1719,
398-7220, tel.: (06 20) 934-3066, e-mail:
husi-sc@hu.inter.net.

Az egyesület nyári sakktáboraiban, ame-
lyeket Balaton-parti településeken, a nyári
szünet elején tart az egyesület, évrôl évre
több százan vesznek részt, közülük a legtöb-
ben II. kerületi diákok. A naponta átlago-
san 5–6 órányi elméleti és gyakorlati sakk-
foglalkozások közé sportórákat iktatnak
be, ilyenkor a gyerekek — felügyelet mel-
lett — játszhatnak, focizhatnak, fürödhet-
nek, pingpongozhatnak. Gyerekeket kísé-
rô nélküli is fogadnak a szervezôk, de
igény szerint a sakkoktatásban részt venni
nem kívánó családtagok elhelyezését is biz-
tosítani tudják. A sakktáborok idôpontjai:
1. turnus: június 14–21., 2. turnus: június
21–26., 3. turnus: június 26–július 3., 4.
turnus: július 3–8. Jelentkezni a fenti elér-
hetôségeken lehet. Az egyesület honlapja:
www.husi-sc.hu. Dechert Áron

TermészetBÚVÁR Alapítvány (19624246-2-41)

Kérjük, legyen mecénásunk a személyi jövedelemadó 1 százalékával!
Kiemelkedôen közhasznú szervezetünk 1990 óta gazdagítja a környezeti nevelés esz-
köztárát, segíti az ember és a természet viszonyának jobbítását.

Megmentette, újjáteremtette és mindmáig megôrizte hazánk egyik legnagyobb múl-
tú tudományos ismeretterjesztô lapját, a TermészetBÚVÁR címû ökológiai magazint.

Társrendezôje, szakmai támogatója az általános és középiskolások öt országos, illet-
ve nemzetközi természet- és környezetismereti tanulmányi versenyének.

Kizárólag hiteles ismereteket tartalmazó, magas színvonalú ki-
adványai bemutatják a természet megszámlálhatatlan szépségét,
értékét, így sugallva azt a következtetést, hogy ezeknek a csodák-
nak a megôrzéséért felelôsséggel tartozunk.

Ne feledje: 1 csepp víz kincset ér a természet megannyi szom-
jazó parányi élôlényének, növényének, állatának!

A személyi jövedelemadó 1 százaléka ugyanilyen éltetô forrá-
sa, esélye a TermészetBÚVÁR Alapítványnak! Ezért kérjük: adó-
forintjaival is legyen mecénásunk.

www.termeszetbuvar.hu

Veszélyes hulladékért virágpalánta
Kerületünk olyan, amilyenné tesszük. Most Ön is
könnyen tehet a tisztább, virágosabb kerületért.

Adja le veszélyes háztartási hulladékait nálunk! Amit
leadhat: elhasznált fénycsövek, világítótestek, fáradt
olaj, sütôzsír, szárazelemek, akkumulátorok, bármilyen
elhasznált elektronikai eszköz. Helyszínek: május 3-án
szombaton 8–12-ig a Fény utcai piac fôbejáratánál,
május 16-án pénteken 15–18-ig a Rózsadomb Center
elôtt, a 11-es buszmegállóban. A leadott hulladékért
cserébe virágpalántát adnak ajándékba. Rajtunk is
múlik, hogy szemetes vagy tiszta városrész-e a kerület.
Bôvebb információ: Ôrsi Gergely, (06 20) 420-4031.

Munkatársakat
keresnek

A II. kerületi Önkormányzat Családsegítô és
Gyermekjóléti Központja gyermekszeretô, ta-
pasztalattal rendelkezô (szakirányú, közép-
vagy felsôfokú végzettséggel) gyermekfel-
ügyelôt keres. Szakmai önéletrajzzal, erköl-
csi bizonyítvánnyal és bizonyítványmásolat-
tal jelentkezni lehet az intézmény címén
(1022 Fillér u. 50/b) vagy telefonos (225-
7956) idôpont-egyeztetéssel Bokor Csillánál.

A központ gyermek- és ifjúságvédelmi
asszisztenst is keres közalkalmazotti jogvi-
szonyba, 40 órás heti munkaidôbe. Jelentke-
zés szakmai önéletrajz és bizonyítványmáso-
lat megküldésével a 1022 Fillér u. 50/b címre
május 5-tôl június 5-ig.

Rendôrszakképzés
Adyligeten

Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola álla-
milag elismert, rendôr szakképesítést adó,
érettségire épülô, kétéves nappali tagozatos
képzésre várja a jelentkezôket. A képzés ide-
je alatt a tanulók diákigazolványt, ösztöndí-
jat, lehetôség szerinti étkezést-szállást és ter-
mészetbeni ruházati ellátást kapnak. A gya-
korlati oktatás a kerületi rendôrkapitányságo-
kon lesz. Sikeres szakmai vizsgát követôen a
BRFK hivatásos tiszthelyettesi állományban
beosztást ajánl fel.

Jelentkezési feltételek: magyar állam-
polgárság, 18–33 év közötti életkor, cselekvô-
képesség, állandó bejelentett belföldi lakó-
hely, büntetlen elôélet, kifogástalan életvitel,
érettségi. A felvételi eljárás részei: elôze-
tes alkalmassági ellenôrzés, általános mûvelt-
ségi írásbeli vizsga, fizikai-erônléti teszt,
egészségügyi és pszichológiai pályaalkalmas-
sági vizsgálat. A jelentkezéshez szükséges
iratok: felvételi egységcsomagban található
dokumentumok (mellékelve, illetve letölthe-
tô), kézzel írt önéletrajz (maximum 2 oldal),
háziorvosi igazolás, tüdôszûrés és citológiai
vizsgálat eredménye, a 3000 Ft adminisztráci-
ós költség befizetését igazoló postai feladó-
vevény másolata, érettségi bizonyítvány má-
solata, erkölcsi bizonyítvány, mindazon doku-
mentumok fénymásolata, amelyek alapján a
pályázó felvételi többletpontszámra vagy
mentességre jogosult.

A jelentkezés módja: az iratok leadásá-
val az Adyligeti Rendôr Szakközépiskolában
személyesen (2094 Nagykovácsi, Nagyková-
csi út 3.) vagy postai úton (ARSZKI, 1286 Bu-
dapest, Pf. 9.) Részletes információ: A
BRFK Humánigazgatási Szolgálat 443-5379-
es telefonszámán vagy Tóth Jenô r. alezredes-
nél a (06 30) 511-0836-os számon, illetve a
www.police.hu/kepzes és a www.rendeszeti-
oktatas.hu/kepzes weboldalon.
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Beszámoló a 2007. évi munkáról
A Nyék-Kurucles Egyesület tevékenységének alapcél-
ja az épített és a természeti környezet védelme,
amely feladatának a 2007. évben is igyekezett ele-
get tenni.

Egyesületünk gyûléseit ez évben kéthavonta a Ku-
ruclesi út 21/a alatt tartotta meg. A II. kerületi Ön-
kormányzat lakossági meghallgatásán egyesületünk
képviseltette magát, az ott elhangzottakat széles
körben ismertettük.

2007. évi rendezvényeink: Január 17-én dr. Si-
balszky Zoltán professzor tartott elôadást „Japán
élet, japán életmód” címmel a II. ker. Szabó Ervin
Könyvtár (Márkus Emília-villa) elôadótermében.

Április 1-jén egyesületünk tagjai igen nagy lét-
számmal vettek részt az Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet (OPNI) bezárása ellen szervezett
élôláncos tüntetésen, amelynek megszervezésében
egyesületünk, mint a környék épített környezetének
védelmezôje, jelentôs részt vállalt.

Szeptember 15-én az Európai Örökségnapok kere-
tében a Hûvösvölgyi úti villák bemutatása volt a
program. Rendkívüli érdeklôdés volt a bemutató
iránt, emiatt a Márkus-villából, ahonnan a séta in-
dult, sokan kiszorultak.

November 27-én Dávid Rózsa verseit: „Atomkori
Zsoltárok” a szerzô Bánffy György Kossuth-díjas
színmûvésszel adta elô.

Egyéb közéleti tevékenység: — Egyesületünk
elnöke részt vett a II. kerületi önkormányzat építé-
szeti tervdokumentációinak véleményezésében. —
Kapcsolatban vagyunk a Levegô Munkacsoporttal
és az Élôlánccal. — Levelezünk a II. kerületi önkor-
mányzat illetékeseivel a területünket érintô közleke-

dési gondok megoldásáról. Szeretnénk elérni, hogy
a Kuruclesi út és Budakeszi út keresztezôdésében a
közlekedés ésszerûbbé váljon, a reggeli csúcsforga-
lom idején a Kuruclesi út emelkedô szakaszán az au-
tóknak ne kelljen hosszú perceken át füstöt kibocsát-
va szennyezni a levegôt. — A Tárogató úti kórház
bezárásával kapcsolatban levelet küldtünk a HVG-
nek, ami olvasói levélként megjelent.

Március 18-án egyesületünk a Mûemléki Világ-
nap alkalmával megkapta a Forster Jakab-emlékér-
met, amelyet a természetvédelemben kiemelkedô te-
vékenységet folytató egyesületek és személyek kap-
hatnak meg. Egyesületünk elnöke az emlékérmet a
Parlamentben a kulturális minisztertôl vette át.

Elkészült egyesületünk honlapja, a www.nyekku-
rucles.hu, ahol részletesen bemutatjuk környékünk
építészeti és természeti értékeit, és ismertetjük egye-
sületünk tevékenységét.

Az év folyamán különbözô pályázati kiírásokra
több mint tíz alkalommal pályázott, de sajnos, ered-
ménytelenül.

Az egyesület pénzügyi helyzete: Bevételünk
az adók 1%-ából származik. Az így beérkezô pénz-
összeget a folyószámla mûködtetésére, meghívók
készítésére, telefon-, ill. postaköltségek fedezésére,
rendezvényeink elôadóinak vásárolt könyvekre, ill.
virágra és az Európai Örökségnapok rendezvényünk
résztvevôinek szerény megvendégelésére költöttük.

Egyesületünk folyószámláján 2007. január 1-jén
a Citibank számlán 359 900 Ft volt, ebben benne
volt az NCA pályázaton 2006 végén nyert 100 000
Ft, amellyel maradéktalanul elszámoltunk. Számlán-
kon 2007. december 31-én 337 134 Ft volt.

A TÖRÖKVÉSZ ISKOLA JUBILEUM-
RA KÉSZÜL. Május 22-én 17 órai kez-
dettel az idén ötvenéves fennállását
ünneplô Törökvész iskola hagyomá-
nyos gálamûsorát tekinthetik meg az
érdeklôdôk. Az iskola vezetôsége sze-
retettel várja és tisztelettel meghívja a
régi kollégákat és tanítványokat.
(1025 Törökvész út 67–69., tel.: 325-
6580)

A GLOBALIZÁCIÓ VÉGNAPJAI-
RÓL. A Jobbik Magyarországért Moz-
galom II. kerületi szervezete várja az
érdeklôdôket május 6-án 18.30-ra a
Klebelsberg központba (1028 Temp-
lom u. 2–10.) Csath Magdolna közgaz-
dász, egyetemi tanár elôadására: Glo-
balizációs végjáték — a Bilderberg-
csoport és a magyar jövô.

ELEMÉRT FÉLÁRON. A Gyerekpark
Kft. május 22-ig a Kölyökpark vidéki
és budapesti játszóházaiban akciót hir-
det. Az a gyerek, aki húsz darab hasz-
nált szárazelemet hoz, fél óra játékot
kap a belépôdíj kifizetése után. Így
gyakorlatilag fél órát fizet, de egy
órát játszhat. Budapesten: Mammut
II. (1024 Lövôház u. 1–5.), Pólus
(1152 Szentmihályi út 131.), Attila-
Park (1047 Attila u. 156–158.).
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Táplálkozás és dietetika
Az 1900-as évek végén ezzel a pár szóval indult Barcelonából világkörüli útjára egy újszerû táplálkozá-
si központ. Számos meghódított ország, több mint 1500 telephely és 2 millió elégedett vendég után vég-
re valahára, 2007. decemberében megérkezett hozzánk!

Mit is takarnak ezek a szavak, és miben rejlik a sikeres újszerûség?
Valójában egy kellemes hangulatú boltról van szó, ahol ízlésesen csomagolt gyógynövény alapú táplá-

lék-kiegészítôk széles választéka tárul elénk. De nem állhatunk sokáig kérdôen a kirakat elôtt, ugyanis
egy kedves, fehér ruhás hölgy hamar mellettünk terem, hogy felfedje a titkot! Egy szakképzett dietetikus
(táplálkozási szakember) a hét minden napján, nyitástól zárásig, szeretettel várja az egészséges táplál-
kozás iránt érdeklôdôket, és a bolt külön helyiségében személyre szabott tanácsadást tart. Ez a követke-
zôkbôl áll: állapotfelmérés, testösszetétel-vizsgálat, étrend-összeállítás, valamint a megfelelô gyógynö-
vényeket tartalmazó készítmény kiválasztása. Mindez fél óra alatt, méghozzá ingyen, csupán a terméke-
kért kell fizetni. A vendégek hetente, megbeszélt idôpontban tíz perces kontrollvizsgálatra térnek vissza.

Keresse tehát bizalommal a Mammut I. földszintjén a „zöld articsókát”, azaz a Natur
House-t, ha fogyni szeretne, netán hízni, immunrendszert erôsíteni, vagy csupán természetes
módon megelôzni a civilizációs betegségeket!

Minden termékünk OÉTI engedélyszámmal rendelkezik!

Mammut I, földszint
Tel.: 345-8247. Mobil: (06 30) 559-4486. E-mail: naturhouse@freemail.hu, www.naturhouse.com

Nyitva tartás: hétfô-szombat: 10–21, vasárnap: 10–18 óráig.
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A rejtvény fôsoraiban Publilius Syrus szavait rejtettük el. A
2008/7. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A fös-
vény mindig nélkülöz”. A helyes megfejtést beküldôk közül
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az IBS Színpad
május 15-i Jövôre veled, ugyanitt! címû elôadására nyert
két-két jegyet: Katona Emese, dr. Szalay Katalin és Büki
Péter. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik
át az IBS Színpad jegypénztárában. Várjuk megfejtéseiket a
„Budai Polgár rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1.
vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legké-
sôbb 2008. május 16-ig.

Az egyik legnépszerûbb
és legtöbbet játszott

darab a világ minden
pontján!

Bernard Slade
Jövôre veled ugyanitt!

címû romantikus
vígjátékát

Horváth Csaba
rendezésében, Bánfalvy Ági

és Harmath Imre
fôszereplésével mutatja be

május 15-én
19 órai kezdettel
az IBS Színpad.

(1021 Tárogató út 2–4.)

Mammut: újjászületett a Lövôház utca
Nemrégen ünnepeltük világszerte a Föld
Napját, melynek kapcsán mindenki el-
gondolkodhatott kicsit a környezetvéde-
lemrôl, de voltak, akik nemcsak gondo-
latban, de cselekedetben is megtették a
magukét egy élhetôbb Budapest érdeké-
ben. Ez történt a Mammut Bevásárló- és
Szórakoztatóközpont két épülete által
közrefogott Lövôház utcában is, amelyet
az üzletház támogatásával a szombati ve-
rôfényes napsütésben varázsoltak zölddé
az áldozatkész polgárok.

A Mammutnak köszönhetôen korábban is
jelentôs számú területrendezési elképze-

lést valósítattak meg a Széna tér és a Moszk-
va tér közvetlen környezetében, hiszen
már az elsô épület elkészülését is nagysza-
bású fejlesztés elôzte meg, amely felölelte
többek között a Fény utcai piac rekonstruk-
cióját, valamint az elhanyagolt „lengyel-
piac” és autószerviz megszüntetését is. A
Föld Napja kapcsán megfogalmazódott la-
kossági kezdeményezés tehát, mely a Lövô-
ház utca „felvirágoztatását” tûzte ki célul,
azonnal támogatóra lelt az üzletház vezetô-
ségében.

A környék fejlesztése számunkra is fon-
tos cél, hiszen üzletházunk filozófiája,
hogy a hozzánk betérôk kellemes, nyugodt
környezetben, otthonosan érezhessék ma-
gukat. Ennek természetesen a rendezett, él-
hetô lakókörnyezet kialakítása és fenntartá-
sa is meghatározó része. Nagy örömmel tá-
mogattuk tehát a kezdeményezést, bízva ab-
ban, hogy a jövôben nagyobb teret kapnak
az ehhez hasonló akciók — mondta el Szôke
Tamás, a Mammut marketingvezetôje.

Igazi alulról szervezôdô ötlet megvalósítá-
sában volt részünk, ahol a helyi lakosok
szorgos munkája mellett segítséget nyújtot-
tak családtagok, szomszéd utcabeliek és
külsôs önkéntesek is. A résztvevôk 220 egy-
nyári, 100 évelô virágot, 15 cserjét és há-
rom fát (köztük egy almafát is) ültettek,

ezeknek legnagyobb ré-
szét a Mammutnak kö-
szönhetjük. Az esô miatt
nehézkesen indult a
munka, de a napsütés-
sel a jókedv is megérke-
zett az ültetôk közé. Többen kétkednek ben-
ne, hogy munkánk eredményét pár hét
alatt nem teszik majd tönkre a járókelôk,
ám mi nagyon bízunk abban, hogy így ma-
rad — mondta el Vásárhelyi Gábor, a kezde-
ményezés egyik ötletgazdája.

(x)

Mammut. Híd az élményekhez.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Nagy múltú cég új, Széna téri irodájába
munkatársakat keres. Tel.: (20) 404-8277
Nyugdíjasoknak délutános, 6 órás iro-
dai, telefonos asszisztensi munka a Déli-
nél, fix 75 ezer forint. Érdeklôdni 14 óra
után: 887-5396.
Az Áldás utcai Általános Iskola alsós nap-
közis tanítót és informatikatanárt keres.
Érdeklôdni: 212-4258.
Napi takarítást vállal 30-as agilis nô.
Tel.: (30) 876-9566
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
II. kerületi értékesítési irodánkba mini-
mum érettségivel rendelkezô munkatársat
keresünk. Tel.: (20) 952-7013, (20) 416-
4296
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
Bébiszittert keresünk a II. kerületbe angol
nyelvtudással, jogosítvánnyal, teljes mun-
kaidôre, lehetôleg bentlakással. Tel.: (70)
210-3371, fanni1234@freemail.hu
Angolul magyar nyelvet tanító nyelvtanár-
nôt keresünk a II. kerületbe. Tel.: (70) 210-
3371, fanni1234@freemail.hu

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.
Nyugdíjas tanítónô alsós tanuló dél-
utáni tanulását segítené. Tel. délelôtt:
203-3343, este: 397-4648 vagy 333-
9664
Szeptembertôl elsô osztályba induló
kisgyermek délutáni tanulását segíte-
né nyugdíjas tanítónô. Ismerkedjünk
meg! Tel.: (20) 512-1201 vagy este:
333-9664.
Angoltanár órákat ad. Minden szintû
nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás.
Tel.: (20) 320-9101
Angolt tanítok (üzletit is) a Torontói Egye-
tem képesítésével, gyakorló tolmácsként,
a beszélgetéstôl a nyelvvizsgáig bármi-
lyen igény szerint. Tel.: (20) 482-2270,
320-1825
Matematika-, fizikatanítás általános
és középiskolások részére szaktanár-
tól! Házhoz megyek! Tel.: (20) 959-
0134
Matematikatanítás közép-, általános
iskolásoknak gyakorlott szaktanárnál.
Tel.: 200-7764, (30) 480-0605
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott kö-
zépiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-
5648

INGATLAN
A Mammut közelében garázs kiadó. Tel.:
(30) 264-1858

KERESEK készpénzért 1–3 szobás zöld-
övezeti, csendes lakást a II–XII. kerület-
ben. Tel.: (20) 362-2906, 395-2894
Keresek sürgôsen eladó lakást, házat
a Belvárosban és Budán. Tel.: (70)
202-7094
Tulajdonostól Bel-Budán hosszú távra
kiadó korszerûen felújított 55 m²-es
teraszos lakás. Tel.: (20) 966-6633
A II., Fillér utcában II. emeleti 56 m²-
es kétszobás, erkélyes, panorámás la-
kás 99 000 Ft-ért kiadó. Tel.: (20) 954-
9765
A Petrezselyem utcában egy szoba össz-
komfortos bútorozatlan (konyha és gard-
róbszekrény van) lakás azonnal, hosszú
távra kiadó. Tel. reggel 9–11-ig: (20) 471-
4683
A Rózsadomb lábánál jó közlekedésnél a
Keleti Károly utcában III. emeleti, liftes, dé-
li fekvésû, csendes, napos, frissen felújí-
tott 35 m²-es (szoba, konyha, fürdôszoba)
garzonlakás hosszú távra igényeseknek ki-
adó. Tel.: (20) 364-2739
Rózsakertnél kétszobás lakás garázzsal ki-
adó: 100 000 Ft/hó. XII., Márvány utcá-
ban kétszobássá alakítható, felújítandó
földszinti lakás eladó: 8,9 M Ft. Tel.: (20)
977-2962
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., Fekete Sas utcára nézô 92 m²-es
tágas, napos, étkezôkonyhás kétszo-
bás, gardróbszobás felújított lakás
rendezett, liftes házban 24,5 M Ft-os
irányáron eladó. Tel.: (20) 986-8323
A Frankel Leó út sétálórészén felújí-
tandó emeleti 109 m² -es polgári la-
kás liftes házban 33 M Ft irányáron el-
adó. Tel.: (70) 616-0652
Pasaréti úton felújított 95 m²-es eme-
leti, erkélyes, világos lakás 39,9 M Ft-
ért eladó. Tel.: (70) 616-0652
A II., Fillér utcában csendes, kertre né-
zô, I. emeleti 56 m²-es kétszobás, cir-
kós lakás eladó. Irányár: 26,9 M Ft.
Tel.: (20) 954-9765
A II., Pusztaszeri úton 50 m²-es kétszo-
bás, napfényes, jó állapotú lakás kocsi-
beállási lehetôséggel 23,5 M Ft-ért tu-
lajdonostól eladó. Tel.: (30) 974-6691
A II., Palánta utcában másfélszobás felújí-
tott lakás 19,8 M Ft-ért eladó. Tel.: (20)
967-5691
A II., Budakeszi úton 46 m²-es másfél-
szobás, loggiás, VIII. emeleti, panorá-
más lakás 16,5 M Ft-ért eladó. Tel.:
(20) 967-5691
A Marczibányi térnél legfelsô emeleten há-
romszoba-hallos erkélyes, kilátásos, na-
pos 98 m²-es lakás 39,8 M Ft. Tel.: (30)
246-4692
Hûvösvölgy fölött, ikerházban, erdôközel-
ben 92 m²-es panorámás lakás 800 m²-es
telekrésszel, 48 m²-es garázzsal eladó.
Irányár: 36 M Ft. Érdeklôdés: (30) 958-
3911.
XI. kerületi sasadi kétszobás, 49 m²-es
napfényes, erkélyes hatlakásos társasházi
öröklakás garázzsal, tárolóval eladó. Irány-

ár: 22,9 M forint. Tel.: (30) 604-1011, (30)
559-3624
II/A Máriaremetén felújított 42+5+5 m²-
es lakás eladó. Ára 18 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com
Nagykovácsiban 6 éve épült kétszin-
tes, panorámás, nappali + 4 szobás
alápincézett családi ház dupla ga-
rázzsal 55 M Ft-ért eladó. Tel.: (20)
967-5691
Tihanyrév közelében hétlakásos exkluzív
társasnyaralóban 43 m²-es összkomfortos
lakrész gépkocsibeállóval eladó. Érdeklô-
dés Takács Zoltántól, tel.: (30) 911-7027.
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
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
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üz-
leti ingatlanokat pontos szolgáltatás-
sal, korrekt jutalékkal. Tel.: 215-7336
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

EGÉSZSÉGÜGY
FOGSOROK, hidak, javítása soron kí-
vül. Fogszabályozó, FOGFEHÉRÍTÔ.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Egészségügyiseknek és taná-
roknak KEDVEZMÉNY! FOGÁSZATI
HÁTTÉR biztosított. Tóthné Hûvös Ka-
talin fogtechnikus mester, 1013 Krisz-
tina krt. 51., fszt. 1. Mobil: (06 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.
Vérzik az ínye? A fogínysorvadás legkor-
szerûbb kezelésére szakosodott rendelônk
a Nyugatinál várja Önt. Tel.: 33-23-782

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
SZÉPSÉGSZALON HÁZHOZ MEGY!
Gyógy−, wellness, cellulit testkezelések.
Csokoládés szalonkezelés — tökéletes ké-
nyeztetô élmény. Tavaszi fáradtság, de-
presszió esetén is ajánlom. Pákozdiné.
Tel.: (30) 607-0401
Gyógytorna! Nagy gyakorlattal rendelke-
zô — volt ORFI-s — gyógytornász bete-
gek otthoni tornáztatását vállalja. Tel.:
(70) 520-9361, 316-9822

VÍZ—GÁZ—VILLANY
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
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több
évtizedes gyakorlattal, falbontás nél-
kül. Csatornák cseréje, bontása, vízve-
zeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30)
940-0748
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. Mindenne-
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, duguláselhárítás A-Z-
ig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628
Víz-, fûtésszerelés, burkolás, teljes fel-
újítás, ázások megszüntetése. Készülé-
kek javítása, cseréje garanciával. Ba-
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lázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, (20) 917-0697
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 GÁZKÉSZÜLÉKEK 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
FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördög-
árok u. 20. Tel.: 397-2031
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
Villanyszerelésel kapcsolatos hibák
gyors, szakszerû elhárítása, elosztótáblák
felújítása, cseréje. Hôtárolós kályhák és
tûzhelyek javítása. Villanybojlerek karban-
tartása, javítása, cseréje. Lépcsôházi világí-
tás javítása. Tel.: 284-6143, (20) 374-
3768
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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK, AUTOMATA
MOSÓGÉPEK javítása kedvezô áron, hely-
színen, garanciával. HÉTVÉGÉN is. Tel.:
306-7177, (30) 305-0210
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 35
éves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül.
Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032
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
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
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen,
mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-
1802, Paál.
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Ori-
on, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Ves-
tel, Schneider, Dual.) Tel.: (20) 471-8871

SZÍNES TELEVÍZIÓK SZERVIZE: VIDE-
ÓK, CD-, DVD-, HIFI-KÉSZÜLÉKEK JAVÍ-
TÁSA GARANCIÁVAL. 1026 SZILÁGYI
ERZSÉBET FASOR 29. TEL.: (20) 546-
6304

LAKÁS—SZERVIZ
Lakások takarítását, nagytakarítást, fes-
tés utáni nagytakarítást, ajtó-, ablaktisztí-
tást vállalunk. Tel.: (30) 447-3603
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. Budai kisipa-
ros, 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
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKA-
RÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GA-
RANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 251-
3800
Festést, mázolást precíz minôségben, ked-
vezô áron vállalunk. Nyugdíjasoknak en-
gedménnyel. Tel.: (20) 333-2323, 14 órá-
tól.
Szobafestés, tapétázás, szônyegpadlózás,
parkettázás legjobb kivitelben. Tel.: (70)
292-8585
Szobafestést, tapétázást, mázolást
vállalok közületeknek is. Tel.: (20)
944-3539
Székek, bútorok nádazását (Thonet)
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-
8875
ASZTALOS: (20) 548-8829, www.butoro-
sok.hu. Precíz, gyors munka! Konyhabúto-
rok, beépített szekrények, polcozások, ki-
egészítések, javítások.
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

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
Ajtó-, ablakcsere falbontás nélkül, és mi-
nôségi lakásfelújítás. Tel./fax: 249-3112,
(30) 933-0262
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
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
Fakivágás. Bármilyen nagyságú veszé-
lyes fák ágankénti lebontással való ki-
vágása. Tel.: (20) 485-6547

REDÔNY
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.
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellen-
zô, szúnyogháló, függönykarnis készítése,
javítása. Tel.: 356-4840, (30) 954-4894
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY-, RELUXAJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS. TEL.:
410-7924, (20) 934-5728

FUVAR
Konténeres szemét- és sittszállítás 4–
8 m³-es konténerekkel. Tel.: (20) 312-
0896, (30) 908-4077
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
Ömlesztett áruk (építô-, kertészeti, tüzelô-
anyagok, sitt) szállítása 5,5 tonnáig bille-
nôs teherautóval. BUDA-BILL. Tel.: (20)
2121-006
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

SZOLGÁLTATÁS
Fénymásolás (10 Ft), nyomtatás (20 Ft),
spirálozás (240 Ft-tól), internet (200 Ft/
óra), faxküldés-fogadás (100 Ft-tól): Lövô-
ház u. 32. (Lövôház u.—Ezredes u. sarok).

Tel.: 787-9117, fax: 315-2774,
www.szamtec.extra.hu

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszer-
zés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hív-
jon bizalommal! Tel.: (30) 857-2653

TÁRSASHÁZAK
Szakképzett közös képviselô társashá-
zak kezelését vállalja számlával, áfamente-
sen! Tel.: (20) 526-2401

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

VÉTEL, ELADÁS
Féláron eladók mintabútorok, kony-
hák modellváltás miatt, olasz bútor-
stúdióban. Hétfôtôl péntekig 10-tôl
18 óráig: Vend u.—Pentelei u. sarok.
Tel.: (30) 991-0212

Csakis MÁRKÁS használt férfi ruhanemûk
vására a Buday László u. 2-ben, a Statiszti-
kai hivatalnál.

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

TÖRÖK SZÔNYEGRESTAURÁTOR régi,
új kézi csomózású szônyegét kézzel kitisz-
títja, szakszerûen megjavítja. Régi és új ke-
leti szônyegeket vesz és elad. Díjtalan ki-
szállás. Tel.: 312-0199, Keleti Károly u. 20/
b, (20) 246-5394. Üzlet: 315-2159.

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásá-
rol festményeket, régi pénzeket, kitünteté-
seket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútoro-
kat, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó út
12. Tel.: 316-6461, (20) 391-5543, Gyulai
Tamás.

Tanári diplomával rendelkezô régiségke-
reskedô vásárol boltjába (I., Attila út 79.)
bútorokat, festményeket és mindenféle
használati tárgyat, akár teljes hagyatékot
is. Lomtalanítást és restaurálást vállalunk.
Tel.: (20) 924-4123, (30) 545-1508
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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

LAKÁSVILÁGÍTÁS
Szolgáltatásaink:

Exkluzív világítótestek
világítási megoldások

ötletek ajánlása

Magánlakások, nyaralók, panziók, családi házak,
egyéb belsô terek minôségi megvilágításának

kialakítása
Világítástechnikai és energiatakarékossági

szaktanácsadás.
II., Frankel Leó út 49/b

Tel./fax: 326-1612, mobil: (06 30) 999-3046
www.prolux.hu lakasvilagitas@prolux.hu

Prolux fénypont

luxus-
lakások

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

TÁRSKERESÉS
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
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
55 FELETTIEK KULTÚRÁT, SPORTOT, TÁN-
COT KEDVELÔ FARKASRÉTI MAGÁNTÁR-
SASÁGÁT BÔVÍTENÉNK PÁROKKAL ÉS
SZÓLÓ FÉRFIAKKAL. TEL.: (30) 747-9620

EGYÉB

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
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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

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.

A VOLVER KLUB
tavaszi tanfolyamai:

Sminktanfolyam:
48 900 Ft/10 x 1,5 óra
Társastánc-tanfolyam:
10 000 Ft/8 x 1,5 óra
Angyal tanfolyam:
18 000 Ft/2 x 6 óra
(hétvégén)

További részletekrôl
érdeklôdjön honlapunkon.
www.volver.hu
Elérhetôségeink:
e-mail: volver@volver.hu
Telefon: (06 30) 921-3690

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

HITEL,
LÍZING

Autóra, haszonjármûre,
gépre

Új és használt autó
beszerzése

belföldön, külföldön.

Érdeklôdni lehet:
(06 20) 956-2237,

274-6527,
priscus@t-online.hu

Priscus Kft.
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Auto-Fort
Budapest, Szentendrei út – Csillaghegy elágazásánál
Tel.: 452-9730 Fax: 452-9793 E-mail: piramis@autofort.com
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