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Megszépülô óvodák, iskolabôvítés, új bölcsôde
Az ország bármely részén élô rokonainktól,
barátainktól, ismerôseinktôl leginkább azt
hallhatjuk, hogy iskolákat, óvodákat zárnak
be, intézményeket vonnak össze, álláshelyek
szûnnek meg. Ezért is különleges az a hír,
hogy a múlt héten elkészült a Budakeszi úti
óvoda felújítása. Láng Zsolt polgármester és
Dankó Virág alpolgármester — a megszépült
intézményben tett látogatásuk során — arról
is számot adott, hogy ezzel nem ért véget az
idei felújítások sora. Még idén megkezdôdik
a Fillér utcai iskola felújításának elsô üteme,
elindul a Családsegítô és Gyermekjóléti Szol-
gálat új helyiségeinek kialakítása, és a Virág
árok Óvoda kibôvítése is. Várhatóan egy éven
belül a Hûvösvölgyi úton új nyolcvan férôhe-
lyes bölcsôde nyitja meg kapuit, amire óriási
szükség mutatkozik. Ebben az épületben mû-
ködik majd a kerület korai fejlesztôközpont-
ja is.

(Folytatás a 3. oldalon)

Májustól új helyen két orvosi rendelô
2009. május 18-tól új helyen, a Rét utca 3.
szám alatt folytatják mûködésüket a Ganz ut-
cai háziorvosok és a Henger utcai gyermekor-
vosok, illetve itt érhetô el a továbbiakban a
felnôttorvosi ügyelet és a védônôi szolgálat
eddig a Henger utcában mûködô részlege is.

A költözés oka, hogy a Ganz u. 15. alatti he-
lyiségcsoport — ahol jelenleg nyolc háziorvos
és a december óta 24 órán át üzemelô felnôtt-
orvosi ügyelet végzi munkáját — állami tulaj-
donban van.

Kerületünk több ízben is kérte a helyisé-
gek tulajdonba adását a II. kerületi önkor-
mányzat részére, de a kérelmet a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. elutasította, majd
a közelmúltban jelezte: birtokba kívánja ven-
ni az ingatlant, így annak kiürítése elkerülhe-
tetlenné vált. A háziorvosok ellátási terüle-
tén belül egyetlen olyan önkormányzati tulaj-
donú építmény található, ahol mód van a ren-
delôk további üzemeltetésére. A Rét u. 3. alat-
ti patinás épület jelentôs átalakítás után vá-
lik alkalmassá az orvosok és betegeik fogadá-
sára.

Az átépítés közeljövôbeni befejezését köve-
tôen korszerû, minden igényt kielégítô léte-
sítményt vehetnek birtokba az odalátogatók.
Mivel az épület kapacitása jelentôsen megha-
ladja a Ganz utcai helyiségcsoportét, itt kap

helyet a továbbiakban a Henger utca 1. alatt
rendelô négy gyermekorvos, és a védônôi
szolgálat hat körzetet ellátó — eddig szintén a
Henger utcában mûködô — részlege. Az új
rendelô 100 százalékban akadálymentes,
mind megjelenésében, mind mûszaki tartal-
mában maradéktalanul megfelel a mai kor
követelményeinek.

Ennek eredményeképpen több mint tíz-
ezer kerületi lakos tapasztalhat komoly elôre-
lépést az egészségügyi alapellátás színvonalá-
ban. Lapunk következô számában részlete-
sen beszámolunk a költözés menetérôl, az
érintett körzetek háziorvosairól és utcajegy-
zékérôl, valamint az épület megközelítésé-
nek lehetôségeirôl.

A májusban megnyíló új, Rét utcai rendelôintézet látványterve, ahová a Ganz és Henger utcai
orvosi rendelôk költöznek
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H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

346-5400, központi fax: 346-5592
Internet: www.masodikkerulet.hu
e-mail: info@masodikkerulet.hu hétfô: 13.30–18.00

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Anyakönyvi Csoport
Földszint 5–6. Telefon: 346-5631,
346-5632, 346-5633, 346-5634;
Fax: 346-5635

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

az óránkénti idôpontra
elôjegyzett ügyfelek
a sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek

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 fél 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

Adócsoport Tel.: 346-5400
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5730

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

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal 1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5750

Városrendészet

Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
(06 80) 204-965

Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

Mûvelôdési Iroda 1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak
ügyfeleket.

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 ügye-
let

Felnôttorvosi ügyelet 1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370 mindennap: 24 órás ügyelet

Mansfeld Péterre emlékeztek
halálának ötvenedik évfordulóján

A tizennyolc évesen kivégzett Mansfeld Péter az 1956-os forradalmat
követô kegyetlen megtorlás jelképévé vált. Halálának ötvenedik év-
fordulójára emlékeztek a róla elnevezett parkban.

Láng Zsolt polgármester Mansfeld Péter testvérével, Mansfeld Lász-
lóval közösen március 20-án avatta fel az évfordulóra emlékezô felira-
tot a Mansfeld-szobornál a Bolyai és az Apostol utca sarkán található
Mansfeld Péter parkban.

A tavaly nyáron új nevet kapott köztér, a Mansfeld Péter park mind-
két bejáratához egy-egy emlékezô feliratot szereltetett az önkormány-
zat. Két nyelven — angolul és magyarul — tájékoztatják az arra járót,
hogy kirôl is kapta nevét a gyönyörû terecske. Az avató ünnepségen
Mohi Csaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, aki a Medve
utcai elemibe járt együtt az 1959-ben kivégzett forradalmárral, beszé-
dének elsô részében a gyermekkori emlékeket idézte fel. Mansfeld
Péter rövid és tragikus életének eseményeit körbefonta a magyar tör-
ténelem: a II. világháború, az ötvenes évek szegénysége, majd a forra-
dalom néhány szabad és felemelô napja. A kádári önkény példát sta-
tuálandó végeztette ki az alig nagykorúvá vált Pétert, aki ma, fél évszá-
zaddal halála után is csak 68 éves lenne. Az ünnepségen ott volt a
mártírhalált halt Péter öccse, Mansfeld László is, aki könnyeivel küsz-
ködött, mikor Mohi Csaba testvérének utolsó napját idézte fel. Láng
Zsolt úgy véli, soha többé nem fordulhat elô, hogy Magyarországon ki-
végezzenek, bántalmazzanak egy embert, mert más véleményt képvi-
sel, mint a fennálló rezsim. A Mansfeld Péter ellen elkövetett igazság-
talanságra örökké emlékezni kell, ezt a célt szolgálja az életútját be-
mutató két tábla is.

*
Ötven éve, 1959. már-
cius 21-én szombaton
reggel 9 óra 22 perc-
kor a hóhér teljesítet-
te kötelességét: Mans-
feld Pétert, az 1956-os
forradalom és szabad-
ságharc legfiatalabb ál-
dozatát ekkor végezték
ki. A Helyi Lokálpatri-
óták Baráti Köre a már-
tír utolsó 13 percérôl
ötven évvel késôbb
március 21-én szom-
baton reggel 9 órától
tartot t ünnepségén
Wittner Mária (képün-
kön) országgyûlési
képviselô emlékezett
Mansfeld Péterre a ró-
la elnevezett parkban.

Mohi Csaba és Mansfeld László a megemlékezésen
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Megszépülô óvodák, iskolabôvítés, új bölcsôde
(Folytatás az elsô oldalról)

A Budakeszi úti óvodába költözô
gyermekek az átalakítás hónapjait
nem szétszórva, itt-ott elhelyezve
vészelték át, hanem a Kolozsvári ut-
cai óvoda Hûvösvölgyi tagóvodájá-
nak kertjében felállított mobil szer-
kezetû épületben. Láng Zsolt szavai-
ból az is kiderült, hogy az egyre ne-
hezebbé váló gazdasági helyzetben
igyekszenek megôrizni a népszerû
és jól mûködô intézményhálózatot:

— Mi sem jelzi ezt jobban, mint
az, hogy például az idén tervezett fel-
újításokon és beruházásokon kívül,
239 millió forintos tartalékot alakí-
tottunk ki a költségvetésben kifeje-
zetten azzal a céllal, hogy iskoláin-
kat, óvodáinkat ki tudjuk segíteni
megszorító központi intézkedések
esetén is — tette hozzá Láng Zsolt.

*
Kerületünkben sem bezárni, sem
összevonni nem kell oktatási és ne-
velési intézményeket — tudtuk meg
Ötvös Zoltántól, a Mûvelôdési Iroda
vezetôjétôl. Sôt, új bölcsôde kialakí-
tásával kívánja az önkormányzat az
egyre növekvô igényt kielégíteni. A
Hûvösvölgyi úton található, az egyko-
ri Budagyöngye Közösségi Ház épüle-
tében hozzák létre a kerület ötödik,
nyolcvan férôhelyes bölcsôdéjét.

Kerületi szinten elegendô óvodai
helyünk van, gondot inkább csak az
elosztás okoz. A három csoport befo-
gadására alkalmas mobil ovi további
használatával megoldódik Hûvös-
völgy, Máriaremete és Pesthidegkút
körzetének ellátása is.

A kerület belsô részén két-három
rendkívül túlterhelt óvoda mûkö-
dik. A legnagyobb nyomás a Virág
árok óvodára nehezedik, ezért hatá-
rozott úgy az önkormányzat, hogy ki-
bôvíti az épületet. A tervezett két-

szintes akadálymentesített új épület-
részben alul tornaszobát, felül pe-
dig foglalkoztatót alakítanak ki. A
munkálatok szeptemberben kezdôd-
nek el. A tervek szerint az építkezés
során nem lesz szükség a gyerekek
ideiglenes áthelyezésére.

A jelen pillanatban üres mobil
óvoda konténerépületének felhasz-
nálása az igényektôl függ. Szeptem-
bertôl — amennyiben a Virágárok
Óvoda a bôvítés idejére valóban sa-
ját épületében maradhat — vagy a
Kolozsvár utcai óvoda tagóvodája-
ként mûködne, vagy a Máriaremetei
útról költözne le egy csoport, és a
felszabaduló helyiségben tornaszo-
bát lehetne kialakítani.

A kerületi iskolák közül a Fillér Ut-
cai Általános Iskola szorul legin-
kább felújításra. A teljes megújulást
három ütemben tervezik megvalósí-
tani. Elsô ütemben egy új épületszár-
nyat építenénk a meglevô épület-
hez, amelyben két tanterem és egy
tornaterem kapna helyet. A bôvítés
ideje alatt a tanítás zavartalanul foly-
hat majd a Fillérben. A második és
harmadik ütemben az erôsen lerom-
lott állapotú panelépület teljes fûtés-
rendszerét és nyílászáróit is korsze-
rûsítik, a megvalósításához szüksé-
ges pénzösszeg egy részére pályázik
is az önkormányzat.

Dankó Virág alpolgármester
mindezekhez hozzáfûzte, hogy az ön-
kormányzat szigorú gazdálkodással
évrôl évre igyekszik az intézményi
felújításokra, beruházásokra pénzt
elôteremteni. Ezen kívül pedig min-
den pályázati lehetôséget megpró-
bálnak kihasználni. Áprilisig lehet
például az oktatási, nevelési vagy
egészségügyi intézmények korszerû-
sítésére egy olyan pályázatot benyúj-
tani, ahol nem pénzt, hanem építô-
anyagot kapnak a nyertesek. P. Zs.

A Fillér utcai kisiskolások

Ismét gyermekzsivalytól hangos az óvoda
Ismét a megszokott helyre, a Budakeszi út 75. alatti óvodába mehetnek reg-
gelenként az odajáró gyerekek. Bár ideiglenes otthonukat, a hûvösvölgyi mo-
bil ovit is nagyon kedvelték, most nagy örömmel vették birtokba a több tíz-
millió forintból felújított és átalakított épületet. Láng Zsolt polgármester,
Dankó Virág alpolgármester, Szalai Tibor jegyzô, Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési
Iroda vezetôje és Maruzs Jánosné, a kerületi óvodák munkaközösségének ve-
zetôje közösen keresték fel az elkészült intézményt. Ahogy Kovács Ildikó óvo-
davezetôtôl megtudtuk, intézményükben vegyes korú csoportok vannak,
amelyeket egy-egy színrôl neveztek el.

— 98 százalékban elkészültünk, már csak a dekoráció hiányzik néhány he-
lyen — mondta a megszépült óvoda vezetôje. A szobák nemcsak színesek, de
nagyobbak is lettek, így a mozgásos játékoknak is jut elegendô tér. Megújult
a teljes elektromos hálózat, és vadonatúj bútorok kerültek a helyiségekbe. Az
átköltözés a szülôk hathatós segítségének jóvoltából egy nap alatt zajlott le.

A Virág árok óvoda tavaly ünnepelte 50. születésnapját

A teljes felújítás után korszerû bölcsöde nyílik a Hûvösvölgyi úton
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szer-
vez a Fidesz második kerületi szervezete
szerdánként 16–18-ig (1024 Budapest, Kele-
ti Károly u. 13/b). A részt venni szándéko-
zók az aktuális hét keddjéig kérjenek idô-
pontot a 212-5030-as telefonszámon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 29.) szerdánként 10–14, csü-
törtökönként 10–14 és 17–20 óráig tart
nyitva. Tel.: 387-0425, hívható napközben.

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM II.
kerületi irodája (1022 Bimbó út 63.) ked-
den és csütörtökön 16–19-ig tart nyitva.

AZ MDF INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST szervez a 1022 Budapest, Bimbó
út 63.-ban csütörtökönként 16–18 óra kö-
zött. Elôzetes bejelentkezés, idôpont-egyez-
tetés a 353-0624-es telefonszámon.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fazekas u. 19–23.) hétfôn,
kedden, szerdán és csütörtökön 12–18-ig,
pénteken 12–16-ig tart nyitva. Telefon-
szám: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA (1024
Budapest, Margit körút 48., I. emelet) hét-
fôn, kedden, szerdán és csütörtökön 17–
19-ig tart nyitva, telefonszám: 201-0453;
www.szdszbp02. hu.

Hiányoznak a biztosítékok a szerzôdésbôl
Nyolc éve, 2001-ben nézhettek filmet
utoljára a Margit körúti Átrium moziban
a nézôk. Azóta néhány rövidebb
kulturális eseményt, kiállítást, kisebb
fesztivált kivéve zárva tart a modern
magyar építészet és belsôépítészet
egyik remekmûvének tartott intézmény.
A tulajdonos Budapest Film Zrt. már
többször írt ki pályázatot az ingatlan
értékesítésére. A tavaly nyáron
harmadszorra is meghirdetett mozira
több pályázat érkezett. Érdekes módon
a Budapest Film vezetése a nem a
legtöbb pénzt kínáló, hanem az
alapvetôen ingatlanbefektetésekkel
foglakozó cég ajánlatát sorolta elsô
helyre. A II. kerületi önkormányzat
képviselô-testülete és két bizottsága
elôtt már februárban járt az ügy.

A képviselô-testület február 26-i ülésén úgy
döntött, nem tesz jognyilatkozatot a volt Átri-
um mozi elôvásárlását illetôen. A képviselôk
egyöntetû határozata arra hívta fel a figyel-
met, hogy az önkormányzatnak eljuttatott
szerzôdés nem felel meg azoknak a feltételek-
nek, amelyek alapján a testület döntést hoz-
hatna a kérdésben. Az adásvételi szerzôdés
ügye azonban a fôváros illetékes bizottságai-
nál is megbukott. A Budapest Film Zrt. alapí-
tója ugyanis a fôvárosi önkormányzat, így a
tulajdonosi jogokat a fôvárosi közgyûlés gaz-
dasági, illetve kulturális bizottsága gyakorol-
ja. A gazdasági bizottság múlt heti ülésén ke-
rült napirendre a szerzôdés, amelyet nem fo-
gadtak el. Hutiray Gyula, a gazdasági bizott-
ság tagja II. kerületi képviselôként már jól is-
merte a pályázat és azzal kapcsolatos dönté-
sek elôzményeit.

— Számos probléma merül fel az egész el-
járással kapcsolatban. A fôváros gazdasági bi-
zottsága március 24-i ülésén egyhangúan, a
szocialista Andó Sándor javaslatát elfogadva
határozott arról, hogy kiegészítô értékbecs-
lést kér az ingatlanra, hiszen a mozit koráb-
ban több mint 200 millió forintra értékel-
ték, így semmiképpen sem fogadhatta el a
gazdasági bizottság, hogy ennek az árnak a ke-
vesebb mint feléért, 100,75 millió forintért
adja el azt a Budapest Film.

De ez csak az egyik furcsasága az értékesíté-
si pályázatnak. Nem kaptunk arra sem magya-
rázatot ugyanis, hogy miért utasították a má-
sodik helyre a többet, a 122 millió forintot kí-
náló pályázót, a Showtime Kft-t, amely cég
egyébként koncert- és kiállításszervezéssel
foglalkozik, míg a Budapest Filmnek és a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatalnak jobban
tetszô, százmilliós ajánlatot tévô City Real
Kft. fô proªlja az ingatlanbefektetés.

Hutiray Gyula ezt azért tartja fontosnak
megjegyezni, mert a fôváros és ezzel együtt a
Budapest Film is többször kijelentette, csak
akkor hajlandó túladni az értékes ingatla-
non, ha biztosítékot lát a kulturális tevékeny-
ség megôrzésére.

— Az elénk tett szerzôdésben azonban
több olyan pont is szerepel, amely jogilag el-
fogadhatatlan. Az adásvételi elôszerzôdésben
kulturális funkció megvalósításának biztosí-
tására ki van kötve 100 millió forint kötbér.
Az erre kínált konstrukció azonban semmi-
képp nem elfogadható: 25 millió Ft bankga-
rancia a fennmaradó 75 millió forintra; az
vállalja a készªzetô kezességet, aki egyéb-
ként a szerzôdést is köti. Ilyen formán végsô
soron nincs valódi biztosíték arra, hogy az Át-
rium mozi helyén nem bisztró vagy kocsma
mûködik-e valódi tartalommal megtöltött
kulturális intézmény helyett. De azért sem le-
hetett érdemben a szerzôdésrôl tárgyalni,
mert szó van benne arról, hogy a pályázó bô-
vítené az eredeti helyiséget, de ehhez szük-
ség lenne a társasház alapító okiratának meg-
változtatására és a társasház közgyûlésének
hozzájárulására. Ráadásul több helyen el-
hangzott, hogy a Budapest Film által favori-
zált pályázó 400 millió forintot költene az in-
gatlanra; nos, ez nem több mint sajtóhír,
ugyanis ennek az összegnek nyomát sem ta-
láltuk a szerzôdésben.

Arra a kérdésre, hogy milyen kulturális
funkciót képzelnek el konkrétan a pályázók,
a politikus nem adhatott választ; szavaiból ki-
derült: a pályázók állítólag titkosan kezelen-
dônek nyilvánították az anyagukat, ami Huti-
ray szerint elfogadhatatlan és érthetetlen.

— Mindannyiunk közös érdeke, hogy a
Margit körút egyik legszebb építészeti emlé-
ke ismét virágzó, élettel teli kulturális hellyé
váljék. Nem kótyavetyélhetjük el biztosíté-
kok és a jogszabályok betartatása nélkül.

Tóth Ildikó

Tisztelt Választó!
Amennyiben kopogtatócédulájával a Fidesz—
Magyar Polgári Szövetséget szeretné támogat-
ni, ezt megteheti személyesen Keleti Károly u.
13/b alatti irodánkban is. A 212-5030-as tele-
fonszámon pedig lehetôsége van idôpontot
egyeztetni, hogy aktivistáink ellátogathassa-
nak Önhöz. Támogatását ezúton is köszön-
jük!

A Fidesz II. kerületi Szervezete

Tisztelt Lakótársunk!
Hamarosan európai parlamenti választásra ke-
rül sor. 2009. április 10-ig Ön is megkapja pos-
taládájába ajánlószelvényét. Töltse ki az
MSZP-re, és adja le nálunk személyesen vagy
április 11-én és 25-én 9–11 óra között a Fény
utcai piac bejáratánál vagy az MSZP II. kerüle-
ti Irodájában (1027 Fazekas u. 19–23.) hétfô-
tôl csütörtökig 12–18 óra között, pénteken
10–16 óra között! Szívesen el is megyünk Ön-
höz kérésre, ez esetben várjuk jelzését telefo-
non (212-2978) és e-mailben (bp02@
mszp.hu).

Az MSZP II. kerületi szervezete
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A képviselô-testület ülésén történt
A képviselôk március 26-i ülésükön
elfogadták a kerületi rendôrkapitány
beszámolóját. A Ganz és a Henger utcai
körzeti felnôtt- és gyermekorvosi
rendelôk májusban a Rét utca 3. alatti
felújított és korszerûsített épületbe
költöznek. A képviselôk elfogadták a
kedvezményes élelmiszervásárlás
lehetôségérôl szóló rendeletet is, így
ôsszel megkezdheti mûködését az elsô
kerületi szociális bolt.

A napirendi pontok elfogadása elôtt Korodi
Enikô képviselô (SZDSZ) korábbi kérésének
megfelelôen Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda
vezetôje beszámolt a kerület oktatási intéz-
ményeinek takarítását vállaló cég munkájá-
ról. Tavaly szeptembertôl külsôs cég végzi a
takarítást a kerület iskoláiban és óvodáiban.
Az átállás, sajnos, nem volt zökkenômentes,
több intézménybôl is érkeztek panaszok. Az
irodavezetô szavaiból kiderült: az önkor-
mányzattal szerzôdéses viszonyban álló Es-
cort cég februárban új alvállalkozót bízott
meg, amely az intézményvezetôk szerint im-
már jól végzi a munkáját.

Napirend elôtt kért szót Varga Elôd Bende-
gúz (MSZP), aki lakossági panaszt tolmácsol-

va elmondta: a volt Lajos utcai iskolánál zajló
építkezésnél gyakran a lezárt sáv melletti sza-
kaszon sem lehet közlekedni, így sokszor ala-
kul ki ott torlódás. Kérte, hogy a Városrendé-
szet fokozottan ªgyeljen arra, hogy az építke-
zés alatt az egyetlen járható sávot ne foglalják
el. Varga Elôd Bendegúz a Törökvész úti óvo-
da és bölcsôde környékén a reggeli és a dél-
utáni órákban tapasztalható parkolási gon-
dok csillapításához kérte a hivatal segítségét.
A gyermeküket autóval hozó szülôk nehezen
tudnak megállni, sokszor csak a tilosban. Rá-
adásul a mozgássérült parkolóhely felfestése
sincs megfelelô helyen.

*
A képviselô-testület megalkotta a kedvezmé-
nyes élelmiszervásárlás lehetôségérôl szóló
rendeletet, így az elôkészítô munkák lezárul-
tával, elôreláthatólag szeptembertôl az arra
rászorulók kedvezményekre jogosító kártyát
igényelhetnek az önkormányzattól. Ennek
birtokában meghatározott alapélelmiszerek-
hez kedvezményes áron juthatnak majd hoz-
zá a jogosultak a kijelölt üzletekben. A rende-
let elfogadását megelôzô vitában Póta Gyula
(SZDSZ) és Korodi Enikô annak a véleményük-
nek adtak hangot, hogy a jogosultság odaítélé-
sével és eljuttatásával kapcsolatos költségek
többe kerülnek majd az önkormányzatnak,

mint maga a kedvezmény. Rataj János arra
tett javaslatot, hogy pályázat útján válassza ki
az önkormányzat a szociális boltot mûködtet-
ni kívánó céget, illetve cégeket. Dankó Virág
alpolgármester elmondta: olyan rendszert
próbál az önkormányzat kialakítani, amely a
legnagyobb hatékonysággal viszonylag kis rá-
fordítással mûködtethetô. Az elmúlt fél év-
ben az elôterjesztés készítôi feltérképezték a
különbözô szisztémákat, és a leszûrt tapaszta-
latok alapján dolgozták ki a II. kerületit.

A képviselôk a Hûvösvölgyi út, Nyéki út,
Völgy utca és Vadaskerti utca által határolt te-
rületre három évre változtatási tilalmat ren-
deltek el, amely a Kerületi Szabályozási Terv
felülvizsgálatának elfogadásáig, de legké-
sôbb 2012. március 26-ig lesz érvényben. A
változtatási tilalom alá esô területen telket
alakítani, új építményt létesíteni, meglévô
építményt átalakítani, bôvíteni, továbbá el-
bontani, illetôleg más értéknövelô változta-
tást az életveszély elhárításán kívül végrehaj-
tani nem szabad.

Arról is döntött a testület, hogy a Ganz és a
Henger utcai körzeti orvosi és gyermekorvo-
si rendelôk májusban a Rét utca 3. alatti fel-
újított és korszerûsített épületbe költöznek.
(Bôvebben az Új helyen a Ganz és a Henger utcai
orvosi rendelôk címû cikkünkben.) TI

Átszervezések és létszámgondok a kerületi rendôrségen
Törvényi kötelezettségének megfelelôen a II. kerületi rendôrkapi-
tányság vezetôje idén is elkészítette a kerületi rendôrkapitányság
elôzô évi munkájáról szóló beszámolóját, amelyet a képviselô-testü-
let március 26-i ülésén vitattak meg és fogadtak el. Hangyási Sán-
dor rövid bevezetôjében elmondta: tavalyi évüket megnehezítette a
rendôrség és a határôrség egyesítésének szervezése, illetve a nyug-
díjazási rendszer változása. A rendôrségnek országszerte, de Buda-
pesten és így a II. kerületben is a létszámhiány a legnagyobb gond-
ja. Hangyási Sándor elmondta, hogy igyekszenek a lakosokkal is
szorosabb kapcsolatot ápolni, nagyobb hangsúlyt fektetni a felvilá-
gosító munkára, aminek egyik új eleme a Budai Polgárban megjele-
nô tervezett cikksorozatuk lesz. A kapitány azt is elmondta, hogy a
rendôrség szempontjából az országot és a fôvárost úgynevezett
bûnügyi régiókra osztották, kerületünk az I., III. és XII. kerülettel
együtt az észak-budai régió része lett.

A beszámoló adataiban Csabai Péter (Fidesz—KDNP), a Pesthideg-
kúti Városrészi Önkormányzat elöljárója szerint a kerület más részei-
tôl jelentôsen különbözô hidegkúti jellemzôket külön kellett volna
tárgyalni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy szívesen látnának az ut-
cákon több rendôrt, és nincs megoldva a Hidegkút határában élô
hajléktalanok helyzete.

Ernyey László frakcióvezetô (Fidesz—KDNP) úgy véli: a kerületi
rendôrség a szûkös körülmények miatt szélmalomharcot vív. Annak
a véleményének is hangot adott, hogy több rendôrnek kellene jár-
ôrözni kerületszerte, mert az emberek akkor nagyobb biztonság-
ban érezhetnék magukat. Ernyey László szerint hiba, hogy a
Mammut környékén nem tudja betartatni a rendôrség a parkolási
rendet. Hangyási Sándor megjegyezte: a Mammutnál tilosban par-
koló autókat lefényképezik és a tulajdonost megkeresik, aki az ob-
jektív felelôsség bevezetése óta köteles megfizetni a bírságot,
amelynek itt a legkisebb mértéke 50 ezer forint. Hutiray Gyula (Fi-
desz—KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Frankel Leó út Mar-

git körút és Bem tér közötti szakaszán az utóbbi idôben megszapo-
rodott a gépkocsifeltörések száma. Nagyobb figyelmet kér a rendôr-
ségtôl a környéken.

Hangyási Sándor Skublicsné Manninger Alexandra (Fidesz—
KDNP) kérdésére válaszolva elmondta: négy körzeti megbízott és
négy járôr dolgozik Hidegkúton, és úgy alakították ki az ügyeleti
rendszert, hogy a nap 24 órájában mindig van kinn egy megbízott
és egy járôr.

A kritikai észrevételek után Molnár Zsolt (MSZP) dicsérôleg szólt a
rendôrség elmúlt évi munkájáról. Véleménye szerint sokat javultak
a rendôrök munkakörülményei 2002 óta. Vitatkozott az elôtte szó-
ló képviselôtársaival:

— Esténként mi II. kerületiek büszkén sétálunk kerületünkben, és
jól érezzük magunkat. Nincs bennünk félelem és rettegés, nincs
igény rendôrautókra — mondta Molnár Zsolt, aki szerint a közbiz-
tonság helyzete nem olyan rossz, mint ahogyan azt az elôtte szólók
ecsetelték. — Ezúton is köszönetet szeretnék mondani a kerületi
rendôröknek áldozatos munkájukért — tette hozzá a szocialista po-
litikus, aki szerint több pénz jutna a kerületi rendôrôrsöknek, ha a
2006 óta rendszeres utcai zavargások miatt nem kellett volna a köz-
ponti rendvédelmi szerveket megerôsíteni.

Ernyey László Molnár Zsolt felvetése kapcsán elmondta, hogy a
kapitányi beszámoló is nagyon sok nehézséget sorol fel, ami szin-
tén azt jelzi, hogy nem túl jó a helyzet. Arra is kitért, hogy a kerületi
kapitányság munkáját több mint egy évtizede évrôl évre milliókkal
segíti a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány, amelynek befizetôi ke-
rületi polgárok és vállalkozások.

Varga Elôd Bendegúz (MSZP), az önkormányzat közbiztonsági ta-
nácsnoka elmondta, örül annak, hogy a Városrendészet és a kerüle-
ti kapitányság sok területen együttmûködik.

A kapitányság tavalyi munkájáról szóló beszámolót végül a testü-
let elfogadta, húsz igen és négy tartózkodás mellett.
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Negyedéves a Bûnmegelôzési Centrum
Az év elején nyíló Bûnmegelôzési Centrum a
gyakorlati bûnmegelôzésre helyezi a hang-
súlyt. A Buday László utca 5/c alatti központ
külsôre csupán egy iroda, annál azonban sok-
kal fontosabb szerepet tölt be a kerület köz-
biztonságának és közrendjének megôrzésé-
ben.

A központban állandó ügyeleti szolgálatot
lát el a Városrendészet, és a remények sze-
rint hamarosan már a fejlesztés alatt álló
térªgyelô rendszer képeit is látni fogják az
irodában. A centrumot zöld számon, ingyene-
sen lehet hívni a kerületbôl, innen tartják a
folyamatos és állandó kapcsolatot a kerületi
utcán lévô polgárôrökkel, rendôrökkel, köz-
terület-felügyelôkkel. Az is nyugodt szívvel
fordulhat szakszerû felvilágosításért a Bûn-
megelôzési Centrum munkatársaihoz, aki ta-
nácsot kérne, vagy a bûnmegelôzéssel, köz-
biztonsággal kapcsolatos kérdést tenne fel
hozzáértôknek.

— A centrum otthont ad azoknak a szabad-
idôs rendôröknek, közterület-felügyelôknek
és polgárôröknek, akik éjjel-nappal járôröz-
nek a kerület egész területén, és bármit, ami
a közbiztonság és közrend megzavarását cé-
lozza, igyekeznek megszüntetni — mondta el
Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetôje. — Az
eddigi eredmények és tapasztalatok biztató-
ak, a 24 órás ügyeletet ellátó járôrök jelenlé-
te már önmagában is hatásos, de a központ-
ban ülô diszpécser minden bejelentésre

azonnal tud reagálni és kellô számú járôrt
mozgósítani. A korábban sok munkát adó
közterületeken már csitult a zaj, de betörô,
rabló és garázda is kapott már „útbaigazí-
tást” a bûnmegelôzési járôröktôl.

A szervezet vezetôje elmondta, hogy a má-
sodik félév közepére a remények szerint elin-
dul a bûnügyi referens szolgálat, ami a rend-
ôrségi körzeti megbízotti rendszerhez hason-
lóan mûködik majd. A kerület egyes körzetei-
nek saját bûnmegelôzési referense lesz, aki-
nek a nevét és elérhetôségét a lakók ismerni
fogják. Bármilyen, a közterületek rendjét és
biztonságát veszélyeztetô kérdéssel keresni
lehet majd ôket. A referens a lakossági észre-
vételekre intézkedik, és minden esetben tájé-
koztatást nyújt a bejelentônek, hogy az ügy-
ben milyen lépéseket tett. A Bûnmegelôzési
Centrum továbbra is várja minden szervezet,
egyesület segítségét és csatlakozását, hogy a
II. kerületben a bûnmegelôzés a gyakorlat-
ban még sikeresebb program legyen.

Minden nap
a Föld Napja

Kerületünk olyan, amilyenné tesszük.
Most Ön is könnyen tehet a tisztább, vi-
rágosabb kerületért. Adja le veszélyes
háztartási hulladékait: elhasznált fény-
csövek, világítótestek, fáradt olaj, sütô-
zsír, szárazelemek, akkumulátorok, bár-
milyen elhasznált elektronikai eszköz.
Rajtunk is múlik, hogy szemetes vagy
tiszta városrész-e a kerület! A veszélyes
hulladékért cserébe virágpalántát adnak
ajándékba. Helyszínek és idôpontok: A
Fény utcai piac bejáratánál április 11-
én és április 25-én (szombati napokon)
9–11 óra között. Bôvebb információ: Ôr-
si Gergely, (06 20) 420-4031, www.
mszpbudapest.hu/fold

Helyi piac húsvét elôtt
Húsvét elôtt, április 4-én ismét ôstermelôi pi-
ac lesz a Hímes u. 3. alatti cserkészház kertjé-
ben. A bevétel továbbra is teljes mértékben
az ôstermelôknél marad. Remélhetôleg jó idô-
ben sok, régen látott ismerôs találkozhat és
beszélgethet majd egymással a piacon. A fô-
szervezô, Szilágyi Zsolt és segítôi a Pesthideg-
kúti Polgári Körök Szövetségétôl minden ked-
ves vásárlót várnak.

A vadgesztenyefákért
Az aknázómolyok elleni védekezés költségei-
hez a kerületi önkormányzat harminc százalé-
kos támogatást nyújt. A kivitelezôk a védeke-
zési munkák elvégzésekor a permetezés vagy
injektálás ellenértékének hetven százalékáról
a megrendelô részére számlát állítanak ki, a
fennmaradó harminc százalékot az önkor-
mányzat a kivitelezôknek átutalja. A megren-
delô a munkák elvégzését a számla kiªzetése-
kor igazolja. Akik részt kívánnak venni a növé-
nyek megóvásában, vegyék fel a kapcsolatot
a szakemberekkel: Permetezés: Kiss András,
1025 Budapest, Szikla utca 10. Telefon: 325-
7814. Injektálás: Oberleitner-Agro Bt., 8754
Galambok, Ady utca 105. Kovács Zoltán, tele-
fon: (06 30) 237-2829.

Városrendészet és
Bûnmegelôzési Centrum

1024 Buday László utca 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678, panasz-
bejelentés: 346-5679, fax: 346-5649

Ingyenesen hívható zöld szám:
(06 80) 204-965

Újabb és újabb trükkök
Idôs, nagy bérházban élô édesanyámhoz kora reggel, fél nyolckor csöngetett be egy férª az-
zal, hogy vízszerelô, és mivel a házban csôrepedés van, ellenôriznie kell, milyen víz folyik
a csapból. Édesanyám megkérdezte, hol van a csôtörés. A harmadik emeleten, volt a vá-
lasz — ô az elsôn lakik. Eközben hallotta, hogy valaki feljebb hangosan beszél, édesanyám
azt hitte, valamelyik lakóval. Ahol lakik, onnan viszont nem láthatta a lakást. Az ô ajtajára
is csak a ház konyháiból, elôszobáiból lehet rálátni. Beengedte a férªt. A bejárati ajtó mel-
lôl nyíló konyhába mentek be, a bejárati ajtó nyitva maradt. Így surranhatott be a másik
férª, aki könnyen megtalálta a ªókos szekrényben édesanyám pénzét, mivel erre a
könnyen hozzáférhetô helyre tette az egy-két nappal korábban érkezett nyugdíját (is). Köz-
ben a két tolvaj telefonon kapcsolatban volt. Az álszerelô úgy tett, mintha a fônökétôl kér-
ne erre-arra engedélyt, utasítást. Az egész történés nem volt hosszabb 3–4 percnél. A töb-
bi sejthetô. Édesanyám az elôszobába kilépve már látta, hogy nyitva a szobaajtó, s hívta is
vissza az álszerelôt, hiába.

(Név és cím a szerkesztôségben)
A II. kerületi Rendôrkapitányság munkatársai is találkoztak már hasonló esettel. A vízcsôtörés
gyakran szerepel a trükkös tolvajok módszerei között, hiszen ilyen esetekben a lakók hajlamosak
gyorsan segítséget nyújtani a technikai probléma megoldásában. A tolvajok olykor a vízmûvek al-
kalmazottjának adják ki magukat, a trükk részeként pedig néha észrevétlenül a kabát alá rejtett
palackból még vizet is kilocsolnak, hogy még jobban megtévesszék a gyanútlan tulajdonost. Gyak-
ran a vízvezeték javítására 10–20 ezer forint elôleget kérnek. Az elkövetôk ilyenkor megªgyelik,
hogy a sértett honnan veszi elô a pénzt, és egy óvatlan pillanatban a többi összeget, vagy a gyak-
ran ugyanott tartott ékszereket is elemelik, vagy örökre eltûnnek az elôleggel. A trükkös tolvajok
fegyvere a ªgyelemelterelés, ötleteiknek tárháza pedig szinte végtelen — hívja fel a ªgyelmet a
rendôrség, ezért fokozott óvatosságra intik az egyedül élô, idôsebb lakókat. A II. kerületi rendôrka-
pitányság a hasonló esetek elkerülése érdekében jelzi: ha valóban csôtörés van a házban, akkor a
vízmûvek dolgozói a fôcsapot zárják el. Mielôtt a lakásba bárki beengedné a szerelôket, amennyi-
ben van, hívja fel a közös képviselôt, érdeklôdje meg, hogy valóban van-e csôtörés, vagy telefonál-
jon át a szomszédba, gyanú esetén értesítse a rendôrséget. Érdemes elsôként szétnézni a lakás-
ban, hogy valóban van-e beázás, ha nincs, senki se engedje be a „szerelôt”.

Az olvasó írja…
Fogyatékosokat

támogató virágvásár
Fogyatékosok alkalmazását segítô virágvásár
lesz április 26-án vasárnap 8–14 óra között a
Kájoni János ferences közösségi házban
(1026 Szilfa u. 4.). A Civitán Budapest Help fo-
gyatékosokat foglalkoztató kertészete elsôsor-
ban szép muskátlikat és egynyári virágokat kí-
nál megvásárlásra ezen a napon. Fogyatéko-
sok alkalmazását támogatja az, aki vásárol a
szép virágokból.
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Foci 1509 percen át
A Baár—Madas Gimnázium a Kálvin-év prog-
ramjaihoz csatlakozva, a reformátor születési
évére utalva, 1509 perces folyamatos focit
szervezett az iskola diákjainak március 20-
án 14 órától 21-én 15 óra 9 percig. Az elsô
meccsen a lelkészek és tanárok csapata mér-
te össze erejét a szülôk csapatával, az utóbbi-
ak gyôzelmével ért véget a mérkôzés.

Sajtópályázat
diákoknak

A Két-Kedök Egyesület és a II. kerületi Diák-
önkormányzat sajtópályázatot hirdet általá-
nos és középiskolás kerületi iskolákban tanu-
ló diákoknak. A pályázók beadhatnak diák-
vagy tanárportrét, a diákönkormányzattal
kapcsolatos, illetve szabad mûfajú és témavá-
lasztású írást. Egy pályázó több kategóriában
is indulhat, de mindegyikben csak egy pálya-
mûvel. A pályázaton már megjelent és még
nem közölt írásokkal egyaránt lehet indulni.
Az írásokat a nevezési lappal együtt a palya-
zat@kedok.hu e-mail címre kell beküldeni
április 24-ig. Nevezési lap letölthetô, illetve
bôvebb tájékoztatás kérhetô: www.kedok.hu.

Nyílt napok
a Kiss Zenedében

Április 27–30-ig, a tavaszi szünet után zene-
ovi, hangszeres és szolfézsórák, néptánc és
moderntánc órák, festészet órák látogatha-
tók a Zenede központjában (1028 Budapest,
Hidegkúti út 167.) és budapesti, pátyi, telki,
budajenôi telephelyein. www.kiss-zenede.hu

A természet megóvása érdekében kérjük az érdeklôdôket, hogy a tömegközlekedést vegyék igénybe, vagy kerékpárral érkezzenek!

2009. április 26-án vasárnap
Pálvölgyi-barlang kôfejtôje

1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.

8.00–10.00
10.00–14.30

15.00–16.00

Virágvásár
Játékos vetélkedôk, természetvédelmi civil szervezetek bemutatkozása,
kézmûves bemutatók, drótkötélpálya, falmászás egész nap ingyenesen
Gryllus Vilmos-koncert

Barlangtúra részvételi díja 50%-os kedvezménnyel
II. kerületi lakosok és II. kerületi oktatási intézmények diákjai számára ingyenes!
További információ: Kôvári Anita, tel.: (06 30) 663-4670

Kellemes idôtöltést kívánunk mindenkinek!Budapest Fôváros
II. Kerületi Önkormányzat

Rákóczisok találkoztak
A II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban idén
március 27-én tartották az évente megrende-
zett Nagy Rákóczis Napot. A tanulók délelôtt
az Európai Unió egy-egy országát bemutató
projektjeiket ismertették, a munkákat a nap
folyamán zsûrizték is. A gyôztes 11/c csapat
egynapos bécsi kirándulást kapott jutalmul.
A végzôs osztályok EU-parlamenti ülés kere-

tében az unió képviselôinek munkájába is be-
lekóstolhattak egy rövid idôre. A tornaterem-
ben kialakított „ülésteremben” az elôzetes
felkészülést követôen minden csapat egy-
egy témakörbôl tartott „bizottsági beszámo-
lót”. Délután négytôl az iskolába várták az
öregdiákokat, akiknek a gimnázium tehetsé-
gei tartottak verses-zenés-táncos bemuta-
tót. A megjelenteket Magócs Éva igazgató kö-
szöntötte, aki egyúttal elmondta, hogy az in-
tézményben négy tantermet egykori, nagy tu-
dású tanárokról neveznek el. Az avatóünnep-
séget követôen a IV. emeleti biológia elôadó
Zámbó Lászlóné biológia-földrajz szakos ta-
nár, a III. emeleti ªzika elôadó Vigassy
György ªzika-matematika szakos tanár, a III.
emeleti énekterem G. Horváth József ének
szakos tanár, a II. emeleti latin tanterem pe-
dig Szerdahelyi Andor görög-latin-matema-
tika szakos tanár nevét viseli.

Csik Ferencre emlékezett az iskola
Az 1936-os olimpiai bajnok nevét viselô
Csik Ferenc iskola minden évben ünnepé-
lyes keretek között emlékezik meg névadójá-
ról. Az idei ünnepség díszvendégei között má-
sok mellett az egykori élsportoló lányát, Csik
Katalint, Németh László lányát, Németh Ágnest,
Magyar Zoltán olimpiai bajnokot, a Magyar
Olimpiai Akadémia alelnökét és Soltész Atti-
lát, az önkormányzat Közoktatási, Közmûve-
lôdési, Sport és Informatikai Bizottságának
elnökét köszönthették a résztvevôk.

Az iskola két volt diákja, Storcz Botond há-
romszoros olimpiai bajnok, jelenleg a Ka-
jak-kenu Szövetség kapitánya és Schirilla
György beszélt a testedzés és a tanulás fontos-
ságáról, volt iskolájuk és a sport szeretetérôl.

Az ünnepség minden évben alkalmat ad ar-
ra is, hogy átadják a Csik-okleveleket és a
Csik-díjakat. Oklevelet az a diák kaphat, aki
felsô tagozaton legalább 4,5-es, gimnázium-
ban legalább négyes tanulmányi átlaggal ren-
delkezik, valamint országos vagy budapesti
bajnokságon, illetve diákolimpián az elsô
hat hely valamelyikén végez. Csik-díjban az
a tanuló részesül, akinek tanulmányi átlaga

legalább 4,5, magatartása példamutató, és or-
szágos vagy budapesti bajnokságon elsô he-
lyezést ért el. Idén Király Nóra sportmászó és
Pattantyús Petra asztaliteniszezô részesült az
elismerésben, amelyet Magyar Zoltántól ve-
hettek át. Szintén Csik-díjjal jutalmazták azo-
kat a pedagógusokat, akik munkájukkal kie-
melkedôen sokat tesznek a sportoló gyereke-
kért, ebben a tanévben Benkô Gabriellát,
Reimhard Csabát és Vámosné Vitális Mártát
tüntették ki a díjjal. Az év legjobb dzsúdósá-
nak járó vándordíjat a tizedikes Szova Katalin
vette át.
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Iskolai beíratás
A 2009/2010-es tanévben tanköteles az a gyermek,
aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte
és 2009. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A szü-
lô kérésére tankötelessé válhat a gyermek akkor is, ha
hatodik életévét december 31-ig tölti be. A tankötele-
zettség kezdetén minden gyermeket iskolába kell írat-
ni. A fôvárosban a fôjegyzô úgy rendelkezett, hogy
2009-ben április 23-án 8–19 óráig és 24-én 8–18
óráig lehet a gyermekeket az általános iskola elsô osz-
tályába beíratni.

A beíratáshoz az iskola kéri: a szülô személyi iga-
zolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivo-
natát, az óvoda véleményét, illetve a nevelési ta-
nácsadó véleményét, ha a gyermek nem járt óvodá-
ba, a szakértôi és rehabilitációs bizottság szakér-
tôi véleményét testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, to-
vábbá más fogyatékos gyermek esetén.

Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhe-
tô. Az általános iskola — beleértve a kijelölt iskolát is
— köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót,
akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
a körzetében található (kötelezô felvételt biztosító is-
kola). A Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általá-
nos Iskolának és a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános
Iskola, Gimnázium és Zeneiskola Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézménynek nincs körzete. Mindkét intéz-
ményben elsôsorban II. kerületi lakosú gyermekek nyer-
hetnek felvételt. A körzetek megtalálhatók a

honlapon.
Ha az általános iskola a kötelezô felvételi kötelezett-

sége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelme-
ket is teljesíteni tud és valamennyi felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az általános isko-
la sorsolás útján dönt. A nemzeti vagy etnikai kisebb-
séghez tartozó jelentkezôt — ha a felvételi követelmé-
nyeknek megfelel — a nemzeti vagy etnikai kisebbség
nyelvén, illetôleg a nemzeti vagy etnikai kisebbség
nyelvén és magyarul tanító iskolába (tagozatra, osz-
tályba, csoportba) fel, illetve át kell venni.

Ha a szülô gyermeke tankötelezettségének teljesíté-
sével kapcsolatban a jogszabályban elôírt kötelességé-
nek nem tesz eleget, a jegyzô elrendelheti a tanköte-
lesség teljesítését. Ha a gyermeküket nem körzeti isko-
lába szeretnék beíratni, akkor ezt köteles jelenteni a
körzetes iskolának.

A választott iskolába, ha az a II. kerületi önkormány-
zat fenntartásában mûködik, április 23-a elôtt is adhat
be felvételi kérelmet. Ebben a gyermek adatai mellett
tanácsos röviden ismertetni választásuk indokait. A
döntésrôl a kötelezô beíratási idôszakot követôen az
iskola írásban értesíti a szülôket. Ha a gyermek felvé-
telt nyert, ezt a körzetileg illetékes iskolának haladék-
talanul be kell jelenteni és az errôl szóló határozatot
(befogadó nyilatkozatot) el kell juttatni, ami a felvételt
biztosító iskola igazgatójának feladata.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az iskola hatá-
rozatot hoz. A döntéstôl számított tizenöt napon belül
a szülôk fellebbezéssel élhetnek, amelyet az iskola
igazgatójának, a II. kerületi jegyzô nevére címezve kell
benyújtani.

Azoknak a gyermekeknek a felvételérôl, akik nem
kerületi lakosok és II. kerületi önkormányzati fenntartá-
sú iskolát választanak, csak 2009. április 27-e után
dönt az iskola igazgatója, hiszen elsôsorban a II. kerü-
leti gyermekek ellátásáról kell gondoskodnia, ezért kér-
jük türelmüket és megértésüket. Bôvebb információ:
Mûvelôdési Iroda, 1027 Bem tér 1. Tel.: 346-5778.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny február
20-i, elsô fordulójára 904 tanuló nevezett a
kerületi iskolákból, és közülük tizenhárman
jutottak a kecskeméti országos döntôbe.

EREDMÉNYEK: 3. osztályosok: 15. Lukács
Flóra (Áldás), 13. Marcsek Zoltán (Áldás), 11.
Jedlovszky Krisztina (Áldás), 9. Gulácsi Norbert
(Szabó Lôrinc), 7. Kovács Kitti (Áldás), 6. La-
katos Ádám (Áldás), 3. Tomcsányi Kinga
(Ökumenikus, az országos döntôbe jutott),
2. Budai Zsóªa (Baár—Madas, az országos
döntôbe jutott), 1. Janzer Lili (Áldás, az or-
szágos döntôbe jutott).

4. osztályosok: 15. Szabó Blanka (Ökumeni-
kus), 14. Kovács Bence (Klebelsberg), 13. Sa-
gát Lóránt (Baár—Madas), 10. Gilányi Katalin
(Áldás), 9. Hazay Levente (Áldás), 8. Berényi
Bence (Áldás), 5. Lelik Alíz (Áldás), 3. Svastits
Áron (Áldás, az országos döntôbe jutott), 2.
Budinszky Móric (Szabó Lôrinc, az országos
döntôbe jutott), 1. Csapodi Márton (Szent
Angéla, az országos döntôbe jutott).

5. osztályosok: 15. Schlachtovszky Viktor (Ál-
dás), 14. Balogh Menyhért (Fillér), 12. Varga
Botond (Szabó Lôrinc), 8. Hornák Bence (Ál-
dás), 4. Hepke Alajos (Áldás, az országos
döntôbe jutott), 2. Szabó Barnabás (Áldás,
az országos döntôbe jutott).

6. osztályosok: 13. Öreg Botond (Szabó Lô-
rinc), 12. Burián Lóránt (Budenz), 10. László

Dániel (Áldás), 9. Pohl Péter (Budenz), 8. Ko-
vács Gergely (Klebelsberg), 4. Janzer Barna-
bás (Áldás, az országos döntôbe jutott), 3.
Szondy Borbála (Áldás, az országos döntôbe
jutott), 2. Göde Ábel (Fillér, az országos dön-
tôbe jutott).

7. osztályosok: 12. Emri Tamás (Baár—Ma-
das), 1. Kabos Eszter (Áldás, az országos dön-
tôbe jutott).

8. osztályosok: 11. Varga Dávid (Baár—Ma-
das), 6. Palágyi Barbara (Áldás). 2. Csuka Ró-
bert (Baár—Madas, az országos döntôbe ju-
tott).

Csapatdíjak: 3. osztályosok: 1. Áldás (Jan-
zer Lili, Kovács Kitti, Lakatos Ádám), 4. osz-
tályosok: 1. Áldás (Lelik Alíz, Berényi Bence,
Svastits Áron), 5. osztályosok: 1. Áldás (Hep-
ke Alajos, Hornák Bence, Szabó Barnabás),
6. osztályosok: 2. Áldás (Janzer Barnabás,
Szondy Borbála, László Dániel).

Tanári díjak: Áldás iskola: Herbert Mária,
Bóna Anna, Kruchió Mária, Süveges-Szabó Ma-
rianna. Baár—Madas iskola: Fehér Jánosné,
Nagy-Baló András. Fillér iskola: Luczné B. Va-
léria. Szent Angéla iskola: Beregszászy Ilona.
Ökumenikus iskola: Szászné Bruckner Mari-
ann. Szabó Lôrinc iskola: Szteblák Csilla.

Az általános iskolák között már ötödik alka-
lommal az Áldás Utcai Általános Iskola lett az
elsô.

Minden gyereknek joga van a boldogsághoz

A pesthidegkúti Gyermekek Háza és a be-
rettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Mûvészeti
Iskola diákjainak közös kiállítása március
27-én nyílt meg a Klebelsberg Kultúrkúriá-
ban.

A Színes mezô címû tárlatot Dankó Virág al-
polgármester, az esemény védnöke nyitotta
meg, aki kiemelte, hogy szülôként és pedagó-
gusként egyik legfontosabb feladatunk, hogy
a ránk bízott gyermekeknek megtanítsuk,
hogy a nehézségek között is meg tudják látni
a körülöttünk levô szépséget, örömöt. Ritók
Nóra, az Igazgyöngy iskola vezetôje elmond-
ta, hogy a tárlatra készülve arra is megkérték
kisdiákjaikat, rajzolják le, ha virággá változ-
nának, milyenek lennének.

— Nagy megtiszteltetés és öröm számunk-
ra, hogy ezeket a csodálatos virágokat nevel-
gethetjük, gondozhatjuk, szirmaikat bonto-
gathatjuk. Minden gyereknek joga van a bol-
dogsághoz, akár sérült, akár hátrányos hely-
zetû, akár cigány származású — hangsúlyozta
Ritók Nóra.

A mûvészeti iskola szociálisan rendkívül
hátrányos helyzetû, javarészt roma származá-
sú kisdiákjai számtalan pályázaton, nemzet-
közi rajzversenyen értek el nagyszerû ered-
ményeket. A kiállított képek közül már több
elkelt, a befolyt összeg a gyerekek életminô-
ségének javítását, mûvészeti elôrehaladását
szolgálja majd. A tárlat április 12-ig tekinthe-
tô meg. ld
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Egy „filléres” sikertörténet
Ritkán fordul elô, hogy egy szülô azért ragad-
jon tollat, mert gyermeke tanárával és iskolá-
jával elégedett. Az említett iskola a Fillér Ut-
cai Általános Iskola, annak is a német tagoza-
ta, a tanár pedig dr. Vasné Légrády Mariann ta-
gozatvezetô. Olvasónk levele felkeltette az ér-
deklôdésünket, így ellátogattunk a Fillérbe.
Ottlétünkkor a gyerekeknek éppen délutáni
Übungja, azaz német nyelvi gyakorlata volt.
Az egyik kisªú kilencedik születésnapját ün-
nepelték — német szokások szerint.

— Elsô osztálytól kezd-
ve magas óraszámban ta-
nulják a gyerekek a né-
met nyelvet — meséli Lég-
rády Mariann. — Német
anyanyelvi tanárok tanít-
ják alsó tagozaton heti
egy-egy órában a termé-
szetismeretet, rajzot, éne-
ket, testnevelést, a tech-

nikát és a német nyelv és irodalmat 5 órá-
ban, felsô tagozaton a történelmet, a biológi-
át és a természetismeretet, és német nyelv és
irodalmat, nép- és honismeretet heti 9 órá-
ban. Matematikát csak magyarul. Bontott cso-
portban dolgozunk a gyerekekkel. Mind a
nyolc évfolyamon olyan kétnyelvû bizonyít-
ványt kapnak a tanulók, amelyet minden eu-
rópai uniós országban, ahol német nyelvokta-
tás zajlik, elfogadnak. Azokat a tantárgyakat
tanulják nálunk a gyerekek, amelyeket né-
met nyelvterületen is tanítanak.

Olyan nyelvi környezetben zajlanak az isko-
lai hétköznapok, hogy tanulóink különösebb
erôfeszítés és kínlódás nélkül elsajátítják az
idegen nyelvet. Bár legtöbbjüknek van vala-
milyen személyes érintettsége, beiratkoztak
hozzánk olyan kiselsôsök, akik semmiféle
nyelvtudással nem rendelkeztek, és ugyan-
olyan sikeresen kommunikálnak rövid idôn
belül németül, mint a nyelvet már kicsit is-
merô társaik. Ez annak is köszönhetô, hogy a
németajkú tanárok egyáltalán nem beszél-
nek magyarul a gyerekekhez (még szünetben
vagy az udvaron sem), akik sokszor nem is
tudják, hogy tanáraik tudnak magyarul.

Légrády Mariann és Honos Pia német anya-
nyelvû tanító kidolgoztak egy új módszert a
nyelvtanításra, amelynek köszönhetôen a
gyerekek rövid idôn belül nagy hatékonyság-
gal ismerkednek az idegen nyelvvel.

— A módszer lényege, hogy adott témakö-
röket dolgozunk fel a gyerekekkel elôször ma-
gyarul, majd ugyanazt németül — magyarázza

Mariann. — Több tantárgyban, természetis-
meretben, olvasásban, illetve a készségtár-
gyakban próbáltuk ki a módszert, amely tel-
jes mértékig beválni látszik. A gyerekek két-
szer annyit foglalkoznak az adott témával, il-
letve olvassák ugyanazt a mesét magyarul és
németül, és a tanítók is újabb ötleteket kap-
nak egymástól.

A német nemzetiségi tagozat tizennégy éve
mûködik kerületünkben, 2000 szeptembere
óta talált otthonra a Fillér Utcai Általános Is-
kolában.

— A Fillér mindig nyel-
vi orientációjú iskola volt
— mondta Kerekes Zsolt
igazgató —, ma mintegy
százharminc gyerek ta-
nul a német tagozaton. A
korábbi tíz fô körüli osz-
tálylétszámhoz képest
mostanra 25–27 fôs osztá-
lyokat indítunk. A meg-

növekedett érdeklôdésnek nagyon örülünk,
ez ugyanakkor nagyobb terhet jelent pedagó-
gusainknak. A német tagozaton magasabb
óraszámban tanulnak a diákok. Matematiká-
ból és magyarból ugyanazt tanulják, mint a
párhuzamos osztályokba járó társaik. Törté-
nelembôl, biológiából és természetismeret-
bôl német és magyar nyelvû óráik is vannak.
Feszes a tempó, de a gyerekek nagyon jól tel-
jesítenek, sok a kitûnô tanuló köztük. Az a ta-
pasztalatunk, hogy nyolcadikra tanulóink zö-
me közel anyanyelvi szinten beszéli a néme-
tet. Büszkeségünk mások mellett Pataki Patrí-
cia, aki nálunk kezdett németül tanulni, és
nyolcadikban száz százalékos felsôfokú nyelv-
vizsgát tett. Péter Zs.

Dr. Waller Klára nyugalmazott egyetemi docens, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselôje rendszeresen látogatja a német nyelvet is ta-
nító intézményeket. Tapasztalatai alapján a Fillér Utcai Iskolában megva-
lósuló nyelvi oktatás hatékonysága és színvonala messze felülmúlja a
többi iskolában folyó hasonló képzést: „A II. kerületben több iskola ta-
nít németet, azonban két intézmény, a Fillér Utcai Általános Iskola és a
pesthidegkúti Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium vállalta
nemzetiségi tagozat létrehozását is. Az elmúlt évek során mindig rend-
kívül magas színvonalú nyelvi oktatás folyt e tagozatokon.

Járdányisok
a Móriczban

A Járdányi Pál Zeneiskola a Móricz Zsig-
mond Gimnáziumba várta március 19-
én este az érdeklôdôket, akik az intéz-
mény együtteseinek hangversenyét hall-
gathatták meg. Az ingyenes koncerten
fellépett a gyermek- és az ifjúsági zene-
kar, az „Áldás” furulyaegyüttes, a pesthi-
degkúti és az egyesített blockflôteegyüt-
tes, a gitárzenekar, a cselló-, a fuvola- és
az ütôegyüttes, valamint a kórus. A kö-
zönség elôadásukban Böhm-, Schu-
bert−, Gárdonyi-, Purcell-, Seiber-, Har-
tog-, Staak-, Vivaldi-, Bartók-, Britten-,
Tartini-, Bach- és Billy Joel-mûveket hall-
gathatott meg.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként
17 órától ingyenes jogi tanácsadás társashá-
zi képviselôknek a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 (szigeti.szil-
via@masodikkerulet.hu) minden hónap el-
sô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart a hiva-
talban (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
díjmentes tanácsadást tart minden csütör-
tökön 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Köz-
pontban (1024 Budapest, Margit körút 47–
49.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
tel.: 315-1366, e-mail cím: jover. gyorgy@
masodikkerulet.hu.

A Fillér Utcai Általános Iskola olyan
most negyedikes tanulókat vár, akik
szeptembertôl ötödikesként csatlakoz-
nának a német nemzetiségi tagozathoz.
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Óvodahívogató
Összeállításunkban a II. kerületi önkormányzat fenntartásában mû-
ködô óvodák legfontosabb adatait gyûjtöttük össze az óvodavezetôk
közlése alapján. Az óvodai elôjegyzés ideje idén május 4–8. között
lesz.

Bolyai Utcai Óvoda
1023 Bolyai u. 15. Tel./fax: 326-2059; e-mail: ovoda.bolyai@ecom.hu
CSOPORTOK: Hat gyermekcsoport, 168 férôhely két épületben, törekszenek a homogén, életkor szerinti csoportok kialakítására. PE-
DAGÓGIAI PROGRAM: Az egészséges, harmonikus, sokoldalúan fejlett személyiség kibontakoztatása, a környezet és a mûvészetek
iránt nyitott, pozitív viszony kialakítása, a környezet megismerésére való nevelés. Hangsúlyt fektetnek az érzelmi nevelésre, a társas kapcso-
latok és az egészséges életmód alakítására, valamint az anyanyelvi nevelésre. A fejlesztés során olyan tapasztalatok birtokába szeretnék jut-
tatni a gyermekeket, amelyek segítik ôket eligazodni a környezô világban, és abban, hogy önálló, kitartó, érdeklôdô, önbizalommal rendelke-
zô, kreatív személyiséggé formálódjanak. BESZOKTATÁS: Augusztus utolsó hetében anyás beszoktatás. KÖRNYEZET: A csaknem
egyhektárnyi kertben a teraszos megoldású udvarok tágasak, fajátékkal, babaházzal berendezve. Nyáron pancsolási lehetôség. A KRESZ-ud-
varon rollerezés, kerékpározás. KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK: A szülôk igényeinek megfelelôen, térítés ellenében, középsô csoportos
kortól: játékos angol, úszásoktatás, szolfézs-zeneovi, dzsúdó, hittan. Kulturális programok: színházi, bábszínházi elôadások, zenés mûsorok.

Budakeszi Úti Óvoda
1021 Budakeszi út 75. Tel./fax: 200-8662; ovoda.budakeszi@ecom.hu
CSOPORTOK: Négy csoport, mindegyik vegyes csoport, 3–7 éves korú gyerekekkel. PEDAGÓGIAI PROGRAM: Legfôbb tevé-
kenységi formájuk a játék, a tanulást játékba integrálják. Nagy hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés: sok mozgás, levegôzés, nap-
közben folyamatos zöldség- és gyümölcsfogyasztás. Fontosnak tartják a természet szeretetére és védelmére nevelést. Hagyomány a szülôk-
kel és gyerekekkel együtt az óvoda környezetének gondozása, szépítése. Kiemelt szerepet kap a néphagyomány ápolása, a jeles napok meg-
ünneplése. Délelôtt idegen nyelvi nevelés keretében játszva ismerkednek a gyerekek az angol nyelvvel. BESZOKTATÁS: Nyáron lehetô-
séget biztosítanak az óvónôkkel és a leendô csoporttársakkal való ismerkedésre. Szeptemberben fokozatosan, egyéni igény szerint válnak el
a gyerekek a szülôktôl. KÖRNYEZET: Az óvoda a Kis-Hárshegy tövében, az erdô szélén helyezkedik el. Csendes környezet, tiszta levegô,
a természet közelsége jellemzi. Az óvoda belsô felújítása 2009 márciusában fejezôdött be. Tágas, hangulatos csoportszobák, korszerû világí-
tás és fûtésrendszer, vadonatúj berendezési tárgyak várták vissza a gyerekeket. Az udvaron több homokozós, sok fajátékkal felszerelt játszó-
kert biztosítja a szabad mozgás és játék lehetôségét. KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK: Hetente néphagyomány-ápolás (tánc, mese), ma-
darászovi, erdei kirándulások, Habakukk bábszínház. Lehetôség van a Turbó és a Darnyi úszóiskolával úszásra, a Külker Sportparkban tenisze-
zésre, igény esetén TSMT fejlesztô tornára. Az óvodában szükség szerint logopédus és fejlesztôpedagógus foglalkozik a gyerekekkel.

Hûvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda
1021 Hûvösvölgyi út 133. Tel./fax: 200-6614; 394-2979; geszt@ecom.hu
CSOPORTOK: Hét csoportban százkilencven gyermek, a csoportok fele azonos életkorú, a másik fele vegyes, de lehetôség van arra is,
hogy a testvérek egy csoportba kerüljenek. PEDAGÓGIAI PROGRAM: Kiemelt szerepet kap a környezeti nevelésre épülô személyi-
ségformálás. Hitvallásuk, hogy az általuk nevelt kicsik legyenek igazi gyerekek, akik egészségesek és vidámak; érezzék magukat biztonság-
ban, elfogadva és megbecsülve; értsék és éljék át a szépet; találják meg a harmóniát és a szeretetet a világban. BESZOKTATÁS: Lehetô-
ség van szülôs beszoktatásra a gyermek igényei szerint. KÖRNYEZET: Egyhektáros udvarán jól felszerelt játszókert biztosítja a gyerekek
szabad mozgását (sportpálya, kerékpár és rollerezés, homokozók, mászókák, hinták, mini arborétum, sziklakert, kis tó, tûzrakó, meseház, bo-
korsátrak, esôház, babaház). Gesztenyeünnepen köszöntik az új kicsiket. KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK: angol nyelv, zenekuckó, ma-
darász- és búvárovi-foglalkozások, kirándulások, színházi elôadások. A nagyoknál múzeumlátogatás, erdei óvoda. Szülôkkel közösen szerve-
zett bakancsos túrák, munkadélutánok, kerti napok. 2006-ban elnyerték a Zöld-óvoda címet.

Kitaibel Pál Utcai Óvoda
1022 Kitaibel Pál u. 10. Tel./fax: 212-5363; ovoda.kitaibel@ecom.hu
CSOPORTOK: Öt csoportba 150 gyermek jár. A csoportok összetétele a jelentkezô gyermekek életkora szerint alakul. PEDAGÓGI-
AI PROGRAM: Az óvodapedagógusok egészséges környezetben, a családi nevelést kiegészítve segítik elô a gyermekek harmonikus sze-
mélyiségfejlôdését. Nyitott, érzelemgazdag, érdeklôdô, önmagukat értékelni tudó, másokat elfogadó, együttmûködô gyermekek nevelése a
cél. Kiemelt terület az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés. A rugalmasan kialakított napirend igazodik a gyermekek folyamatos
és tartalmas játékához, valamint a játékba integrált tanuláshoz. BESZOKTATÁS: Folyamatos; az elsô napokban, hetekben, ahogy a
gyermek fokozatosan hozzászokik az óvodai élethez, napról napra nô az óvodában töltött idô. KÖRNYEZET: Az óvoda egyedi tervezé-
sû, igényes belsôépítészeti megoldásokkal 1996-ban épült. A tágas csoportszobákhoz külön ebédlô, öltözô, fürdôszoba tartozik. Jól felszerelt
tornaterme és kerámiaégetô kemencéje van. Parkosított, árnyas játszóhelyek, spriccelôs medencék, hangulatos teraszok tartoznak az épület-
hez. KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK: torna és úszás hetente kétszer délutánonként, angol hetente kétszer délelôttönként. Logopédus,
fejlesztôpedagógus hetente 1–2 alkalommal foglalkozik fejlesztést igénylô gyermekekkel. NYÍLT NAP: április 21-én 10-tôl 11-ig.

Kolozsvár Utcai Óvoda
1028 Kolozsvár u. 15–19. Tel./fax: 275-7203, tel.: 275-7204; e-mail: ovoda.kolozsvar@ecom.hu
Tagóvodák: 1021 Hûvösvölgyi út 209. Tel./fax: 376-5308; 1029 Máriaremetei út 185. Tel./fax: 376-5034.
CSOPORTOK: Kolozsvár utca: három homogén csoport. Hûvösvölgyi úti óvoda: két vegyes életkorú csoport, és az óvodához tartozó
„Mobil” óvodában három csoport. Máriaremetei út: három homogén csoport. PEDAGÓGIAI PROGRAM: Céljuk, hogy kiegyensú-
lyozott légkörben megteremtsék a gyermek testi-lelki, értelmi, szociális és egyéni fejlôdését, a környezet szépsége iránti érzelmi kötôdését.
Feladatuk a személyiségfejlesztés, olyan tapasztalatok nyújtása, amelyekkel a gyerekek tájékozódni tudnak az ôket körülvevô természeti és
tárgyi világban. BESZOKTATÁS: Rendje folyamatos, a szülôk igényeinek figyelembevételével. KÖRNYEZET: Az óvodák udvarai fá-
ból készült, korszerû, esztétikus játékokkal vannak felszerelve, tornaterem a Kolozsvár utcai, valamint a Hûvösvölgyi úti óvodában is. KÜ-
LÖNFOGLALKOZÁSOK: úszás, foci, néptánc, torna. Heti egy alkalommal lehetôség van térítésmentes hitoktatásra. Az óvodában
mûködik a Pedagógiai Szakszolgálat kihelyezett részlege, ahol logopédus, fejlesztôpedagógus, pszichológus foglalkozik a segítségre szoruló
gyerekekkel.
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Községház Utcai Óvoda 1028 Községház utca 4. Tel./fax: 376-5476; ovoda.kozseghaz@ecom.hu.
Tagóvoda: 1028 Hidegkúti út 220. Tel.: 376-5478
CSOPORTOK: A két óvodában 3–3 csoport van. A csoportok korosztály szerinti összetételûek. PEDAGÓGIAI PROGRAM: Az
óvoda feladata a környezeti nevelés komplexitásának érvényesítése, a környezetvédelmi tevékenység megalapozása, a környezetorientált
magatartás kialakítása. Céljuk, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelôen tájékozódjanak az ôket körülvevô világban, társas viszonyaikat
jellemezze egymás elfogadása. A gyerekeknek mindennap biztosítják a spontán és szervezett mozgást, elsôsorban a szabadban. BE-
SZOKTATÁS: Folyamatos beszoktatást alkalmaznak. KÖRNYEZET: Fôként a természet megszerettetésével és megismertetésével
juttatják élményhez, kirándulnak, sétálnak a környéken, megfigyelik a természeti jelenségeket, kísérleteznek. A játszóudvarokon új típusú fa-
játékok, homokozók, babaházak. KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK: Heti egy alkalommal térítésmentes hitoktatás. Rendszeresen állat-
kerti és bábszínház-látogatás. A Kiss Zenede szervezésében néptáncoktatás. Helyben szerveznek színielôadásokat, ünnepeikre együtteseket
hívnak meg. Középsô és nagycsoportosoknak fakultatív úszásoktatás. 2006-ban elnyerték az OKAIM védjegyet, az óvoda jogosult a „Minô-
ségi Nevelési-Oktatási Intézmény” cím használatára.

Pitypang Utcai Óvoda 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325-7830, fax: 325-6485; ovoda.pitypang@ecom.hu
CSOPORTOK: Hat csoport mûködik összesen 177 gyermek befogadását biztosítva. A csoportok homogének, de a jelentkezések arányá-
ban a vegyes csoport szervezése is adott. PEDAGÓGIAI PROGRAM: Fô célkitûzésünk az egészséges életmódra nevelés, kiemelt te-
rületünk a mozgás sokrétû lehetôsége. BESZOKTATÁS: Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek és a családok megismerésére, elôsegít-
ve ezzel a beszoktatás nehéz idôszakát. A beiratkozást követôen családlátogatás formájában vesszük fel a kapcsolatot az új családokkal.
KÖRNYEZET: Óvodánk az utcai forgalomtól teljesen elzárt területen fekszik. Biztonságos udvar és játszótér ad lehetôséget a napi moz-
gáshoz, játékhoz. Épületünknek nagy tornaterme ad lehetôséget a sokrétû mozgás kielégítésére. KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK: Óvo-
dánk fakultatív programjai délutánonként szervezôdnek: gyermekfoci, gyermek aerobik formájában. NYÍLT NAP: április 22-én délelôtt
9– 11-ig ismerkedési délelôttöt tartunk a minket megismerni kívánó szülôk számára.

Százszorszép Óvoda 1024 Fillér utca 29. Tel./fax: 315-0669
Tagóvodák: Fajd Utcai Óvoda, 1025 Fajd utca 1.; Érmelléki Utcai Óvoda, 1024 Érmelléki u. 12.
CSOPORTOK: Fillér óvoda: 7 csoport, ebbôl egy vegyes életekorú, a többi közeli életkorú gyerekek csoportja. Fajd óvoda: 3 csoport, ve-
gyes életkori összetétel. Érmelléki Óvoda: 2 csoport, vegyes életkori összetétel. PEDAGÓGIAI PROGRAM: Gyermekközpontú, sze-
retetteljes, családias légkört biztosító óvoda. Az érzelmi nevelésen alapuló, a játék elsôdlegességét hangsúlyozó, az óvodapedagógusok
egyéni irányultságát figyelembe vevô nevelés jellemzô rá a mûvészetek eszközeivel. A játékba integrált tanulási tevékenység a közvetlen ta-
pasztalatszerzésen alapul, és kötött vagy kötetlen szervezeti formában valósul meg. BESZOKTATÁS: A gyerekek igényéhez alkalmaz-
kodó beszoktatási rendben kezdôdik az óvodai élet. Egy ismerkedô játékdélután után egyre több idôt töltenek az óvodában. KÖRNYE-
ZET: Mindhárom óvodában rendezett, szép az udvar. Tornaterem a Fillér utcai óvodában van. KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK: Fillér
óvoda: focisuli, játékos torna, néptánc, angolnyelv-oktatás. Fajd és Érmelléki utcai óvoda: néptánc. NYÍLT NAP:: április 17. péntek 9–11
óráig.

Szemlôhegy Utcai Óvoda 1023 Szemlôhegy utca 27/b. Tel./fax: 326-1887; ovoda.szemlo@ecom.hu
CSOPORTOK: Öt homogén összetételû csoport. PEDAGÓGIAI PROGRAM: A gyermekek egészséges, harmonikus testi, lelki
személyiségfejlesztése, képességeik kibontakoztatása, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével. Feladatuk az egészséges élet-
mód és az egészségmegôrzés szokásainak alakítása, a gyerekek mozgásigényének kielégítése. Az érzelmi nevelés a közös élmények, tevé-
kenységek segítségével valósul meg. Az értelmi nevelés változatos tevékenységek végzésén keresztül, az érdeklôdés felkeltésével, a megis-
merési, tanulási vágy kialakításával történik. A nevelést a családi és óvodai élet közötti folyamatosság biztosításával, a segítô partnerkap-
csolat kialakításával igyekeznek megvalósítani. BESZOKTATÁS: Augusztus végén kis létszámban, szervezett csoportokban a leendô
óvodások az édesanyjukkal közösen ismerkednek a környezettel, óvónôikkel. Szeptember 1. és október 31. között a szülôkkel egyeztetett
rend szerint. KÖRNYEZET: Csendes utcában, nagy, ôsfás, parkosított kerttel, tornateremmel rendelkezô felújított, önálló villaépület.
KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK: Gyermektánc, testnevelés, úszás.

Törökvész úti Kézmûves Óvoda 1022 Törökvész út 18. Tel./fax: 326-5356, ovoda.torokv@ecom.hu
CSOPORTOK: Hét csoportos, a csoportok összetétele általában azonos korú gyerekekbôl áll. PEDAGÓGIAI PROGRAM: Az
óvoda munkatársai egy nagyon bensôséges, családias légkörû óvoda megteremtésén fáradoznak. Pedagógiai programjuk a néphagyomá-
nyokra, a kézmûvesség alapjaira épül. Igyekeznek minél több népi kismesterség technikáját megtanítani (agyagozás, szövés-fonás, bôrözés,
nemezelés), a néphagyományokat megismertetni. Az óvodában 1993 óta Óvodagaléria mûködik, amely a kerületi gyermekmunkáknak ad
helyet. A programukon felül mégis legfontosabbnak tartják a gyerekek és szülôk jó közérzetének alakítását, a szeretetteljes, biztonságos
óvodai légkör megteremtését. 2005-ben intézményük elnyerte a Minôségi Nevelési-Oktatási Intézmény címet, az OKAIM-védjegyet. BE-
SZOKTATÁS: Augusztusban két napon át játszódélelôttöt rendeznek az újonnan érkezô gyermekeknek és szüleiknek. Az óvoda a foko-
zatosság híve, a beszoktatás egyénre szabott. KÖRNYEZET: Sok a természetes anyagból készült bútor, eszköz, az udvaron változatos
fajátékok. Jól felszerelt tornateremmel rendelkeznek. KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK: Korcsolya és sakk (nagycsoportosoknak), gyer-
mektorna és néptánc (középsô és nagycsoportosoknak), gyermektorna (kiscsoportosoknak), angol (középsô és nagycsoportosoknak).

Virág árok Óvoda 1026 Virág árok 8. Tel./fax: 200-7187, ovoda.virag.8@ecom.hu
Tagóvoda: 1026 Virág árok 15. Tel.: 200-7185, ovoda.virag.15@ecom.hu, www.viragarokovi.hu
CSOPORTOK: Nyolc, kor szerint osztott csoport. PEDAGÓGIAI PROGRAM: Céljuk a környezet tevékeny megismerésére neve-
lés, a gyermekek életkori és egyéni fejlettségének figyelembevételével, a társadalmi környezet elvárásaihoz igazodva, sokoldalú, szabadon
kibontakozó, aktív, harmonikus, érzelmekben gazdag, egészséges gyermeki személyiség nevelése, derûs, szeretô, egyéni sajátosságokat elfo-
gadó légkörben, a családi nevelést kiegészítve. BESZOKTATÁS: Folyamatos, a szülôkkel közösen. KÖRNYEZET: Mindkét épület-
hez a gyerekek mozgáskultúráját fejlesztô, gazdagon felszerelt kert tartozik. A különbözô tornaszerekkel felszerelt tornaszobák elôsegítik a
gyerekek egészséges fejlesztését. KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK: Középsô csoporttól úszás, nagycsoporttól angol, foci és mozgásfej-
lesztô torna, óvodai gyógytestnevelô segítségével. SPECIÁLIS FEJLESZTÉS: A Virág árok Óvodában szakértôi véleménnyel fogad-
nak csoportonként egy hallássérült és egy megkésett beszédfejlôdésû gyereket. NYÍLT NAP: április 9-én 10 órakor a Virág árok 15. óvo-
dában.
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BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológia-
történeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lép-
csôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, ere-
deti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadály-
mentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-
4370)
n M GALÉRIA: ÁPRILIS 12-ig: Kedves szomszédaink. A Budai Polgár fotókiállítása. ÁPRILIS 15–MÁJUS 1.:
„Fény-játék” — a fotópályázat nyertes mûvei. A kerületünkben élô, tanuló diákok fotós pályamunkáiból nyí-
ló kiállítás. Megnyitó: ÁPRILIS 15., 17.00 órakor (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, színházi elôtér)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: ÁPRILIS 15-ig: Play Art 2. a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében.
n JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon. Megtekint-
hetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.

GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: ÁPRILIS 11., 10.00–15.00: Holland gyereknap. Benne: Lépegetô,
Baba Bú-Jó Játszóház kicsiknek, Apró csodák kicsiny kertje, 10.00–15.00: Klankspeeltuin — Hangkert (NL)
Interaktív játék a hangokkal és a zenével. Mesterségbemutató: tojásírókázás. Társasjáték-vetélkedô.
11.00–12.00: Meekers Vitgesproken Dans (NL): Vigaszdíj táncelôadás 6-99 éveseknek. 13.00–14.00: Mese-
kör: Jancsi és Juliska. 12.00–15.00: Húsvéti Vigalom.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: ÁPRILIS 9., 18.00: Jeles évfordulók. 75 éve született Durkó Zsolt. Em-
lékhangverseny a zeneszerzô mûveibôl. Közremûködik: Gyöngyössy Zoltán (fuvola), Horváth László (klarinét),
Pólus László (gordonka), Bozay Melinda és Körmendi Klára (zongora), valamint a Somogyi Vonósnégyes. Mû-
sorvezetô: Retkes Attila. ÁPRILIS 15., 18.00: Jeles évfordulók. „Ember voltam” — Emlékezés a 70 éve szüle-
tett Pertis Jenô zeneszerzôre. Mûsorvezetô: Hollós Máté. ÁPRILIS 16., 18.00: Kamarazenei különlegessé-
gek. A Trio Dumas hangversenye. Joseph Puglia (hegedû), Chaim Steller (mélyhegedû), Kôszeghy Örs (gor-
donka). ÁPRILIS 17., 18.00: Jeles évfordulók. Madarász Iván köszöntése — 60. születésnapja alkalmából.
Mûsorvezetô: Hollós Máté. ÁPRILIS 18., 18.00: Zongorabérlet. Marouan Benabdallah hangversenye. Schu-
bert: f-moll szonáta, Wagner—Kocsis Zoltán: Trisztán és Izolda — Elôjáték. Wagner—Liszt: Trisztán és Izolda
— Izolda szerelmi halála. Rahmanyinov: I. (d-moll) szonáta.
n MILLENÁRIS: ÁPRILIS 9., 20.00: Dave Koz koncert. (Teátrum) ÁPRILIS 10., 20.00: Ahoar (Németország).
Az Ahoar zenéje az ôsi sumér makám és a dzsessz ötvözete, amelyre ugyancsak nagy hatással van a régi és a
kortárs komolyzene is, legyen az akár Bach, akár Olivier Messiaen. Az Ahoar tagjai: Saad Thamir (ének, ütô-
hangszerek), Bassem Hawar (djoze — iraki térhegedû), Free Desmyter (zongora), Dietmar Fuhr (nagybôgô).
www.ahoar.de (Fogadó) ÁPRILIS 16., 20.00: Al Jarreau koncert. Al Jarreau a dzsessz történetének megkerül-
hetetlen alakja, akinek énekhangját sokan egyszerûen egyedülálló természeti kincsként tartják számon. Nem
véletlen, hogy ô minden idôk egyetlen vokalistája, akit három különbözô kategóriában hét Grammy-díjjal tün-
tettek ki. (Teátrum)
n CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: ÁPRILIS 12., 11.30: Haydn: F-dúr missa brevis. Soltész István emlé-
kére. Közremûködik: Szász Annamária, Takács Zsuzsanna (szoprán), a Pro Fun kórus és a templom zenei együt-
tese. Mûvészeti vezetô: Énekes Katalin és Csányi Tamás. (1114 Villányi út 25.)

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Salsa tánctanfolyam hétfônként 20–22
óráig. Érdeklôdni és jelentkezni: info@karaktertancstudio.hu, tel.: (06 30) 996-6002. Próbáld ki a világ legfor-
róbb és legtüzesebb páros táncát, ami könnyen elsajátítható minden korosztály számára. Táncpartner nélkül

is jöhetsz! Jóga a mindennapi életben, szerdán-
ként 8–9.30 óráig, Kun Ágnes, (06 20) 250-0431.
Keddenként 19.45–21.15 óráig. Tanfolyamvezetô, je-
lentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 941-8773. Ter-
hestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–
10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya
Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597.
Szülés utáni baba-mama-torna. A szülést követôen
eltelt hatodik hét után lehet elkezdeni, és a gyermek

BERLIN CALLING. Berlinbe látogatunk, az öreg kontinens legfiatalosabban viselkedô
nagyvárosába, a metropolisznak is azon pontjaira, melyeket egy helybeli sztár DJ minden-
napos ügyintézései során útjába ejt. A klubok, kisebb-nagyobb fesztiválok, mûvészlaká-
sok és kiadói helyiségek által behatárolt játéktér hamarosan egy újabb helyszínnel, egy
(meglehetôsen demokratikus szabályok szerint mûködtetett) elvonó kórtermeivel bôvül:
itt igyekszik lejönni a szerrôl (melynek igen széles tárházát képezi a szervezete) a kinti vi-
lágban DJ Ickarusként ismert, bent azonban Martin Karowként nyilvántartásba vett fiatal-
ember. Hannes Stöhr filmje (melyet a mozi-premierrel egy idôben a Titanic Film-
fesztivál is bemutat) egy DJ tündöklését és tündöklését követi nyomon: a drama-
turgiailag indokolt bukásról nem nagyon beszélhetünk, hiába fog ugyanis Martin
padlót, mélyrepülése és magába szállása ugyanannak a trendi karriertörténetnek
a tartozéka, mint a koncertsiker és a DJ-életmód. Ha a dramaturgia el is vérzik, a
fôszerepet alakító Paul Kalkbrennert (maga is jó hírû DJ) szereti a kamera, a zene-
választásban (ugyancsak Kalkbrenner keze van a dologban) nincs hiba, és a miliô
is üzemszerûen mûködik: ha a város hangulatára vagyunk kíváncsiak, Stöhr filmjé-
bôl viszonylag reális képet kaphatunk egy élhetôségével tüntetô nagyvárosról,
ahol egy körülrajongott sztár DJ-nek sem derogál, ha történetesen a metrót kell
használnia.

E. K.
Német feliratos film. Rendezô: Hannes Stöhr. Fôszereplôk: Paul Kalkbrenner, Lengyel Rita, Co-
rinna Harfouch.

JÁTSZÓHÁZ A TAVASZI SZÜNETBEN. Ápri-
lis 9.,10. és 14-én 10–14 óráig Marczis ka-
landra várják a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ munkatársai azokat a kisdiákokat,
akik szeretnek másokkal együtt játszani, vagy
saját kezükkel izgalmas dolgokat készíteni, és
még nem ígérkeztek el a nagyihoz. A kalan-
dot garantálják: Vadászy Eszter és Sallai Fe-
renc. Részvételi díj: 1000 Ft/fô/nap. Jelentke-
zés, információ: Sallai Ferenc, (06 70) 977-
5688; e-mail: sallai.ferenc@marczi.hu



2009/7 — április 3. AJÁNLÓ 13. OLDAL

egy éves koráig lehet közösen mozogni. A torna fô-
leg az anyukák fizikai regenerálódását segíti elô, de
a babák is aktívan részt vesznek benne. Pénteken
11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya
Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597.
Nôi torna. Koreografált, táncos nôi torna lányok,
asszonyok részére. Az órát profi táncmûvész tartja.
Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn és csü-
törtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal
Ilona, (06 30) 922-5887. Tartásjavító gimnasztika.
Mozgásforma a felnôttek minden korosztályának.
Egyszerûen megtapasztalható módszer a testtartás
javítására, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalmainak keze-
lésére. A csoporthoz folyamatosan lehet kapcsolód-
ni. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmer-
gimnasztika tanárnál, (06 70) 328-8053. Gerinctor-
na. Minden kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig.
Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06 30)
370-7322.
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnaszti-
ka (felnôtt) kedden 8.30–9.30 és 18.30–19.30 kö-
zött. Kreatív gyermektánc szerdán 16.15–17.15 (5–
6 évesek) és 17.15–18 óra között (3–4 évesek). Játé-
kos focisuli, mozgásfejlesztés csütörtökön 16.15–
17-ig (3–4 évesek) és 17–18-ig (5–7 évesek). (1022 Lo-
rántffy Zs. út 3. Tel.: (06 30) 670-2383)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló
kondicionáló torna kedden és csütörtökön 8–9, este
19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. Jelentkezés: 200-
9356. Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, ami el-
sôsorban kötött ízületû és ülômunkát végzôknek
ajánlott kedden és csütörtökön 17.45–18.45 óráig.
Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Jelentkezés:
(06 30) 975-4752. A 6–10 éves gyerekek sokoldalú
testi fejlôdését segítô játékok, akrobatikus jellegû
mozgások kedden és csütörtökön 16.15–17.15-ig.
Vezeti Bánhidi László és Borbála testnevelô tanár és
szakedzô. Jelentkezés : 200-0191 és (06 30) 413-
3854. Feldenkrais módszer — Ha szeretne könnyeb-
ben mozogni, kevesebb erôlködéssel élni. Órák: ked-
den 10–11, csütörtökön a Küküllô u. 1. alatt 19–20
óráig. Vezeti Heimer István nemzetközi diplomás ok-
tató. Jelentkezés: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@
chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu
n Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületében. Gyermek és junior edzés
kedd-péntek 18.00–19.30-ig, felnôtt kezdô edzés kedd-péntek 18.15–19.45-ig. (1022 Marczibányi tér 1. Infor-
máció: budapestkendo@gmail.com, tel.: (06 30) 601-2025)
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól függetle-
nül mindenkinek. Részletes információ a bérletekrôl, órarendrôl és az aktuális akciókról: www.budai-callane-
tics.hu Telefon: 201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)
n SIVANANDA JÓGA: Kezdô jógatanfolyam indul a Jógaközpontban 8x2 órában ÁPRILIS 4-én 10.00–12.00
órakor és ÁPRILIS 15-én 19.00–21.00 órakor. Szeretettel várjuk haladó meditációs programunkra ÁPRILIS
4-én 18.00–19.00 óráig. A belépés díjtalan. Új! Gerincterápiás alap-jógatanfolyam kezdôdik ÁPRILIS 9-én
18.30–20.30-ig (8x2 óra) a Jógaközpontban. Meditációt elôkészítô tanfolyamot indítunk ÁPRILIS 9-én csü-
törtökön 19–21-ig A gondolat hatalma címmel. Jógahétvége Pilisszentléleken ÁPRILIS 18–19-én. Tökéle-
tes hétvégi kikapcsolódás, jógafoglalkozások, vegetáriánus étkezés, túrázás és pihenés! Információ: 397-
5258, (06 30) 689-9284, joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA: Szere-
tettel várjuk klubnapjainkra a közösségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat! ÁPRI-
LIS 3.: Szeszélyes április. Vetélkedô a klubtagok részvételével, Vida Györgyné vezetésével. Zongorán közre-
mûködik Németh Gyula. ÁPRILIS 17.,15.00–17.00: Francia sanzonok egy párizsi kávézóban. A hazánkban
élô francia zenész, Bernard Huther hangja és kezei nyomán francia sanzonok elevenednek meg. Repertoárjá-
ban a harmonika és a bandoneon is szerepet kap. 1960-tól különbözô együttesekkel játszott és dolgozott Pá-
rizsban és más városokban. A régi Párizs hangulatát idézve zenél és életre kelti Yves Montand, Edit Piaf, Gil-
bert Bécaud, Charles Aznavour, John Halliday dalait. Klubvezetô: Kilián Mária, (06 70) 335-6286.
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 8.: Húsvét elôtti Bécs. ÁPRILIS 15.: Városnézés Sopron-
ban. ÁPRILIS 22.: Debreceni kirándulás vonattal. MÁJUS 6.: A II. kerület kulturális kincsei. Mûvelôdéstör-
téneti séta. MÁJUS 13–15.: Három napos kirándulás az Ôrségbe. Részletes felvilágosítás a keddi klubnapo-
kon, illetve a 275-0169-es telefonszámon a reggeli és kora esti órákban.

Játékos mûvészet
Igazi csemegével indult az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál kerületünkben. A fesztivál elô-
estjén nyílt meg a Vízivárosi Galériában a Play Art 2 címû kiállítás, amelyen kortárs képzô-
mûvészek mutatták be játék ihlette, a játékosság jegyében született alkotásaikat — im-
már harmadik alkalommal. Ezúttal is, akárcsak a tavalyi seregszemlén, különbözô stílusú
és technikájú festményeket, szobrokat, grafikákat és egyéb tárgyakat láthatunk, amelyek-
nek közös vonása a határokat nem ismerô fantázia, frappáns humor és a sokszor nem is
annyira finom irónia. „A kiállító tizenegy mûvész a legkülönbözôbb célokra használja a já-
ték és a humor eszközeit — hívta fel a vendégek figyelmét a tárlatot megnyitó Sturcz Já-
nos mûvészettörténész. — Van, aki a gyermekjátékot filozófiai problémák közérthetô
szemléltetéséhez, van, aki személyes élmények feldolgozása érdekében idézi meg. Mások
a gyermekrajz, a giccs és a karikatúra humoros alkalmazásával a fogyasztói társadalmat,
a médiát vagy a politikai élet egyes jelenségeit kritizálják. Legtöbben a gyermekkorhoz
visszatérve merítenek erôt a jelen gondjain való felülemelkedéshez; a játék véleményük
negatív érzelmek nélküli kifejezésére ad lehetôséget.”

A tárlaton, amely április 15-ig látogatható, Borsos Róbert, Csörgô Attila, drMáriás, Ha-
rasztÿ István, Kovách Gergô, Kujbus János, Martus Éva, Pittmann Zsófi, Prutkay Péter,
Szemadám György és Zsemlye Ildikó munkái láthatók. A galéria keddtôl péntekig 13–18
óráig, szombaton 10–14 óráig tart nyitva. (1027 Kapás u. 55. Telefon: 201-6925)

Kujbus János: Otthon az angyal. „Kujbus mûveit a
legkifinomultabb klasszikus festôi nyelv és a profán
jelenkori tartalom játékos konfliktusa jellemzi.”

V. GYERMEKSZÍNHÁZI SZEMLE. A Marczi-
bányi Téri Mûvelôdési Központ május 6–12.
között ismét megrendezi a gyermek- és ifjúsá-
gi színházi elôadások szemléjét az elmúlt év
legkreatívabb, legjátékosabb és legötletgazda-
gabb elôadásaiból. A fesztiválon igényes, for-
manyelvi gazdagságot tükrözô produkciókat
mutatunk be. Mint minden más fesztiválon,
itt is a közönség lesz a valódi és legfôbb zsûri.
A hagyományos színháztermi elôadások mel-
lett sok kamaradarab is látható lesz, ahol a va-
rázslat a közönséghez közeli, kisebb térben
születik meg. Találkozhatunk klasszikus és mo-
dern mesehôsökkel. A szemle huszonkét elô-
adását — közel százból — Tóth Miklós rende-
zô válogatta. A szemle fôvédnöke: Takács Ka-
talin színmûvész. A zsûri tagjai: Bollók Csaba
filmrendezô, Háy János író, Sándor L. István
színikritikus és Julia Skuratova báb- és látvány-
tervezô (Litvánia, Vilnius, Szépmûvészeti Egye-
tem). A szakmai beszélgetéseken Vekerdy Ta-
más pszichológus, Szakall Judit drámatanár
és Tóth Miklós rendezô vesznek részt. A szem-
lérôl bôvebb információ, illetve a meghívott
elôadások a www.marczi.hu honlapon olvas-
hatók.

Kovách Gergô: Tukma. „A rászedés, az emberek
becsapása, a naivitás veszélyeinek bemutatása
gyakori témája Kovách Gergô szobrainak.”
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n ZENE: ÁPRILIS 11., 18.00: Forró ritmusok.
Latin táncest — cha-cha, salsa, samba zenékkel.
A buli elején rövid táncoktatás. ÁPRILIS 15..
19.00: ÁKOS 40+1 — Turné 2009. Jubileumi,
exkluzív dalest. Lírai szerzemények két felvonás-
ban. ÁPRILIS 18., 19.00: Jazz Steps Brass
dzsesszklub. A zenekar jelen felállással (trombi-
ta, harsona, szoprán saxofon-klarinét, tuba és
dobok) szeretné feleleveníteni és élôvé tenni a
New Orleans-i dzsessz-zene érzésvilágát, dina-
mizmusát, dallamosságát, ritmikáját, változatos-
ságát, vidámságát. ÁPRILIS 19., 19.00: Dalnok-
klub. Versek, dallamok, gondolatok. Házigazda
a Radványi—Balog—Borzsák trió. Vendégek:
Szabó Sándor és Becze Gábor, valamint a Gön-
cölszekér együttes.
n KIÁLLÍTÁS: Április 12-ig: Színes Mezô. A
pesthidegkúti Gyermekek Háza és a Berettyóúj-
falui Igazgyöngy Alapfokú Mûvészeti Iskola diák-
jainak II. közös kiállítása. ÁPRILIS 4–25: Hulla-
dékból termék. Mi történik a hulladékkal, ha az
ipar vagy a mûvészet újra felhasználja? Megnyi-
tó: ÁPRILIS 7., 14.00 óra. ÁPRILIS 11–MÁJUS
3.: Csillag-fotó. Válogatás a Magyar Csillagásza-
ti Egyesület asztrofotóiból. A 2009 — a Csillagá-
szat Éve rendezvénysorozat programja.
n IRODALOM: ÁPRILIS 16., 18.00: Hantó Zsu-
zsa: Kitiltott családok — könyvbemutató. „Az
eltörölni kívánt múlt és a jelen világa jövôkép
nélkül.” A könyv levéltári források segítségével
elemezi a 1944 és 1953 közötti idôszakot, illet-
ve bemutatja a kitelepített családok életének epi-
zódjait.
n SZÍNHÁZ: ÁPRILIS 19., 19.00: William
Shakespeare: Hamlet. Tragédia 2 részben. A
Soproni Petôfi Színház elôadása. Rendezô: Keré-
nyi Imre.
n GYEREKEKNEK: ÁPRILIS 17., 10.00: Muzsi-
kus klébzelet. Eckhardt Gábor sorozata kisisko-
lásoknak. ÁPRILIS 18., 11.00: A Föld napja —
Családi nap. Hulladék-játszóház, kézmûves fog-
lalkozások, koncert, biopiac. ÁPRILIS 18.,
16.00: Az Alma együttes koncertje.
n ZÖLDÁG: ÁPRILIS 9., 19.00: Lenni vagy sze-
metelni? Kerekasztal-beszélgetés a környezeti
kultúráról, illetve a társadalom és a hulladék
kapcsolatáról. Résztvevôk: Tudatos Vásárlók
Egyesülete, Hulladék Munkaszövetség, FKF Zrt.,
ÖKO-Pack Kht. Az elôadáson való részvétel in-
gyenes, regisztráció szükséges a (06 30) 642
3208-as telefonszámon vagy a zoldag@kultur-
kuria.hu e-mail címen.
n TUDÁSTÁR: ÁPRILIS 10., 20.00: Teleszkópos
megfigyelés. Minden érdeklôdô személyesen
végezhet megfigyelést a Holdról, a bolygókról
és a csillaghalmazokról a Magyar Csillagászati
Egyesület tagjainak közremûködésével. A 2009
— a Csillagászat Éve rendezvénysorozat prog-
ramja. A belépés ingyenes. ÁPRILIS 14., 18.30:
A barokk mûvészete — a klasszicizáló ba-
rokk. Ludmann Mihály mûvészettörténeti soro-
zata.

n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden páros héten csütörtökön 16 órától tartja összejöveteleit.
(1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Infor-
máció Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: ÁPRILIS 1-jén a Béres ZRt. vezetôjével, Béres Józseffel ta-
lálkoztunk. ÁPRILIS 15–25. között tervezzük a Domony-völgyi kirándulásunkat, ahol a Lázár lovas park láto-
gatása és bemutató szerepel a tervekben. Üléseinket minden hó elsô és harmadik szerdáján 16 órakor tartjuk.
(1024 Keleti Károly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Összejövetelek minden csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. ÁPRILIS 7.: Hús-
vét Bécsben, vásárlás Bruckban. Sürgôs jelentkezéseket várunk. ÁPRILIS 20.: Joseph Haydn nyomában.
Várjuk a jelentkezéseket minél elôbb. A tavaszi program megtekinthetô a klub irodáján. (1027 Margit krt. 48.,
I. em., 10. sz. kaputelefon)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tart-
juk. ÁPRILIS 8-án tavaszi programjaink megbeszélése. ÁPRILIS 22-én: Védekezés a csontritkulás ellen. Kupá-
né Simon Annamária gyógytornász elôadása. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: ÁPRILIS 5.: Vasárnap délelôtti családbarát tú-
ra a budai hegyekben, nyugdíjasoknak és gyerekeknek is. Találkozó 9 órakor, Moszkva tér, metrókijárat.
ÁPRILIS 11.: Székesfehérvár. Városnézés. Találkozó 7.45 órakor, Déli pu. pénztárak. ÁPRILIS 13.: Pilis hegy-
ség. Találkozó 8 órakor, Batthyányi tér, HÉV pénztárak. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465,
http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, süte-
mény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n MICVE KLUB: ÁPRILIS 9., 18.00: Második szédereste. ÁPRILIS 18., 19.00: Klubest: filmvetítés, kávé, tea.
Ezen az estén A zongorista címû filmet tekinthetik meg, mely Wladyslaw Szpilman zongoramûvésznek a holo-

Ismét indul a banzáj
Április 15-én 20 órától újra találkozhatnak
Ákos rajongói a Klebelsberg Kultúrkúriában
kedvencükkel. A jubileumi, exkluzív dal-
esten lírai szerzeményeket hallhat a közön-
ség két felvonásban. Ákos
tavaly közvetlen hangulatú,
elegáns, színházi fellépé-
sekkel ünnepelte a kettôs
jubileumot: negyvenedik
életévét és a húszéves pályá-
ját. A turné óriási közönség-
sikert hozott, a szmokin-
gos, hangulatos kamarakon-
certeket húszezren látták
országszerte. Minden szín-
ház- és koncertteremben
dupla elôadást tartottak, de
nagyobb sportcsarnokok-
ban is játszott zenekarával.
A turnét két telt házas kon-
cert zárta a Mûvészetek Palotájában, Buda-
pesten. Az összegzô, akusztikus koncertkör-
út 2009-ben is folytatódik.

— Színházi közegben játszunk, arra hívjuk
az érdeklôdôket, hogy kívül-belül ünneplôbe
öltözzenek, és talán lesz mód arra is, hogy
két dal között meséljek az éppen következô

szám történetérôl, vagy ar-
ról, mi történt, amikor a
Tarzan címû rajzªlm betét-
dalait énekeltem fel, és a
stúdióban, az üvegfal másik
oldalán Phil Collins hallgat-
ta, mit mûvelek a számaival
— nyilatkozta lapunknak a
tavaly szeptember 18-i kon-
cert kapcsán az énekes. —
Önironikus, áttekintô mû-
sorral készülünk, ismert és
nagyon ritkán játszott da-
lokkal, sztorikkal. Nálam
szokatlan hangszerek is
megszólalnak, mint például

a tangóharmonika. Ilyen közvetlen hangvéte-
lû elôadásunk még nem volt, a rockszínpa-
dok ezt nem engedik meg.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR ÁPRILISBAN. A honlapon: Kerületünk emléktábláiból. A ke-
rületünkben található egy-egy emléktábla története, hozzá kapcsolódó életrajz. Áprilisban Her-
telendy János. Mitológiai névfelismerô játék. Havonta hat kérdés a könyvtárban és a honla-
pon. A pontok összesítése havonta. Eredményhirdetés 2009 decemberében. Színházajánló.
Chioggiai csetepaté. A Pesti Színház elôadása. Gyerekrajzainkból. Néhány alkotás a könyvtár-
nak ajándékozott legszebb gyerekrajzokból, hogy ne tûnjenek el a feledés homályában. Köz-
mondásgyüjtô. Minden hónapban egy adott téma köré csoportosítható közmondások, szólá-
sok gyûjtése. Áprilisi téma: bolond. Eredményhirdetés havonta. Segítséggel az Interneten.
Az internet használatát segítô egyéni foglalkozás minden csütörtökön 14–15 óra között. Elôze-
tes jelentkezés a könyvtárosoknál. Az én versem. Benedek Elek tiszteletére legkedvesebb ver-
sekrôl várunk rajzokat május végéig. Díjkiosztó júniusban. Van nekem egy csodalámpám,
gyerekek. A budai könyvtárak diafilmkészítô pályázata Benedek Elek meséibôl. Határidô: au-
gusztus 30.
Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek 12–19; kedd, csütörtök 10–16; szombat 10–14 óráig. (1023 Török u. 7–9.,
telefon: 212-1103, e-mail:
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n Játszóház a tavaszi szünetben: ÁPRILIS 9.,
10., 14., 10.00–14.00 óráig: Marczis kalandra
várjuk azokat a kisdiákokat, akik szeretnek má-
sokkal együtt játszani, vagy saját kezükkel izgal-
mas dolgokat készíteni és még nem ígérkeztek
el a nagyihoz. Részvételi díj: 1000 Ft/fô/nap. Je-
lentkezés, információ: Sallai Ferenc, (06 70)
977-5688; e-mail: sallai.ferenc@marczi.hu
n IRODALOM: Április 7., 18.30: Kex és tea. Vá-
logatás a best of szerelem és a groteszk mû-
vekbôl. Kortárs irodalmi est, nem csak középis-
kolásoknak, a Momentán Társulattal.
n SZIAMARCZI! Motolla játszóház 10.30–12
óráig. ÁPRILIS 4.: Rázódob, papírmasékép ké-
szítése. ÁPRILIS 11.: Húsvéti textiltáska kin-
csekkel. A kisgyerekek képességeihez igazodva
játékos formában, könnyen elkészíthetô tárgya-
kat alkotunk. A korosztály számára ajánlott me-
sék, versek, mondókák is színesítik játszóházun-
kat. A legkisebbeket játszószônyeggel és diavetí-
téssel várjuk.
n GYEREKEKNEK: ÁPRILIS 4–5., 10.00: Weöres
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találko-
zó — Fôvárosi Találkozó. A teljes program a
www.marczi.hu-n olvasható. A rendezvényekre
a belépés díjtalan. ÁPRILIS 5., 10.00–12.00: Kô-
ketánc gyermektáncház. Virágvasárnapi zöld-
ágazás. ÁPRILIS 12-én a táncház elmarad!
n ZENE: ÁPRILIS 6., 19.00: 30 éves a Calcutta
Trió Indiai Zeneklubja a Marczibányi téren. Az
elôadásokon a Trió betekintést nyújt az indiai
klasszikus zene rendszerébe, történetébe, szigo-
rúan követve indiai mestereiket. A hangversenyt
gyakran egészíti ki indiai film vetítése is, amely
az indiai zene hangszereit, legnagyobb elôadóit
és népeinek kultúráját mutatja be. ÁPRILIS 18.,
20.00: Guzsalyas bál. A Szigony és a Somos ze-
nekarok közremûködésével. Tánctanítók: Papp
Eszter, Zoltán Eszter, Fülöp Attila, Földi Lehel.
n Kamaszoknak: ÁPRILIS 4., 14.00–18.00: Va-
rázslóiskola. Mûhelyfoglalkozás 10–16 évesek-
nek. Játék a Vadnyugaton. Csapatokban vetél-
kednek a résztvevôk, a feladat végrehajtását she-
riffcsillagokkal díjazzuk. Miután végigjártuk az
állomásokat, táncos-zenés mulatság keretén be-
lül megválasztjuk a Vadnyugat Szépét és a Leg-
jobb Cowboyt! Mindenki hozzon magával Vad-
nyugatot megidézô ruhadarabot!
n Drámapedagógia: ÁPRILIS 6–9.: Dorothy
Heathcote mesterkurzusa. „A szakértô köntö-
sét viseled a drámán kívül is. Magadon hordod
a hivatásod. Azt hiszem, hogy ha a dráma segít-
ségével az iskolában egyetlen egyszer megta-
pasztalhatod, hogy milyen az elhivatottság, le-
gyen az példának okáért szerzetesi vagy kert-
mérnöki, akkor már megérte.” (Dorothy Heath-
cote). A mesterkurzus résztvevôinek lehetôsége
nyílik bepillantani Dorothy Heathcote munka-
módszerébe úgy, hogy saját élményû munka ke-
retében egy szakértôi játék megtervezésének és
megvalósításának részesei lesznek. Információ:
www.kavaszinhaz.hu

caust idején átélt megpróbáltatásait mutatja be. Állandó programjaink: Hétfônként 16 órától karbantartó
torna csontritkulásos betegeknek. A foglalkozásokat Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet tagjai szá-
mára ingyenesek). Csütörtökönként 18 órától Frankel Baráti Kör. Csevegés, társasjáték, kártya, sakk. Várjuk új
tagok jelentkezését! Vasárnaponként Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek 10–11.30-ig. Információ: (06 30)
491-8140. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: ÁPRILIS 9.: Kittsee—Eisenstadt. Csokoládégyári látogatás korlát-
lan fogyasztással, városnézés, Haydn-emlékek. ÁPRILIS 16.: Látogatás a Nemzeti Múzeumban — találkozó
11-kor az aulában. ÁPRILIS 21., 16.00: Orgonakoncert a Szent László templomban. ÁPRILIS 23.: Ócsa —
egésznapos kirándulás. ÁPRILIS 30.: Az impresszionizmus sodrában — Kogart-ház (találkozó 11-kor a bejárt
elôtt). A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalommal. Fogadóórák, egyesületi
összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), (06 20) 42-42-180, fonix-
ke@t-online.hu, pénztári órák csütörtökönként 15.30–17.30-ig. II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos
emléktábla alatt a fôbejárat mellett balra.
n Baba-mama-klub: minden szerdán 10–12-ig. Az otthon lévô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket
várják. Szeretnék, ha a klub olyan hely lenne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan
éreznék magukat. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus, (06 30) 415-4533. Belépô: 500 Ft/fô + 1 gyü-
mölcs. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)

TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Alkotóház: Az ékszerkészítô, selyem-
festô, kézimunka, kosárfonó mûhelyekbe még lehet jelentkezni. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter,
(06 70) 977-5689. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves korig. Minden
kedden 16–17.30 óráig. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689. Moldvai és gyimesi
népzene- és néptánckurzusok, hangszer-, tánc- és énekoktatás. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és
néptánc iránt mélyebben érdeklôdôk számára hirdetjük meg. Az egész napos oktatás minden hónap 2. szom-
batján folyik, melyet a Guzsalyas táncház követ. Következô alkalom: ÁPRILIS 18. További információ: Sze-
leczki Petra, (06 70) 335-6284.

Hamlet a Kultúrkúriában
Április 19-én 19.00 órától Shakespeare Hamlet címû tragédiáját a soproni Petôfi Színház
elôadásában láthatja a Klebelsberg Kultúrkúria közönsége. Az angol klasszikus, Shakes-
peare drámájáról nehéz lenne újat mondani. Nem is kell megpróbálni. Hiszen évszázadok
múltán oly naprakészek mondatai, találóak szereplôi, hogy az ember újra és újra rácso-
dálkozik, „csak az idô halad, mi nem változunk”. Mi, az emberiség, felcímkézve a hiúság,
gyarlóság, öntörvényûség, haszonlesés, erkölcstelenség vagy a pajzánság határtalan jel-
zôivel.

Az elôadás középpontjában a család áll. Az anya és a fiú, aki különbözô módon gyá-
szol, üdvözöl egy új világot, rendszert, ami gyarlóbb és kuszább lett, mint az elôzô. A fô-
hôs vívódik az általa vélt igazság és a valóság között. Nyomozásba kezd apja halálával
kapcsolatosan, a Szellem megjelenésének köszönhetôen. Azt gondolnánk, hogy egy há-
borodott elme szüleménye mindez, ám a jó barát, Horatio éppúgy részese a múlt feltûné-
sének, mint maga Hamlet. Az igazságnak súlyos következményei vannak, ha azt koráb-
ban megmásítani szándékoztak néhányan. Így történik ez ebben a drámában is. Tragédi-
ák sorozata, gyilkosságok sora figyelmeztet arra, az ember bármely rendszere — egyéni,
családi, társadalmi — megbomlik, nem tudja kézben tartani sorsát, bukik vétkes és ártat-
lan egyaránt. Az elôadást Kerényi Imre rendezte. A fôbb szerepekben Viczián Ottót, Nem-
csák Károlyt, Piros Ildikót, Huszti Pétert és Laklóth Aladárt láthatjuk.

Aztán, tudod-e, Nyuszika, hogy áprilistól ez a tevékenység is adóköteles?
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A költészet ünnepe
Április 11. József Attila születésnapja, ami
1964 óta a magyar költészet napja. Ország-
szerte elôadásokat, versmondó versenyeket,
felolvasásokat rendeznek a költôk tiszteleté-
re. Kerületünkben is több helyszínen, többfé-
le módon ünneplik meg a magyar irodalom
és a magyar nyelv ünnepét.

A Fillér Utcai Általános Iskolában már sok
éves hagyomány, hogy ezen a napon marato-
ni versmondásba kezdenek az iskola tanulói
és tanárai, sôt, vendégeket is szívesen látnak
ilyenkor. A szavalónapot idén április 7-én
reggel 8 órától tartja az iskola.

A II. kerületi önkormányzat fontos és szép
hagyománynak tartja a magyar költôk elôtti
tisztelgést, és ehhez az egyik legjelentôsebb
és legtermékenyebb huszadik századi poétát
hívta segítségül. A költészet napján a kerüle-
tünkben található tizenhárom játszótéren We-
öres Sándor Galagonya címû versét olvashat-
ják a gyerekekkel arra sétáló szülôk, nagy-
szülôk.

Weöres Sándor feleségével, Károlyi Amyval
az ötvenes évek óta élt a második kerületben,
elôször a Törökvész út 3/c szám alatti régi, er-
kélyes házban. Ebben az idôszakban adta ki
az Ifjúsági Kiadó elôször Hincz Gyula rajzai-
val a Bóbitát, Weöres talán legnépszerûbb,
gyermekversekbôl álló kötetét, amelyben a
Galagonya is szerepel. 1972-ben költözött el
a házaspár a közelben található Muraközi ut-
ca 10/a szám alatti kertes házba, s Weöres itt
lakott haláláig.

Az önkormányzat költészet napi akciójával
arra szeretné felhívni a ªgyelmet, hogy a kul-
túra iráni fogékonyságot, a versek szeretetét
nem lehet elég korán átadni gyermekeink-
nek. Weöres nyelvi játékban és humorban bô-
velkedô, pergô ritmusú versei erre különö-
sen alkalmasak. Gyermekverseinek zeneisé-
gét az a tény tükrözi leginkább, hogy Petôªt le-
számítva nincs még egy olyan magyar költô,
akinek annyi versét zenésítették volna meg,
mint Weöres Sándornak.

P. ZS.

Don Giovannit énekel a budai polgár
Horváth Ádám, a harmincas évei
derekán járó operaénekes. április
elsején áll be Mozart Don Giovanni címû
operájának címszerepébe, és két hét
alatt öt alkalommal ölti magára az
ellenállhatatlan nôcsábász jelmezét.
Elôször kerületi kötôdésérôl kérdezem.

— 2003 ôszén esküdtünk Rékával,
aki tôsgyökeres II. kerületi. Egy rö-
vid óbudai kitérô után elôször a Ró-
mer Flóris utcában laktunk. Nem-
rég költöztünk ide, a Szilágyi Erzsé-
bet fasorba. Gyönyörû a környezet,
nagy a nyugalom, és ami a legfonto-
sabb, együtt a család, mert felesé-
gem szülei a földszinten laknak. A
mi életünket pedig bearanyozza
majd kétéves kisªunk, Álmos Kris-
tóf.

Don Giovanni szerepére Kova-
lik Balázs kérte fel.

És nagy örömmel mondtam
igent. Az operák operájának fôsze-
repét énekelni megtiszteltetés és
kihívás számomra.

Nem elôször találkozik a szereppel.
Évekkel ezelôtt Grazban énekeltem nyolc

alkalommal, majd Solti György halálának ti-
zedik évfordulóján Polgár László és Ferruc-
cio Furnaletto oldalán a Mûvészetek Palotájá-
ban. A koncertszerû elôadás elôtt a dalmûvet
lemezre is rögzítettük Gyôriványi Ráth
György vezényletével.

Van még egy teljes Mozart-opera felvétele.
2005-ben, Mádl Ferenc leköszönô köztár-

sasági elnök búcsúztatása alkalmából rende-
zett koncertszerû elôadás elôtt nemzetközi
szereplôgárdával rögzítettük A varázsfuvolát.

Vendégként harmadik évadját tölti a Ma-
gyar Állami Operaházban.

Az Andrea Chénier-ben debütáltam, majd
egyszer alakítottam a grófot a Figaró házassá-
gában. Voltam Papageno, majd tavaly ôsszel
Garda Roberto a Pomádé király új ruhájában,
és Zuniga CarmenCET-ben.

Honnan a zene szeretete?
Nagyapám elkötelezett híve volt a klasszi-

kus zenének, és azon belül az operának is.
Neki köszönhetôen nyolcévesen az elsô zenei
élményem a Bánk bán volt, Simándy József-
fel. Ezt követôen a különbözô családi ünne-
pek kapcsán sorra kaptam az operalemeze-
ket. Tízévesen már „tudtam”, hogy operaéne-
kes szeretnék lenni. Elsô operaházi élmé-
nyem a Fidelio volt, Doráti Antallal.

Ez az elôadás jelentôs lökést adott továb-
bi életéhez.

Polgár László Rocco-alakítása olyan hatás-
sal volt rám, hogy az elôadásaira rendszere-
sen feljöttem Miskolcról. Magammal hoztam
a másnapi tankönyveket is. Reggel ötkor in-
dult az elsô vonat, így idôben beértem a gim-
náziumba. Az egész életem az operáról szólt,
az iskola után a könyvtár zenei részlegében
órákat töltöttem olvasással és zenehallgatás-

sal. Közben az iskolai, és egy hivatásos kórus-
ban is énekeltem. Olyan ének- és zenetanára-
im voltak, akik csak mélyítették bennem a ze-
ne szeretetét.

Zenei tanulmányok?
A konzervatóriumban kezdtem, közben

Polgár László segítségével eljutottam Mircea
Breazu mesterhez. Ezt a konzervatóriumi ta-

nárom érthetôen nem nézte jó szemmel, így
más választásom nem lévén, 1993-ban felvé-
teliztem a grazi zeneakadémiára, ahová elsô-
re fölvettek. Ott tanultam két évig, majd meg-
nyertem egy amerikai énekversenyt. Ennek
köszönhetôen New Yorkban a világhírû Jero-
me Hinesnál és Marshall Williamsonnál ta-
nulhattam a Juilliard Schoolban. Fellépési le-
hetôségeim is voltak, majd egy évig a San Jo-
se-i Operaházba szerzôdtem. Ott énekeltem
öt elôadáson Kékszakállút Bartók operájá-
ban.

1998-ban azonban úgy döntöttem, hazajö-
vök: a kultúra értékmegôrzése érdekében
megalapítottam a Vox Artis Társaságot, mely-
nek lemez- és könyvkiadás, és az ezekhez
kapcsolódó kulturális tevékenység a fô
proªlja. A magam szerény módján így szeret-
nék hozzájárulni hazánk kulturális életének
jobbításához. Ezt követôen ingáztam Magyar-
ország és Ausztria között, ahol 2003-ban véd-
tem meg elsô, majd 2006-ban második ma-
gisteri diplomámat a Grazi Zenemûvészeti
Egyetem opera tanszakán.

Ekkortájt készült elsô lemezfelvétele.
Az elsô felvételem a Hungarotonnál ké-

szült Szakcsi Lakatos Bélával 1997-ben,
majd elsô saját kiadású felvételem 1999-ben
Kovács János karnagy vezényletével Lukin
Márta közremûködésével A kékszakállú her-
ceg vára volt, a prológot Sinkovits Imre
mondta el. Kiadtuk a La Mancha lovagját is,
amely a musical egyedüli honi felvétele, eze-
ken kívül régizene-lemezt, s egyéb klasszi-
kus mûfajba tartozó cédéket jelentettünk
meg.

Közeli tervek?
Május végén A szicíliai vecsernye premier-

je vár rám, majd augusztusban, Ausztriában
a Traviata idôs Germontja.

Spangel Péter



Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázata
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselô-testületének Egészségügyi, Szociá-
lis és Lakásügyi Bizottsága nyilvános pályáza-
tot hirdet a kezelésében lévô 5 millió Ft-os
pénzkeret elosztására.

A pályázat célja: a fôváros II. kerületében
élô lakosok számára biztosított szociális ellátá-
sok bôvítése.

A pályázaton támogatást igényelhet bár-
mely természetes vagy jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezô szervezet, aki
részt vállal a fôváros II. kerületében a szociális
feladatok ellátásában. A pályázat címzettjei le-
hetnek intézmények, civil szervezetek, alapít-
ványok, egyesületek, egyéni és társas vállalko-
zások, egyéb gazdasági szervezetek.

Tartalmi követelmények

a) Általános feltételek — A pályázati program
megvalósítására fordítandó pénzeszközöket
és vagyoni értékeket, valamint a mûködési
költségeket fedezô forrásokat a pályázatban
fel kell tüntetni. A nem állami és egyházi fenn-
tartású intézmény pályázati programjához
mellékelni kell a szervezet hatályos mûködési
engedélyét vagy a bírósági nyilvántartásba be-
jegyzett hatályos adatairól szóló 30 napnál
nem régebbi kivonatot, az APEH igazolását ar-
ról, hogy lejárt köztartozása nincs, továbbá a
szervezet képviselôjének aláírásmintáját. A ki-
tûzött célnak megfelelôen általános mûködé-
si költségekre a támogatás nem, vagy csak ki-
vételesen ítélhetô meg.

b) Speciális feltételek — A pályázatban leírt
feladatokhoz igényelhetô támogatás forrás-ki-
egészítésként mûködik. A pályázaton elnyer-
hetô összeg nem haladhatja meg a pályázati
program megvalósítási költségeinek 50%-át.
A fennmaradó részt a pályázónak kell biztosí-
tania, melynek meglétét igazolnia kell.
Amennyiben a pályázat több programot
érint, abban az esetben külön-külön pályázat
keretében kell az igényt benyújtani. Egy pályá-
zó maximum két pályázatot nyújthat be.

Formai követelmények

A pályázatot az erre a célra rendszeresített pá-
lyázati adatlapon egy példányban kell benyúj-
tani, amely az Ügyfélszolgálati Központban
(1024 Margit krt. 47–49.), a Pesthidegkúti Kö-
zösségi Házban (1028 Máriaremetei út 37.), a
Szociális és Gyermekvédelmi Irodán (1024
Káplár u. 2/c-d) vehetô át, vagy letölthetô a
www.masodikkerulet.hu honlapról.

Pályázatot az alábbi programokra lehet be-
nyújtani (regisztrációs számok): 10.: gyer-
mek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevé-
kenységek, drogprevenció, 11.: családsegítés-
re irányuló szakmai programok, 12.: munka-
nélküliek foglalkoztatására irányuló tevékeny-
ségek, 13.: szociális rehabilitációval foglalko-
zó programok, 14.: fogyatékkal élôk foglal-
koztatásával kapcsolatos tevékenységek, 15.:

szociális munka területét érintô szakmai to-
vábbképzô programok, 16.: hajléktalanok ellá-
tására irányuló tevékenységek.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2009. április 30.

A határidô módosítására nincs lehetôség. A
határidô után postára adott, valamint a fenti
kiírás szerint hiányos, pontatlan pályázatokat
a Bizottság érvénytelennek tekinti.

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális
és Lakásügyi Bizottság bírálja el.

Nem részesülhet támogatásban az, aki a Bu-
dapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Szo-
ciálpolitikai Keretére korábban kiírt pályáza-
tán elnyert támogatásról az elôre meghatáro-
zott határidôn belül nem számolt el.

A sikeres pályázókkal az önkormányzat
megállapodást köt a támogatás átutalásáról,
valamint az elszámolás módjáról. A támoga-
tásban részesített pályázók listáját az önkor-
mányzat közzéteszi. A támogatás felhasználá-
sát, a program megvalósítását a Szociális és
Gyermekvédelmi Iroda ellenôrzi.

A támogatás felhasználásáról, a támoga-
tott feladat megvalósításáról szóló rövid szö-
veges beszámolót, a szervezet nevére kiállí-
tott és a támogatott feladat megvalósításá-
hoz kapcsolódó beszerzésekrôl szóló számla-
másolatokat mellékelve 2009. december 31-
ig a Szociális és Gyermekvédelmi Irodához
kell eljuttatni.

A támogatási összeg pályázati kiírástól elté-
rô felhasználása vagy a feladat végrehajtásá-
nak meghiúsulása esetén a pályázó a támoga-
tási összeg visszaªzetésére kötelezhetô.

A pályázat eredményérôl az érintettek írás-
ban kapnak tájékoztatást. A pályázatok eluta-
sítása esetén a döntést az Egészségügyi, Szoci-
ális és Lakásügyi Bizottság nem indokolja.

Bôvebb felvilágosítás: Németh Ágnes, Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Iroda, Káplár u. 2/c-d,
tel.: 346-5715, e-mail: nemeth.agnes@maso-
dikkerulet.hu

Társasházak felújításának
támogatása

A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkor-
mányzata pályázatot ír ki a társasházak
felújításához nyújtandó önkormányzati
vissza nem térítendô támogatás igénylé-
sé re . A támogatás kere tösszege :
100 000 000 Ft.

A támogatásra azok a társasházak pá-
lyázhatnak, amelyekben legalább három
külön tulajdonú lakás van, és az épületek
használatbavételi engedélyét az adott pá-
lyázat kiírását megelôzô 15 év, vagyis
1994. december 31. elôtt adták ki.

A részletes pályázati feltételek és mel-
lékletei letölthetôk a www.masodikkeru-
let.hu címrôl, illetve díjmentesen besze-
rezhetôk április 6-tól a Budai Épületfenn-
tartó Kft. (Budép) Kezelési Irodájában
(1027 Frankel Leó út 5.).

A pályázatok beadási határideje:
2009. május 22. (péntek) 12 óra.

A pályázatokat az önkormányzat Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága
2009. június 24-én bírálja el.

A bizottság döntését az Ügyfélszolgála-
ti Központban és a Budép Kezelési Irodá-
jában függesztik ki, valamint a pályá-
zókat levélben értesítik, és a honlapon is
megjelennek.

Az elnyert támogatás a megállapodás
aláírását megelôzôen (a döntés ismerete
nélkül saját felelôsségre) a 2009. március
30-a után megkezdett munkák ªnanszíro-
zására használható fel.

Pesthidegkút területén mûködô szervezetek támogatása
A pályázat célja a II. kerületen belül, Pesthidegkút területén mûködô szervezetek támogatá-
sa, lehetôleg a szervezet tagságán túlmutató, a lakosság szélesebb körét érintô, megmozga-
tó programok, rendezvények, szolgáltatások támogatásán keresztül. A kitûzött célnak meg-
felelôen mûködési költségekre támogatás nem ítélhetô oda. A pályázatokat egy példányban, a
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat részére címezve (1028 Budapest, Máriaremetei út
37.), „PH. VÖK. által kiírt pályázat” megjelöléssel kell benyújtani. A pályázaton elnyert összeget
a pályázó bankszámlájára utalja át az önkormányzat.

A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak számlákkal igazolva, meghatározott
formában kell elszámolniuk 2010. március 17-ig, ellenkezô esetben a kapott pályázati
összeg visszatérítendô az önkormányzatnak. Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a
korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan számolt el. A bíráló bizottság a határ-
idôn túl beérkezô pályázatokat érvénytelennek tekinti, a kiírás szerint hiányos vagy pon-
tatlan pályázatokat hiánypótlásra kötelezheti! A pályázat benyújtási határideje: 2009. áp-
rilis 24. A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap beszerezhetô a Pesthidegkúti Közössé-
gi Házban (Máriaremetei út 37.) vagy letölthetô a www.masodikkerulet.hu, illetve a www.e-
pesthidegkut.hu honlapról.

A II. kerületi önkormányzat pályázatai

A KÖZÖS KÉPVISELÔKNEK tájékozta-
tást tartanak (II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal, Mechwart liget
1., I. emelet) 2009. április 20-án hétfôn
17 órától.
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A II. kerületi önkormányzati fenntartá-
sú óvodák 2009. évi óvodai testnevelé-
sének és játékos sporttevékenységé-
nek támogatására

A pályázat rendelkezésére álló összeg: 1,5 M
Ft. A pályázat célja: az óvodai testnevelés, va-
lamint a szabadidôs játékos sportfoglalkozá-
sok szervezett formáinak, programjainak tá-
mogatása. A pályázat a 2009. január 1–de-
cember 15. közötti idôszakra vonatkozhat. A
pályázat résztvevôi: azok a II. kerületi önkor-
mányzat által fenntartott óvodák, amelyek a
pályázati kiírásnak megfelelôen a jelzett határ-
idôig benyújtják pályázati adatlapjukat. Fôbb
támogatandó tevékenységi területek: óvodán
belüli játékos rendszeres sportfoglalkozások,
óvodai sportnapok, családi vetélkedôk, rend-
szeres természetjárás, táborozás (utazási költ-
ség nélkül), sporteszközök, felszerelések be-
szerzése, óvodán kívüli rendszeres sportfoglal-
kozások (pl. úszás, tánc, torna). A pályázat
beérkezésének határideje a II. ker. Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelôdési Irodájára (1027
Budapest, Bem tér 1.): 2009. április 6.

A pályázat nyertesei az intézményªnanszíro-
zásban kapott támogatási összeg felhasználá-
sáról a pályázatban megjelölt program meg-
valósulását követô 30 napon belül, legkésôbb
2009. december 31-ig, az erre a célra rendsze-
resített nyomtatványon kötelesek elszámolni.

Pályázat a II. kerületi ISK-k 2009. évi
tanórán kívüli testnevelésének és a ta-
nulók intézményen belüli szabadidôs
sportjának támogatására

A pályázat rendelkezésére álló összeg: 4,5 M
Ft. A pályázat célja: a tanórán kívüli testneve-
lés és szabadidôs sport szervezett formáinak,
programjainak támogatása az egészséges élet-
mód kialakításáért, az egészség megôrzésé-
ért, az ifjúság életminôségének javításáért. A
pályázat a 2009. január 1–december 15. kö-
zötti idôszakra vonatkozhat. A pályázat részt-
vevôi: azok a II. kerületi önkormányzat által
fenntartott iskolai sportkörök, amelyek a pá-
lyázati kiírásnak megfelelôen a jelzett határ-
idôig benyújtják pályázati adatlapjukat. DSE-k
csak a kerületi sportegyesületek részére kiírt
pályázaton vehetnek részt! Minden ISK csak
egy pályázatot nyújthat be, több tevékeny-
ség, cél meghatározásával! Fôbb támogatan-
dó tevékenységi területek: — tanórán kívüli,
iskolán belüli szervezett, rendszeresen ismétlô-
dô sportprogramok, iskolák közötti sportági
versenyek, a diáksport-versenyrendszer meg-
rendezésében való közremûködés (pl. tornate-
rem biztosítása, szervezésben, rendezésben
való konkrét munkavállalás), szünidei sport-
foglalkozások, természetjárás, táboroztatás
(utazási költség nélkül), sporteszközök és fel-
szerelések beszerzése, javítása, hétvégi (szom-
bat, vasárnap) szabadidôsport biztosítása in-
tézményen belül. A pályázat beérkezésének
határideje a II. ker. Polgármesteri Hivatal Mû-
velôdési Irodájára (1027 Budapest, Bem tér
1.): 2009. április 6.

A pályázat nyertesei az intézményªnanszí-
rozásban kapott támogatási összeg felhasz-
nálásáról a pályázatban megjelölt program
megvalósulását követô 30 napon belül, legké-
sôbb 2009. december 31-ig, az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon kötelesek el-
számolni.

Pályázat a II. kerületi sportegyesüle-
tek, DSE-k 2009. évi sporttevékenysé-
gének támogatására

A pályázat rendelkezésére álló összeg: 3 M Ft.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a
kiemelkedô szakosztályi utánpótlásnevelést,
sporteszközök beszerzését, szabadidôsport
eseményeket, táborozásokat, túrákat. A pályá-
zók több témakört is megjelölhetnek. A pályá-
zat a 2009. január 1–december 15-e közötti
idôszakra vonatkozhat. A pályázat résztvevôi:
azok a II. kerületben bejelentett és ott mûkö-
dô sportegyesületek és diák sportegyesületek,
amelyek a pályázati kiírásnak megfelelôen a
jelzett határidôig benyújtják pályázati adatlap-
jukat. DSE-k csak a kerületi sportegyesületek
részére kiírt pályázaton vehetnek részt! Fôbb
támogatandó tevékenységi területek: után-
pótlás-nevelés, közösségi sporttevékenység,
szabadidôsport, lakossági sportigények kielé-
gítése, természetjárás népszerûsítése, speciá-
lis adottságokkal rendelkezôk részére szerve-
zett sport- és szabadidôs tevékenység. A pá-
lyázat beérkezésének határideje a II. ker. Pol-
gármesteri Hivatal Mûvelôdési Irodájára
(1027 Budapest, Bem tér 1.): 2009. április
20.

A pályázat nyertesei a kapott támogatási
összeg felhasználásáról a pályázatban megje-
lölt program megvalósítását követô harminc
napon belül, legkésôbb 2009. december 31-
ig, az erre a célra rendszeresített nyomtatvá-
nyon kötelesek elszámolni.

Pályázat a II. kerületi önkormányzat ál-
tal fenntartott nevelési és oktatási in-
tézmények által szervezett erdei isko-
lák, óvodák, szabadidôs táborok, diák-
önkormányzatok által szervezett tábo-
rok, valamint nyelvi táborok támogatá-
sára

Az idegen nyelvek gyakorlását segítô cseretá-
borok esetén a szociálisan rászoruló gyerme-
kek költségeinek részben vagy egészben törté-
nô ªnanszírozása. A pályázat regisztrációs szá-
ma: 14-01 (Keretösszeg: 4,4 M Ft). A pályázat
2009. január 1-je és december 15-e között
szervezett programokra vonatkozhat. Egy in-
tézmény egy témában (erdei, szabadidôs, te-
matikus tábor egy-egy témának számít) maxi-
mum két pályázatot nyújthat be. A pályázat
résztvevôi: azok a II. Kerületi Önkormányzat ál-
tal fenntartott nevelési, oktatási intézmények,
amelyek a pályázati kiírásnak megfelelôen a
jelzett határidôig benyújtják pályázati adatlap-
jukat. A pályázat beérkezésének határideje
2009. április 6. További tájékoztatást a Mûve-
lôdési Irodán (1027 Budapest, Bem tér 1. Tel.:
346-5775) Barna Gábornétól lehet kérni.

Pályázat a II. kerületben mûködô nem
önkormányzati fenntartású nevelési
és oktatási intézmények által szerve-
zett erdei iskolák, óvodák, szabadidôs
táborok, valamint nyelvi táborok támo-
gatására

A pályázat regisztrációs száma: 14-02 (Keret-
összeg: 1 M Ft)

A pályázat 2009. január 1-je és december
15-e között szervezett programokra vonatkoz-
hat. A pályázat résztvevôi: azok a II. kerület-
ben mûködô nem önkormányzati fenntartású
nevelési, oktatási intézmények, amelyek a pá-
lyázati kiírásnak megfelelôen a jelzett határ-
idôig benyújtják pályázati adatlapjukat. A pá-
lyázat beérkezésének határideje 2009. ápri-
lis 20. További tájékoztatást a Mûvelôdési Iro-
dán (1027 Budapest, Bem tér 1. Tel.: 346-
5775) Barna Gábornétól lehet kérni.

Pályázat a II. kerületi önkormányzat ál-
tal fenntartott közmûvelôdési intézmé-
nyek programjainak támogatására

A pályázat regisztrációs száma: 14-03 (Keret-
összeg: 2 M Ft)

A pályázat 2009. január 1-je és december
15-e között szervezett programokra vonatkoz-
hat. A pályázat résztvevôi: azok a II. Kerületi
Önkormányzat által fenntartott közmûvelôdé-
si intézmények, amelyek a pályázati kiírásnak
megfelelôen a jelzett határidôig benyújtják
pályázati adatlapjukat. A pályázat beérkezé-
sének határideje: 2009. április 6. További tá-
jékoztatást a Mûvelôdési Irodán (1027 Buda-
pest, Bem tér 1. Tel.: 346-5776) Szent-Gály Vi-
olától lehet kérni.

Pályázat a II. Kerületi Önkormányzat
által fenntartott nevelési és oktatási
intézmények által szervezett mûvésze-
ti és kulturális programok, rendezvé-
nyek, események támogatására

A pályázat regisztrációs száma: 14-04 (Keret-
összeg: 1 M Ft).

A pályázat 2009. január 1-je és december
15-e között szervezett programokra vonatkoz-
hat. A pályázat résztvevôi: azok a II. Kerületi
Önkormányzat által fenntartott nevelési és ok-
tatási intézmények, amelyek a pályázati kiírás-
nak megfelelôen a jelzett határidôig benyújt-
ják pályázati adatlapjukat. A pályázat beérke-
zésének határideje: 2009. április 6. További
tájékoztatást a Mûvelôdési Irodán (1027 Bu-
dapest, Bem tér 1. Tel.: 346-5776) Szent-Gály
Violától lehet kérni.

Pályázat a II. kerületben mûködô nem
önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek, civil szervezetek által szervezett
mûvészeti és kulturális programok,
rendezvények, események támoga-
tására

A pályázat regisztrációs száma: 14-05 (Keret-
összeg: 3 M Ft)

A pályázat 2009. január 1-je és december
15-e között szervezett programokra vonatkoz-
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A Költségvetési Bizottság által kiírt pályázat
Az önkormányzat képviselô-testületének Költ-
ségvetési Bizottsága pályázatot hirdet II. kerü-
leti Nyugdíjas Klubok, illetve Társadalmi
Szervezetek támogatására.

A pályázatokat egy példányban, a Budapest
Fôváros II. kerület Polgármesteri Hivatal Pénz-
ügyi Iroda (1024 Budapest, Mechwart liget
1.) részére címezve, „A Költségvetési Bizott-
ság által kiírt pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani. A pályázaton elnyert összeget a pá-
lyázó bankszámlájára utalja át az önkormány-
zat. A kapott összeg felhasználásáról a pályá-
zóknak számlamásolatokkal igazolva kell el-
számolniuk legkésôbb 2010. január 15-ig. El-
lenkezô esetben az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 13/a §. (2) bekezdés ér-
telmében a kapott pályázati összeg visszatérí-
tendô az önkormányzat részére. A pályázaton
elnyert összeg személyi jellegû kiªzetésekre
nem fordítható. Nem kaphat támogatást az a
szervezet, amely a korábban kapott támoga-
tással nem, vagy hiányosan számolt el. A ha-
táridôn túl beérkezô, a fenti kiírás szerint hiá-
nyos, pontatlan pályázatokat a bizottság ér-
vénytelennek tekinti. A pályázat benyújtási
határideje: 2009. április 20. A pályázatok
eredménye a döntést követô 5 munkanapon
belül a Budapest Fôváros II. Kerületi Önkor-
mányzat honlapján (www.masodikkerulet.hu)
közzétételre kerül, továbbá az elbírálásától
számított 30 napon belül minden pályázó írás-
beli értesítést kap. Bôvebb információ: Rudolf-
né Romváry Noémi, tel.: 346-5415.

I. Nyugdíjasklubok

A pályázat célja: a II. kerületben — ide nem ért-
ve azokat, amelyek a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat által kiírt hasonló pályázaton
vehetnek részt — önálló jogi személyként,
vagy valamely befogadó jogi szervezet kereté-
ben mûködô nyugdíjasklubok támogatása, le-
hetôleg a klubszerû mûködés általános kerete-
inek és mûködtetésének biztosításán túlmuta-
tó konkrét események, programok, rendezvé-
nyek támogatásán keresztül. A pályázaton fel-
osztható keretösszeg 2 millió Ft.

A pályázatnak megfelelôen általános mûkö-
dési, valamint étkezési költségekre támogatás
nem, vagy csak kivételesen ítélhetô meg.

A benyújtandó pályázat tartalma (az aláb-
bi, kötött sorrendben):

— a pályázó nyugdíjasklub megnevezése;
önálló jogi személy esetén a bírósági bejegy-
zô határozat száma és kelte, nyilvántartásba
vételi száma; nem önálló jogi személy esetén
a befogadó szervezet fenti adatai (neve, cégbí-
rósági bejegyzô határozat száma és kelte, nyil-
vántartásba vételi száma, székhelye, levelezési
címe, képviselôjének adatai); székhelye (pos-
tai cím, telefon), levelezési címe (postaªók
adatai); a pályázó nyugdíjas szervezet érdemi
tevékenységének bemutatása (maximum fél
gépelt oldal), a képviselô(k) neve és címe, tele-
fonszáma; pénzforgalmi adatai (számlavezetô
bank neve, számlaszám, adószám); regisztrált
tagok száma a pályázat benyújtásakor (fô); a
regisztrált tagokból a II. kerületben lakók szá-

ma (fô); tervezett éves költségvetésének nagy-
sága (Ft-ban); kizárólag a tagdíjakból befolyó
bevételek (Ft-ban); a pályázat évét megelôzô
3 évben az önkormányzat által ugyanezen cél-
lal kiírt pályázatán pályázott-e, sikeres pályá-
zat esetén a támogatás összege.

— A 2009-ben tervezett, vagy már megva-
lósult események, programok, rendezvények
leírása külön-külön (amelyekhez a támogatást
igénylik): megnevezése, idôpontja; célja (az el-
érni kívánt cél részletes ismertetése); részletes
költségvetése; a megvalósításhoz szükséges
teljes összköltség (Ft); az igényelt támogatás
felhasználásának megjelölése (ez az adott ese-
mény, program, rendezvény egy, vagy több
eleméhez — pl. belépôk, utazási költségek,
eszközök — hozzárendeléssel történjen, ezek
között azonban a szervezet általános mûködé-
sével, valamint étkezéssel kapcsolatos tétel
nem lehet).

II. Társadalmi szervezetek

A pályázat célja: A II. kerületben mûködô tár-
sadalmi szervezetek támogatása — ide nem
értve azokat, amelyek a Pesthidegkúti Városré-
szi Önkormányzat által kiírt hasonló pályáza-
ton vehetnek részt — lehetôleg a szervezet
tagságán túlmutató, a lakosság szélesebb kö-
rét érintô, megmozgató programok, rendez-
vények támogatásán keresztül. A kitûzött cél-
nak megfelelôen általános mûködési, vala-
mint étkezési költségekre támogatás nem ítél-
hetô oda. A pályázaton felosztható keret-
összeg 2 millió Ft.

A pályázat tartalma (az alábbi kötött sor-
rendben):

— a pályázó társadalmi szervezet (kizáró-
lag önálló jogi személy) megnevezése, bírósá-
gi bejegyzô határozat száma és kelte, nyilván-
tartásba vételi száma; székhelye (postai cím,
telefon), levelezési címe, képviselô neve, cí-
me, telefonszáma;

— pénzforgalmi adatai (számlavezetô
bank neve, számlaszám, adószám);

— a pályázó szervezet érdemi tevékenysé-
gének bemutatása (maximum fél gépelt oldal)

— a pályázat évét megelôzô 3 évben az ön-
kormányzat által ugyanezen céllal kiírt pályá-
zatán pályázott-e, sikeres pályázat esetén a tá-
mogatás összege;

— a tervezett, vagy 2009. évben már meg-
valósult program, rendezvény leírása: megne-
vezése, idôpontja; célja (az elérni kívánt cél
részletes leírása); a meghirdetés módja; a
megcélzott, bevonni kívánt lakossági kör; a
program, rendezvény részletes költségvetése,
a megvalósításához szükséges teljes összkölt-
ség; az igényelt támogatás összege; a prog-
ram, rendezvény igényelt támogatáson felüli
rész fedezetének meglétére vonatkozó nyilat-
kozat, illetve azok forrásának megjelölése és
ezen belül a saját forrás összege (aránya); az
igényelt támogatás felhasználásának megjelö-
lése (ez a program, rendezvény egy vagy több
eleméhez történô hozzárendeléssel történjen,
ezek között a szervezet általános mûködésé-
vel, étkezéssel kapcsolatos tétel nem lehet).

hat. A pályázat résztvevôi: azok a II. kerület-
ben mûködô nem önkormányzati fenntartású
intézmények, civil szervezetek, amelyek a pá-
lyázati kiírásnak megfelelôen a jelzett határ-
idôig benyújtják pályázati adatlapjukat. A pá-
lyázat beérkezésének határideje: 2009. áp-
rilis 20. További tájékoztatást a Mûvelôdési
Irodán (1027 Budapest, Bem tér 1. Tel.: 346-
5776) Szent-Gály Violától lehet kérni.

Pályázat a II. kerületben mûködô neve-
lési és oktatási intézmények és a hatá-
ron túli magyar iskolák tanulói kapcso-
lattartásának támogatására

A pályázat regisztrációs száma: 14-06 (Keret-
összeg:1 M Ft)

A pályázat 2009. január 1-je és december
15-e között szervezett programokra vonatkoz-
hat. A pályázat résztvevôi: azok a II. kerület-
ben mûködô nevelési és oktatási intézmé-
nyek, amelyek a pályázati kiírásnak megfelelô-
en a jelzett határidôig benyújtják pályázati
adatlapjukat. A pályázat beérkezésének ha-
tárideje önkormányzati intézmények eseté-
ben 2009. április 6., nem önkormányzati in-
tézmények esetében 2009. április 20. Továb-
bi tájékoztatást a Mûvelôdési Irodán (1027
Budapest, Bem tér 1. Tel.: 346-5775) Barna
Gábornétól lehet kapni.

Pályázati feltételek minden esetben

Pályázatokat nem küldünk vissza, és nem ôr-
zünk meg. A kért összeget ezres kerekítéssel
kérjük megjelölni! Formailag hibás, hiányos,
vagy az elbírálásra alkalmatlan és valótlan
adatokat tartalmazó pályázatokat a bíráló bi-
zottság semmisnek tekint. Értékelésre és ked-
vezô elbírálásra csak azok a pályázók számít-
hatnak, akik a 2008. évben kapott II. ker. ön-
kormányzati támogatással a megszabott ha-
táridôre elszámoltak. A pályázatokról a Közok-
tatási, Közmûvelôdési, Sport és Informatikai
Bizottság határoz. A döntésrôl a pályázók írás-
ban kapnak értesítést. A támogatás utalásá-
nak és elszámolásának módjáról az értesítés-
ben tájékoztatjuk a nyerteseket. A pályázatot
az erre a célra rendszeresített nyomtatvány
felhasználásával személyesen vagy postai
úton kell benyújtani a II. Kerületi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal Mûvelôdési Irodájá-
ra (1027 Budapest, Bem tér 1. Tel.: 346-5777,
346-5770). A pályázati adatlap beszerezhetô
a Mûvelôdési Irodán, illetve letölthetô az ön-
kormányzat honlapjáról: www.masodikkeru-
let.hu

pályázatok

@
A II. kerületi önkormányzat min-
den pályázata, a hozzá tartozó
pályázati ûrlapok és mellékletek
megtalálhatók és letölthetôk a
www.masodikkerulet.hu/palyaza-
tok címrôl.

www.masodikkerulet.hu
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Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság által kiírt pályázat
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat pá-
lyázatot hirdet a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz
és -felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támoga-
tásról, valamint a ªatal házaspárok elsô, saját tu-
lajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatás-
ról szóló 5/2004. (II. 27.) rendelete (továbbiak-
ban: rendelet) alapján.

Támogatás az alábbi formában adható: a)
ªatal házasok támogatása, b) helyi támogatás.

1. Fiatal házasok támogatása:

A ªatal házasok (a házastársak egyike sem töltöt-
te be a 40. életévét) támogatása igénybe vehetô:
a) használt vagy új lakás megvásárlásához; b) új la-
kás felépítéséhez, vagy emeletráépítés, tetôtérbe-
építés útján történô — tulajdonjog megszerzése
melletti — létesítéséhez.

A ªatal házasok támogatása egyösszegû és
vissza nem térítendô. A támogatás mértéke a
ªatal házasok támogatásánál legfeljebb 1 millió
Ft-ig terjedhet. Nem a II. kerületben történô fel-
használás esetén maximum 500 000 Ft.

Támogatás akkor adható, ha a család együtt
költözô tagjainak egy fôre jutó havi nettó jövedel-
me nem haladja meg a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj két és félszeresét (2009. évben
71 250 Ft), ha a család együtt költözô tagjai tulaj-
donában, haszonélvezetében, bérletében nincs
beköltözhetô lakás, ha a létesítendô, illetve meg-
szerzendô lakás nem haladja meg az együtt költö-
zô családtagok méltányolható lakásigénye mérté-
kének felsô határát.

Az egyéb feltételek fennállása esetén sem adha-
tó támogatás annak a házaspárnak, melynek
egyik tagja is volt már szabadrendelkezésû lakás
tulajdonosa, és a házaspár, illetve együtt lakó és/
vagy együtt költözô családtag együttvéve rendel-
kezik vagyonnal.

Nem nyújtható ªatal házasok támogatása an-
nak a családnak, amelyik a rendeletben meghatá-
rozott jogcímen bármelyik önkormányzattól vagy
jogelôdjétôl már kapott ilyen támogatást.

2. Helyi támogatás

A helyi támogatás igénybe vehetô: a) használt
vagy új lakás megvásárlásához, b) új lakás felépíté-
séhez, vagy emeletráépítés, tetôtérbeépítés útján
történô — tulajdonjog megszerzése melletti — lé-
tesítéséhez, c) meglévô, tulajdonában álló lakás
bôvítéséhez, korszerûsítéséhez, átalakításához,
felújításához; d) az önkormányzattól üresen, for-
galmi áron történô lakás vásárlásához.

A helyi támogatás fajtái: kamatmentes kölcsön
vagy vissza nem térítendô helyi támogatás, ha a
kérelmezô családjában önmaga ellátására képte-
len, állandó felügyeletre szoruló, súlyos fogyaté-
kos vagy rokkantsági nyugdíjra jogosult vagy bal-
eseti rokkantsági nyugdíjra jogosult személy van.
Mértéke legfeljebb 600 000 Ft.

A kamatmentes kölcsön mértéke a teljes költség
— 20%-áig terjedhet, ha az igénylô a helyi tá-

mogatást építkezés vagy lakásvásárlás céljára,
— 50%-áig terjedhet, ha egyéb — az e rende-

letben meghatározott — célra
kívánja igénybe venni, de nem haladhatja meg
a) a 2 millió Ft-ot, ha a pályázatban meghatáro-

zott ingatlan a II. kerületben van,

b) az 1 millió Ft-ot, ha a pályázatban meghatá-
rozott ingatlan nem a II. kerületben van,

és legfeljebb 10 év alatt kell visszaªzetni.
Helyi támogatás akkor adható, ha a pályázó csa-

ládjában az egy fôre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
összegének ötszörösét (2009. évben 142 500 Ft),
de kamatmentes kölcsön esetében meghaladja a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeres
összegét (2009. évben 57 000 Ft). Helyi támoga-
tás akkor nyújtható, ha a család készpénz-megta-
karítása (önrésze) eléri a teljes költség 20%-át. Az
önrészbe a munkáltatói kölcsön, állami, alapítvá-
nyi támogatás és pénzintézeti hitel nem számítha-
tó be. Helyi támogatás akkor adható, ha

— lakás létesítése, vásárlása esetén a felépíten-
dô, illetve megszerzendô;

— lakás bôvítése, átalakítása esetén a meglé-
vô, illetve létesülô;

— lakás korszerûsítése, felújítása esetén a kor-
szerûsíthetô, illetve felújítandó lakás nem haladja
meg a család méltányolható lakásigénye mértéké-
nek felsô határát. Ennek mértéke az együttlakó —
gyermektelen házaspár esetében a legalább két
vállalt gyermekkel, egygyermekes ªatal házaspár
esetében további egy vállalt gyermekkel együtt
számításba vehetô — személyek számától függô-
en a következô: egy-két személy esetében: leg-
alább egy és legfeljebb három lakószoba; három
személy esetében: legalább másfél és legfeljebb
három és fél lakószoba; négy személy esetében:
legalább kettô és legfeljebb négy lakószoba. Min-
den további személy esetében fél szobával nô a la-
kásigény mértékének felsô határa. Három vagy
több gyermeket nevelô család esetében a lakás-
igény mértékének felsô határa minden további
személy esetén egy szobával nô.

Az önkormányzat elsôsorban azokat támogatja,
akik több mint 5 éve a II. kerületben életvitelszerû-
en élnek és a támogatást is itt kívánják felhasznál-
ni, ahol súlyos rokkant családtagról gondoskod-
nak, ahol a családban két vagy több gyermeket ne-
velnek, akik gyermeküket egyedül nevelik.

A pályázathoz igazolást kell csatolni arról, hogy
a pályázónak rendelkezésére áll a teljes költségnek
a megpályázott összegen felül maradó vételár, épí-
tési, korszerûsítési költség összege. Ennek során
banki igazolást kell benyújtani a pályázó önrészé-
rôl, illetve munkáltatói kölcsönrôl, állami támoga-
tásról, vagy a pályázó más pénzügyi forrásáról.

Az egyéb feltételek fennállása esetén sem adha-
tó támogatás annak a családnak, amely

a) a kérelem benyújtását megelôzô öt éven be-
lül a tulajdonában álló, a méltányolható lakásigé-
nye mértékének felsô határát meghaladó szoba-
számú lakását bármilyen jogcímen elidegenítette,

b) a kérelem benyújtását megelôzô öt éven be-
lül lakásbérleti jogát

— kisebb szobaszámú bérlakásra vagy bármi-
lyen lakás tulajdonjogára (tulajdoni hányadára) el-
cserélte,

— lemondással szüntette meg, kivéve, ha bár-
melyik önkormányzat vagy állami szerv javára
mondtak le.

Nem nyújtható helyi támogatás annak a család-
nak, amely a rendeletben meghatározott jogcí-
men bármelyik önkormányzattól vagy jogelôdjé-

tôl már kapott helyi támogatást.
Amennyiben a pályázó a lakás megvásárlásá-

hoz igényelhetô támogatást az ingatlan-adásvéte-
li szerzôdés megkötése elôtt igényli, nyilatkoznia
kell a megvásárolni kívánt lakás alapterületérôl,
szobaszámáról, komfortfokozatáról és minden
olyan jellemzôjérôl, amelybôl a támogatásra való
jogosultság megállapítható. A pályázaton való
részvételnek nem feltétele, hogy a pályázó a meg-
vásárolni kívánt ingatlant konkrétan megjelölje.

A fent meghatározott esetben az eredményes
pályázó részére a támogatás akkor folyósítható,
ha a támogatás odaítélésérôl szóló határozat kéz-
hezvételétôl számított 60 napon belül a pályázati
anyagban megjelölt jellemzôknek mindenben
megfelelô lakásra vonatkozóan ingatlan-adásvéte-
li szerzôdést köt, és ezt a megvásárolni kívánt in-
gatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatával, vala-
mint az ingatlan-adásvételi szerzôdés eredeti pél-
dányával igazolja. A fenti határidô eredménytelen
letelte után a pályázó a megítélt támogatást elve-
szíti.

A lakás vásárlásához nyújtható támogatások az
ingatlan-adásvételi szerzôdés megkötése után
csak abban az esetben ítélhetôk meg, ha a szerzô-
désbôl egyértelmûen megállapítható, hogy a vé-
telárból az eladó felé a támogatásoknak megfele-
lô összeg még nem lett kiegyenlítve.

A kamatmentes kölcsön visszaªzetése a futam-
idôn belül havonta egyenlô részletekben történik.
A havi részlet összegét, a támogatás visszaªzeté-
sének kezdô idôpontját a kölcsönszerzôdésben ál-
lapítja meg az önkormányzat.

A törlesztôrészletek késedelmes teljesítése ese-
tén a tartozások után a Ptk. szerinti késedelmi ka-
matot kell ªzetni. A pályázóval kötött szerzôdés
tartalmazza a felhasználás és a jogosulatlanul fel-
vett támogatás visszaªzetésének feltételeit. A tá-
mogatások folyósítása az önkormányzat számlá-
ját vezetô pénzintézet útján történik. A helyi tá-
mogatás jogszerû felhasználásának, illetve
visszaªzetésének biztosítékaként a szerzôdésben
megjelölt ingatlanra az önkormányzat javára jelzá-
logjog kerül bejegyzésre.

A pályázatokról a Szociális és Gyermekvédelmi
Iroda a rendelkezésre bocsátott adatok és helyszí-
ni környezettanulmány alapján elôterjesztést ké-
szít, amelynek alapján az Egészségügyi, Szociális
és Lakásügyi Bizottság — a kérelem benyújtásától
számított — 60 napon belül dönt, és a döntésrôl
8 napon belül értesíti a pályázót.

A pályázat benyújtásához szükséges adatlapot
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának La-
kosságszolgálati Csoportja (1024 Bp., Margit krt.
47–49.), a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
(1024 Bp., Káplár u. 2.c-d), valamint a Lakosság-
szolgálati Csoport Pesthidegkúti Kirendeltsége
(1028 Bp., Máriaremetei u. 37.) térítésmentesen
bocsátja a pályázók rendelkezésére, továbbá a
www.masodikkerulet.hu honlapról letölthetô.

A pályázati keretösszeg 35 millió forint. Tájékoz-
tatás kérhetô az alábbi telefonszámon: 346-5700,
és olvasható a www.masodikkerulet.hu lapon.

A pályázatokat a fent megjelölt helyeken a pá-
lyázati hirdetmény megjelenését követôen —
2009. április 1-jétôl 2009. október 31-ig — folya-
matosan lehet benyújtani.
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„Ha rózsadombi, akkor gazdag?”
Válságkezelô és megelôzô programok a családsegítôben

A kerületben mûködô Családsegítô és
Gyermekvédelmi Központ számos olyan
szolgáltatással és programmal áll a
rászoruló családok rendelkezésére,
amelyek a bajba jutottak megsegítését,
illetve a megelôzést szolgálják. A
Horváth Ágnes vezetésével mûködô
szolgálat munkatársainak hétfôi
megbeszélésén lehetôségem nyílt arra,
hogy a kerületben meglévô
szegénységrôl kérdezzem a
jelenlévôket.

A kapott válaszokból kiderült, hogy a helyzet
korántsem olyan „rózsás”, mint azt a „rózsa-
dombi, akkor gazdag” sztereotípia sugallja.
Sajnos, a kerületünkben élôket épp-
úgy veszélyezteti a lakhatás és a mun-
kahely elvesztése, mint bármely más
kerületekben élôket. Az ezredforduló
óta eltelt idôszakban ugyanis az itt
élô középrétegek lassú elszegényedé-
se tapasztalható. A folyamat az utóbbi
öt évben felgyorsult. Úgy tûnik, a csa-
ládok többsége felélte tartalékait. Egy
2003-as adat szerint az itt élô lakos-
ság 40 százaléka eladósodott lakáscé-
lú rezsi, illetôleg banki hitelek miatt.
A lakbérhátralékkal rendelkezôk ará-
nya is megnôtt: a közel nyolcszáz ön-
kormányzati lakásból százhetvenben
az ott élôknek mára jelentôs tartozá-
sa halmozódott fel. Az idén elôször
megjelentek a szolgálatnál azok az
ügyfelek is, akiknek a megélhetését fenyege-
ti a korábban felvett devizahitelük megugrott
törlesztôrészlete.

Az elszegényedés másik oka a munkahely
elvesztése, a tartós munkanélküliség. Ez a ke-
rületünkben élôk között korántsem csak az
alacsonyabb képzettségûeket érinti. Elgon-
dolkodtató, hogy a családsegítô látókörébe
kerülô munkanélküliek 35–40 százaléka dip-
lomás, velük együtt 70 százalékuk érettségi-
zett. Sokan közülük pszichés problémákkal
küzdenek, mert nem tudnak úrrá lenni az át-
élt kudarcokon.

A központ számára kétségkívül az egyik leg-
nehezebb feladat az önérzetében mélyen sé-
rült embert „talpra állítani.” Ehhez elsôdlege-
sen az érintett fél együttmûködése, a kölcsö-
nös bizalom kialakulása szükséges. Erre,
mint hallottam, szerencsére számos példa
akad.

A kerület további komoly gondja, hogy la-
kossága elöregedôben van, sokan teljesen el-
magányosodtak. Az egyedül élô, idôs embe-
rek kiszolgáltatottságát kihasználva megje-
lent a lakásmafªa, születtek olyan szerzôdé-
sek, amelyek gyakorlatilag kisemmizték a ko-
rábbi idôs tulajdonost. A szolgálat szakembe-
rei ezért azt tanácsolják, hogy az érintettek

semmilyen szerzôdést ne írjanak alá elôzetes
— általuk megbízott szakember — jogi kont-
rollja nélkül. A központnál mûködik ingye-
nes jogi tanácsadás, inkább forduljanak ide.

Az adósságok felhalmozódásából, a lakha-
tás és munkahely elvesztésébôl adódó problé-
mákat érzékelve a központ többféle segítség-
nyújtó programot is indított. Jelen helyzet-
ben az egyik legszükségesebbnek az „adósság-
kezelési szolgáltatás” mutatkozik, melynek lé-
nyege, hogy elôzetes helyzetfelmérést követô-
en megkísérlik a rászoruló család pénzügyi,
gazdasági helyzetét stabilizálni.

A munkanélküliek számára segítség az el-
helyezkedési esélyjavító program. Elérhetô a
„teaház”, ahol az intézmény infrastruktúrájá-
nak használatával lehet állást keresni. Ingye-

nesen vehetô igénybe az „Internet kortala-
nul” program is. A résztvevôk elsajátíthatják
a számítógép használatához szükséges isme-
reteket, az internetezés mikéntjét, jelenleg
10 számítógép áll rendelkezésre. A rászoru-
lók munkakeresés céljából hozzáférhetnek a
családsegítô kommunikációs infrastruktúrá-
jához, önéletrajz készítésére, továbbítására
is van mód.

A már mûködô térítésmentes „orosz nyelvi
klub” mellett szeretnék az „angol nyelvi klu-
bot” is újra indítani. Ennek vezetésére jelen-
leg várnak önkéntes jelentkezôt. A rászoruló
családok számára elérhetô továbbá a „házi
gyermekfelügyelet”. Célja, hogy a jellemzôen
egyszülôs család életvitele, megélhetése ne
lehetetlenüljön el amiatt, hogy a családfenn-
tartó — jobbára az édesanya — tanul vagy dol-
gozik. Ez idô alatt a gyermekre (fél éves kor-
tól) szakképzett vigyázó ügyel, a helyi rende-
letben meghatározott térítési díj ellenében.
Említésre méltó még a 8–18 éves ªataloknak
indult „ParkolóPálya” program. Ennek kere-
tében a Millenárison található faházban szer-
veznek ingyenes játéklehetôséget áprilistól
októberig.

A családsegítô munkatársainak ta-
pasztalata szerint a szegénység meg-
jelenési formái szempontjából létez-
nek különbségek a kerület egyes ré-
szei között. A Vízivárosban a leg-
szembetûnôbb az elmagányosodás,
a családi kapcsolati és együttélési
problémák, az anyagi gondokat oko-
zó munkanélküliség. A Pesthideg-
kút, Hûvösvölgy, Budakeszi út által
határolt területen és a Rózsadom-
bon is egyfajta kettôsség érzékelhe-
tô: háborítatlanul megférnek egy-
más mellett a puccos és a szegényes
porták. Pesthidegkúton a település
falusias jellegébôl adódóan megma-
radt és ma is él a közösségi érzés, itt
jobban odaªgyelnek egymásra az

emberek, felkarolják a segítségre szorulót.
Ez a mentalitás szerencsére a Rózsadomb, Pa-
sarét egyes kertvárosias részein is megªgyel-
hetô még.

Minden segítség ellenére is szomorú tény
azonban, hogy azok, akik már jó ideje megél-
hetési gondokkal küzdenek, elôbb-utóbb
véglegesen reményvesztetté válnak.

Szilágyi Enikô

Gyermekvédelmi szakmai fórum
A gyermekvédelmi jogszabályoknak megfelelôen megtartotta éves, kötelezô tanácskozá-
sát a II. kerületi Családsegítô és Gyermekvédelmi Központ. A Polgármesteri Hivatalban a
szociális, egészségügyi és oktatási ágazat gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársai a

március 17-i megbeszélésen többek között
a gyermekek és a családok átmeneti ottho-
na szolgáltatásaival ismerkedhettek meg,
és szó esett a kísérleti „jelzôlapok” alkalma-
zásáról is. A rendszer célja, hogy a gyer-
mekvédelemmel, szolgáltatásokkal foglal-
kozó szervezetek — egyelôre önkéntes ala-
pon — egységes nyilvántartást vezetnek
majd a fiatalokról, így az ellátórendszer ad-
minisztrációja egyszerûbb és áttekinthe-
tôbb lehet.
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Nagyhét
A nagyhét (idén április 5–12-ig) a ke-
resztény húsvétot megelôzô negyvenna-
pos böjt utolsó hete.

Virágvasárnap a nagyhét kezdete.
Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsá-
lembe. Az ókorban szokás volt a Közel-
Kelet országaiban, hogy az arra méltó
személyek útját valamilyen módon be-
fedjék. Az evangéliumok leírják, hogy az
emberek megadták Jézusnak ezt a tiszte-
letet, felsôruháikat az útra terítették, és
gallyakat vágtak a fákról. A virágvasár-
napi szertartásban együtt van az öröm
és a halál, a dicsôség és a szenvedés, a
nép lelkendezése és gyûlölettôl eltorzult
kiáltozása.

Nagycsütörtök az oltáriszentség és a
papi rend alapítása. A misében a glória
után elnémulnak a harangok a nagy-
szombati vigília glóriájáig, s helyüket a
fakereplôk foglalják el. E némaság a
Krisztus kínszenvedésekor elnémult
apostolok félelmét és a gyászt jelképezi.

Nagypéntek legszentebb ideje a dél-
után 3 óra, Jézus halálának órája. A ke-
resztény világ Krisztus kínszenvedésére
és kereszthalálára emlékezik. A templo-
mokban a szenvedéstörténetet János
evangéliumából olvassák fel vagy ének-
lik el, könyörgések hangzanak el, ame-
lyek kifejezik mindazokat a szándéko-
kat, amelyekért Jézus, a világ megváltó-
ja életét adta.

Nagyszombat liturgia nélküli nap. Az
egyház Jézus távollétét éli át, hogy an-
nál nagyobb fénnyel hirdesse a feltáma-
dás örömét. Húsvét éjszakáján ünnepel-
jük a föltámadt Krisztust és az ígéretet,
hogy mi is feltámadunk.

Húsvétvasárnap a nagyhét zárónap-
ja, a feltámadás ünnepe. Mivel a nagy-
szombat estéjén kezdôdô szertartások
másnap hajnalig eltartottak, az ôsegy-
házban ennek a napnak nem volt külön
liturgiája.

Húsvéthétfôn kezdôdik húsvét nyol-
cada.

Nagyheti szertartások
ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOM: Virág-
vasárnap 10 órakor szentmise, elôtte a kolos-
tor udvarában virágvasárnapi körmenet, bar-
kaszentelés. A 11 órai szentmisén a passiót a
Kapisztrán kórus énekli. A 18 órai és a 19.30
órai szentmisén gregorián passiót és nagy-
böjti motettákat énekel a Vox Clara kamara-
kórus. Nagycsütörtökön 18 órakor szentmise,

oltárfosztás, Jeremiás próféta siralmai, Jézus
búcsúbeszéde, majd virrasztás. Nagypénteken
15 órakor keresztút, 18 órakor a Szent Ke-
reszt felmagasztalásának liturgiája, Jeremiás
próféta siralmai, gregorián passiót és nagy-
böjti motettákat énekel a Vox Clara kamara-
kórus, virrasztás. Nagyszombaton 7.30 órakor
zsolozsma, szentsírlátogatás és -ôrzés, a
templom egész nap nyitva lesz. 20 órától fel-
támadási szertartás, kb.22 órakor körmenet.
Húsvétvasárnap ünnepi miserend. Gyóntatás
a nagyhéten hétfôtôl szombatig 7.15–12 óráig
és 16–20 óráig a gyóntatófolyosón.

KRISZTUS-KIRÁLY TEMPLOM: Nagycsü-
törtökön 18 órakor szentmise az utolsó vacso-
ra emlékére, közremûködik a Rákócziánum
szkólája, 20 órától virrasztás. Nagypénteken
17 óra keresztút, Jézus szenvedésének és ke-
reszthalálának ünneplése, utána lamentáció
és szentségimádás, közremûködik a Rákócziá-
num szkólája. Nagyszombaton 17 órakor hús-
véti vigília szertartása: tûzszentelés, szentmi-
se a szkóla szolgálatával. Húsvétvasárnap 8.30
órakor ünnepi szentmise misztériumjáték-
kal.

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS TEMP-
LOM: Virágvasárnap a 10 órai szentmise kez-
detén barkaszentelés. 11 órakor lesz az Áldás
és Eszter utca keresztezôdésében álló kôke-
reszt megáldása. Nagycsütörtökön 18 órakor
szentmise az utolsó vacsora emlékére, oltár-
fosztás, szentségimádás. Nagypénteken 16.30
órakor keresztút. 18 órakor Urunk szenvedé-
sének ünneplése. Passióéneklés. Egyetemes
könyörgések. Hódolat a szentkereszt elôtt.
Szentáldozás. Nagyszombaton 18 órakor hús-
véti vigília, kb. 19.15 órakor feltámadási kör-
menet a hagyományos útvonalon. Húsvét-

vasárnap és -hétfôn szentmisék az ünnepi mi-
serend szerint.

PASARÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET:
Ünnepi istentiszteletek: nagycsütörtökön 18
órakor passiófelolvasás a Palló Imre kórus
szolgálatával, nagypénteken 10, 17 és 19 óra-
kor, nagyszombaton 18 órakor, húsvétvasár-
nap 8.30, 11 és 18 órakor, húsvéthétfôn 10 óra-
kor.

CIMBALOM UTCAI REFORMÁTUS EGY-
HÁZKÖZSÉG: Virágvasárnap 9.30-kor ünne-
pi istentisztelet. Közremûködik a Megmara-
dás kórus.

16–18 óra között nagyhétre elôkészítô ját-
szóház gyermekeknek. Nagycsütörtökön 18
órakor nagycsütörtöki istentisztelet. Nagypén-
teken 18 órakor istentisztelet úrvacsoraosztás-
sal. Húsvétvasárnap 9.30-kor istentisztelet
úrvacsoraosztással. Húsvéthétfôn 9.30-kor is-
tentisztelet úrvacsoraosztással, igét hirdet:
Hegedûs Lóránt püspök.

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL
TEMPLOM: Virágvasárnap 10 órakor barka-
szentelés a rendház udvarán, virágvasárnapi
körmenet a templomig, utána szentmise, a
passiót az Ifjúsági Kórus és a Csibekórus
énekli.

Nagycsütörtökön 18 órakor szentmise az
utolsó vacsora emlékére, majd virrasztás.
Nagypénteken 15 órakor keresztút, utána gyó-
nási lehetôség, 18 órakor a Szent Kereszt fel-
magasztalásának liturgiája. Nagyszombaton
szentsírlátogatás és -ôrzés, a templom egész
nap nyitva lesz, gyónási lehetôség egész nap.
20 órakor feltámadási szertartás, kb. 21.30
órakor körmenet. Húsvétvasárnap ünnepi mi-
serend: 7 órai szentmise után ételszentelés,
12.30 órai szentmise. Húsvéthétfôn szentmi-
sék 9.30, 12 és 18 órakor.

ÚJLAKI SARLÓS BOLDOGASSZONY
TEMPLOM: Virágvasárnap 10.30 órakor bar-
kaszentelés, körmenet, szentmise. Nagycsü-
törtökön 18 órakor szentmise az utolsó vacso-
ra emlékére, kb. 20 órától virrasztás az Ürö-
mi utcai kápolnában. Nagypénteken 17.30-
kor szent kereszt felmagasztalásának liturgiá-
ja. Nagyszombaton 19 órakor húsvéti vigília,
feltámadási körmenet. Húsvétvasárnap 10.30

Peszah ünnepe
Peszah ünnepe az idén április 9. és 16. között
lesz, a két szédereste április 8-án és 9-én. A
zsidó vallás egyik legismertebb ünnepe a Pe-
szah, héber neve magyarul annyit tesz: elkerü-
lés. A tizedik csapás (az elsôszülöttek halála)
ugyanis, amely az elnyomó Egyiptom népét
sújtotta, az ôsök házait elkerülte. Ennek emlé-
kére tartották régen az ünnepet megelôzô na-
pon az elsôszülöttek böjtjét. Késôbb azonban
úgy vélték, s ma is ez a gyakorlat, hogy a hála-
adást nem böjtöléssel kell kifejeznünk, hanem
örömteli lakomával. Másrészt az „elkerülés”
arra is emlékeztet, hogy az ôsök a peszah ün-
nepén szabadultak meg az egyiptomi rabság-
ból, vagy ahogyan a Biblia mondja: „a szolga-
ság házából”.

Április 9-én, nagycsütörtökön 20 órakor Bach:
János-passió, elôadók: Kállay Gábor, Hercz Péter,
Kertesi Ingrid, Schöck Atala, Megyesi Zoltán, Szüle
Tamás, a Szent Antal kórus és a Sinfonietta
Hungarica. Vezényel: Kovács János Kossuth-díjas
karmester.
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Vízbevetô hétfô
„A virágvasárnapi heves esô termést tizedelô” —
aggódtak dédapáink, ha sötét felhôk tornyo-
sultak az égen a nagyhét elôtti vasárnapon.
Féltették a virágzó gyümölcsfákat. Mivel a
néphit szerint nagypéntek szerencsétlen
nap, eleink nem mentek a mezôre, nem szí-
tottak tüzet, nem sütöttek kenyeret. A jám-
bor lelkek szigorúan böjtöltek, imádkoztak.
Sokan hittek benne, ha megmosdanak nap-
kelte elôtt a patakban, egészségesek marad-
nak. Dédapáink lecsutakolták állataikat,
hogy messze ûzzék a betegséget az istállóból
is.

A vizet, a tüzet napjainkig szentelik, a gyer-
tyát — a feltámadó Krisztus jelképét — az elô-
zô év virágvasárnapján szentelt barkáról csi-
holt tûz lángjával gyújtják meg templomaink-
ban. Dédanyáink szerint szerencsés lesz,
akit elsôként keresztelnek meg az újonnan
szentelt vízzel.

Az ételszentelés a X. századtól elmaradha-
tatlan húsvéti szertartás. Sokan viszik az ün-
nepi asztalra kerülô ételeket áldásra: a kalács
Krisztusra, a tojás a feltámadásra, a sonka a
bárányra, a torma a keserûségre emlékeztet.
A szentelt ételeket általában közösen fo-
gyasztják el, akár a hajdani nagycsaládokban.
A hívôk egykor úgy hitték, a szentelt ételek
óvnak a böjt utáni mértéktelenségtôl. A házi-
ak, gondolva halottaikra is, a szentelmények
maradékából vetettek a tûzbe. Némelyek gyü-
mölcsfára akasztották a sonkacsontot a jó ter-
més reményében, a kalács morzsáját odaszór-
ták a tyúkoknak, hogy sokat tojjanak. A gaz-
dák határjáráskor „hírül vitték az úr feltámadá-
sát a földnek is”.

A falvak többségében zsoltárokat zengedez-
ve megkerülték a templomot, majd kivonul-
tak a mezôre. Dédapáink hálaimát mondtak,
hogy megérték az ünnepet, és Jézus irgalmas-
ságát kérték „ezen vetésekre, hogy a jég el ne ver-
je, forgószél föl ne forgassa, förgeteg el ne tiporja,
hôség ki ne égesse, árvíz el ne ölje.” A családok
megtisztították a forrásokat, és megújították
a határjeleket.

A locsolás módjára utalva, vízbehányó, víz-
bevetô hétfônek nevezték húsvéthétfôt. Kivit-
ték a lányokat a patakhoz, a vályúhoz, és bele-
dobták, vagy leöntötték ôket egy vödör víz-
zel, hogy szépek legyenek. „Szagos vízzel”, köl-
nivel a múlt század elejétôl öntöznek a legé-
nyek, bár, akkoriban még kúthoz is cipelték
a hajadonokat. Hidegkúton rendszerint ró-
zsasziromból készült a kölni. A lányok több-
sége maga festette-cifrázta a hímes tojást: a
vôlegénynek járó lúdtojást tálra tették, és kö-
rülrakták zöldággal.

Nagy dínomdánom volt mindenfelé: játé-
kokkal, versenyekkel, pincelátogatással telt a
nap. A XIX. századi Pest-Budán volt búcsú is.
A legények sokfelé komakulaccsal hívogatták
a falubelieket az esti mulatságba. Néhol a
ªatalok kiásták a húshagyó kedd éjjelén elte-
metett borosüveget, zeneszó mellett felvit-
ték a pincébôl, és kezdetét vette a hajnalig
tartó mulatság.

Pintér Csilla

Egyházi kórusok hangversenye
A II. kerületben mûködô egyházi kórusok
hangversenye, a X. Musica Sacra Civitatis Lu-
kin László emlékére április 24-én 18.30 óra-
kor a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
(1025 Törökvész út 48–54.). A hangverseny
védnöke Kodályné Péczely Sarolta. Köszöntôt
mond Láng Zsolt polgármester. A mûsort Hor-
váth Bálint vezeti.
Mûsor
Egyesített kórus: Draskóczy László: Kész a
szívem, Istenem. Ôsbemutató. Vezényel a
szerzô.
Szent Efrém bizánci férªkar (Fô utcai gö-
rög katolikus templom): Pjotr I. Csajkovsz-
kij: Háromszorszent ének; Pavel Cseszno-
kov: Simeon éneke (szóló: Laborfalvi Soós
Béla). Csibekórus (Pasaréti ferences temp-
lom): Vezényel: Bottka Ágnes. Krisztus virá-
gunk — középkori cseh énekeskönyvôl szár-
mazó, alkalmazott magyar szöveggel énekelt
kanció; Dies est letitiæ — Thúz Osvát püspök
Zágrábi Intonariumából (elôénekesek vezér-
könyvébôl) való karácsonyi kanció három
szólamban. Kapisztrán kórus (Országúti fe-
rences templom): Vezényel: Lógó Tibor.
Charles Gounod: C-dúr Missa brevis — Sanc-
tus-Benedictus és Agnus Dei tétele. Km.:
Nagy László Adrián (orgona). Rákócziánum
Szkólája (Krisztus Király-templom): Vezé-
nyel: Nényei Sára. Húsvéti responzórium: Mi-
dôn elmúlt a szombat; Max Reger: Tantum er-
go; William Byrd: Ave verum. Megmaradás
kórus (Cimbalom utcai református temp-
lom): Vezényel: dr. Mészárosné Hegedûs Zsu-
zsanna. Altenburg—Osváth Viktor: Ne csüg-
gedj el, kicsiny sereg; Pécsely Király Imre—
Ádám Jenô: Feltámadt a mi életünk; Erdélyi

M.—Papp Gy.: Legyen úgy, mint régen volt.
Vox Clara kórus (Országúti ferences temp-
lom): Tallis: — sacrum convivium — Vezé-
nyel: Pálos Hajnalka. Schubert: Salve Regina
— Vezényel: Bottkáné Kollár Júlia. Palló Im-
re énekkar (Torockó téri református temp-
lom): Vezényel: Draskóczy László. Irtzing Fe-
renc: Hálaadásra — Gerzsenyi Sándor szöve-
gére; Lennart Jernestrand: Ha elhagy a kedv
— Gerzsenyi Sándor szövegére; J. S. Bach:
Hagyjad az Úr Istenre — Gerhardt Pál szöve-
gére. Sarlós Boldogasszony kórus (Újlaki
Sarlós Boldogasszony-templom): Vezényel:
Tóth Miklós Zsolt. Fabio Fresi: Jesu dulcis
memoria; Kelber: Glorius Kingdom — spiri-
tuálé. Pasaréti Ifjúsági kórus (Pasaréti fe-
rences templom): Vezényel: Ébner László.
Morten Lauridsen: — Nata Lux; Orbán
György: Ave verum. Pesthidegkúti Evangéli-
kus kórus (Pesthidegkúti evangélikus temp-
lom): Vezényel: Illés Adél. Gumpelzhaimer:
Boldog a szolga; Stölzel: Az Urat hívd; Hal-
mos: Fogadd el, Uram. Máriaremetei Wer-
ner kórus (Máriaremetei Bazilika): Vezé-
nyel: Barlayné Sraj Aranka. J. S. Bach: A fé-
nyes Istenarcot; Werner Alajos: Alleluja II.;
G. F. Händel: Gyôzelmet vettél; Beethoven:
Isten dicsôsége. Szent Antal kórus (Pasaréti
ferences templom): Vezényel: Patak Zita. Zde-
nìk Luka¹: Missa brevis — Sanctus és Agnus
Dei tétele.
Egyesített kórus: Kodály Zoltán: 121. zsoltár.
Vezényel: ifj. Sapszon Ferenc; Daróci Bárdos
Tamás: Ünnepi kánon — Lukin László szöve-
gére. Vezényel a szerzô. Km: Nagy László Ad-
rián (orgona), Maritncsák Ádám, Nagy Antal
Endre, Poljak Márk (trombita).

órakor ünnepi nagymise, elhangzik: Mawet:
Missa in F.

PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS GYÜLE-
KEZET: Virágvasárnap 10 órakor istentiszte-
let. Nagyszerdán 18.30-kor nagyheti elôkészí-
tô istentisztelet a templomban. Nagycsütörtö-
kön 18.30-kor nagyheti elôkészítô istentiszte-
let a templomban. Nagypénteken 18.30-kor is-
tentisztelet. Húsvétvasárnap 8 és 10 órakor és
húsvéthétfôn 10 istentisztelet úrvacsorai kö-
zösséggel.

MÁRIAREMETEI KISBOLDOGASSZONY
BAZILIKA: Virágvasárnap Jézus szenvedéstör-
ténetét a 9 órai szentmisén a hittanosok, a
10.30 órai szentmisén a Bazilika kórusa ének-
li. Barkaszentelés a 9 órai szentmise elején.
Nagycsütörtökön 16–17.30-ig gyónási lehetô-
ség, 18 órakor szentmise az utolsó vacsora
emlékére, oltárfosztás, virrasztás 20 óráig.
Nagypénteken 9–11-ig gyónási lehetôség, 10
órakor keresztút a templomban, 14 órakor ke-
resztút a pesthidegkúti kálvárián (találkozás
a Pesthidegkút- Ófalui templomnál 14 óra-
kor), 18 órakor kezdôdnek a szertartások.
Nagyszombaton 7–17.45 között szentségimá-
dás, 9–11 óra között gyónási lehetôség, 18
órakor szertartások, szentmise, körmenet.
Húsvétvasárnap a 7.30 órai szentmise után
ételszentelés, a 10.30 órai nagymisén elhang-

zik Haydn: Missa Brevis Sancti Johannis de
Deo mûve, a templom egész nap nyitva lesz.
Húsvéthétfôn 7.30 és 10.30 órakor lesz szent-
mise, a déli mise után templomzárás.

SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM:
Nagycsütörtökön 19.30 órakor szentmise az
utolsó vacsora emlékére. Nagypénteken 19.30
órakor passió, énekel a templomi ifjúsági kó-
rus, majd hódolat a kereszt elôtt. Nagyszom-
baton 19.30 órakor feltámadási vigíliaszertar-
tás. Húsvétvasárnap 7.30 és 9 órakor szentmi-
se. Húsvéthétfôn egy szentmise lesz, 9 órakor.
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Kitüntetés Lazarovits Ernônek
A Francia Köztársaság egyik legmagasabb ál-
lami kitüntetését, a Nicolas Sarkozy államel-
nök által adományozott Francia Nemzeti Ér-
demrend Tiszti Fokozatát vehette át nemrég
a II. kerületi Lazarovits Ernô, a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetségének külügyi ve-
zetôje. Az életpályáját, munkásságot és erköl-

csi kiállást elismerô kitüntetést René Rou-
daut, Franciaország nagykövete adta át a rezi-
dencián megtartott eseményen, ahol a csalá-
don, hozzátartozókon és barátokon kívül
részt vett többek között Aliza Bin-Noun, Izra-
el állam, Juliusz Janusz, a Vatikán nagykövete
és Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke.

A Fôvinform jelenti

Az Irén utcánál is megáll a 22E busz
Az Irén utcánál is megáll a 22E jelzésû autó-
busz március 26-tól. Információnk szerint a
gyorsan végrehajtott intézkedés felsôbb uta-
sításra történt. A hivatalos indoklásban a kö-
zelben lévô intézmények jobb elérhetôsége

szerepel. Ilyen indokkal azonban a Budake-
szi út összes megállójában megállhatna a bu-
dakeszi gyorsjárat, amely így fokozatosan el
is vesztheti rövidebb menetidejét.

Kertész István

n A Széher utat a Szerb Antal utcától lefelé
a Budenz útig egyirányúsították útépítés
miatt.
n A Törökvész úton, a 11-es autóbuszok vo-
nalán az út- és járdahibákat kijavítják, ezért le-
felé a Gábor Áron utca utáni megállót áthe-
lyezték.
n Az Eszter utca—Szemlôhegy utca—Ady
Endre utca körforgalmú csomópontban új
burkolati jeleket festettek fel a biztonságo-
sabb áthaladás érdekében.
n A Napraforgó utcában felújítják a csator-
nát, emiatt az utcát teljes szélességében lezár-
ták.
n A Szépvölgyi úton a Bécsi út és a Lajos ut-
ca közötti szakaszon a Duna felé vezetô olda-
lon építkezés miatt szûkül le az útpálya.
n Az Apostol utcában befejezôdött a csator-
naépítés miatti lezárás, valamint a Jurányi ut-
ca lezárása is megszûnt, mert befejezték az út-
építést a Margit híd és a Varsányi Irén utca kö-
zött.
n A fôgyûjtôcsatorna és a villamospálya épí-
tése miatt a Budai alsó rakpart Erzsébet hídi
felhajtóját lezárták, várhatóan május elejéig.
Az észak felôl jövôk vagy a Halász utcai vagy a
Bertalan Lajos utcai felhajtón át érhetik el a
bel-budai területeket. A Bem rakpartot lezár-
ták a Halász utca elôtt, a Fô utcát kétirányúsí-
tották a Jégverem utca és a Halász utca kö-
zött, a Halász utcát pedig egyirányúsították a
rakpart felé, tovább a Bem rakparton a Bat-
thyány tér elôtt csak egy sáv, a Duna felôli jár-
ható. A Bem József tér közepét, valamint a
Fô utcát a térnél továbbra is zárva tartják. A

terelôút a Bem rakpart—Ganz utca, vagy Vi-
téz utca útvonal. A Bem József utcában a Fô
utcánál csak egy sáv járható. A Lipthay utcá-
ban sem lehet még autózni az átépítés miatt.
A Várkert rakparton és a Bem rakparton is
tart a munka a villamospálya alatt, emiatt a
Batthyány tér és a Szent Gellért tér között pót-
lóbusz jár a 19-es és a 41-es villamosok he-
lyett. A Döbrentei utcában útszûkület nehezí-
ti az elôrejutást. A Budai alsó rakparton a
Margit hídtól északra esô szakaszon továbbra
sem lehet közlekedni közmû- és útépítés mi-
att.
n A Budavári Sikló felújítás miatt nem közle-
kedik várhatóan április végéig. A Várba autó-
busszal lehet feljutni.

Rosta Marian

Egy százalék
A Páter Tamás Alajos Zenei Alapítvány ké-
ri, hogy adójuk egy százalékával támogassák
céljaikat: ôrizni és ápolni a fiatalon elhunyt
Lajos atya emlékét, mûveit és zeneszerzôi
munkásságát ismertté, közkinccsé tenni, a
XX. századi egyházi kórusmûvészet remekeit
széleskörûen bemutatni. (Adószám: 18075216-
1-41, bankszámlaszám: 11702036-20624680)

A Szalmaszál a Hajléktalanokért Közhasz-
nú Alapítvány (adószám: 18077421-1-41) se-
gíteni kívánja az utcán élôk szociális, egész-

ségügyi és családvédelmi gondjainak megol-
dását. Támogassa adója egy százalékával az
alapítvány célkitûzéseit!

Az Otthonunk Európában a II. kerület
Közhasznú Alapítvány (adószám: 18117637-
1-41) kerületünk nyugdíjas lakosainak ingye-
nes számítógépes és angol nyelvtanfolyamai-
nak felszereltségét kívánja javítani a neki fel-
ajánlott egy százalékokból, hogy még többen
tanulhassanak és vehessenek részt klubjaik
munkájában.

Az otthonápolásban adnak segítséget
A Magyar Hospice Alapítvány az aktív kezelésben nem részesülô daganatos betegségben
szenvedôk holisztikus szemléletû — testi-lelki-spirituális — térítésmentes gondozását vál-
lalja, azzal a céllal, hogy csökkentse a fizikai és lelki szenvedést, és az optimális életminô-
séget érje el. Az ellátást azok vehetik igénybe, akik aktív onkológiai kezelésben nem része-
sülnek, és kórház helyett szeretnének otthoni ellátásban részesülni. Az ellátás kiterjed a
családtagok támogatására is. A családorvossal szorosan együttmûködve speciálisan kép-
zett szakemberek és hospice önkéntesek a betegek otthonában szakszerû ápolást, a fáj-
dalom és egyéb kínzó tünetek enyhítését, lelki támogatást nyújtanak azért, hogy a család
az utolsó percekig együtt lehessen. Az otthonápolást a beteg, a családtag, a beteg keze-
lôorvosa vagy családorvosa kezdeményezheti. Az alapítvány munkatársai az írásbeli meg-
állapodás után meglátogatják a beteget otthonában, és a tüneteknek és szükségletnek
megfelelô, magas szintû ellátást biztosítanak. Magyar Hospice Alapítvány, 1032 Kenye-
res u. 18–22. Telefon: 250-5513. E-mail: info@hospicehaz.hu.

Támogassa adója egy százalékával és adományával a Magyar Hospice Alapítványt!
Adószám: 19663258-1-41, bankszámlaszám: 10300002-20329055-70073285.

Beszámoló a Nyék-Kurucles Egyesület 2008. évi munkájáról
Az egyesületünk tevékenységének alapcélja
az épített és a természeti környezet védelme,
amely feladatának 2008-ban is igyekezett
eleget tenni. Gyûléseinket kéthavonta, a Ku-
ruclesi út 21/a szám alatt tartottuk meg. A II.
Kerületi Önkormányzat lakossági meghallga-
tásán egyesületünk képviseltette magát, szá-
mos közérdekû kérdést összegyûjtve kért tá-
mogatást a problémák megoldására. Az ott el-
hangzottakat széles körben ismertettük.

Az év folyamán két pályázaton nyertünk
pénzbeli támogatást: a II. kerületi önkor-
mányzat Költségvetési Bizottsága 80 ezer fo-

rintot szavazott meg mûködési költségek
(nyomtató, papíráru) fedezésére, illetve szin-
tén az önkormányzat Közoktatási, Kulturális,
Sport- és Informatikai Bizottsága 90 ezer fo-
rintot ítélt meg a kulturális programok szer-
vezésére. 10 709 forint bevételünk szárma-
zott az adók egy százalékából, tagdíjból 3800
forint. A pénzt a folyószámla mûködtetésére,
meghívók készítésére, telefon- és postai költ-
ségek fedezésére költöttük. A két pályázaton
nyert és a 2007-bôl maradt pénzösszeggel
együtt 2008. december 17-én a Citi Banknál
vezetett számlánkon 421 783 forint volt.
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SZIGETELÉS—VÍZSZIGETELÉS—SZIGETELÉS—VÍZSZIGETELÉS—SZIGETELÉS

Folytatásos szigetelési rémregény 2. rész
Tényleg jól érezzük magunkat az új házban, de már nagyon zavar, hogy a
nappali mennyezetén az a vizes folt egyre nagyobb! Ez a tél elég kemény
volt, még pár hete is esett a hó, a hóvirágok — amiket nagy nehézségek
után sikerült beszerezni — már kinyíltak a kertben. Csak tavasz lesz hamaro-
san… De az a folt nem hagy nyugodni!

A Budai Polgárban nemrég olvastam egy jó kis cikket, pont az én problé-
mámról volt szó, azaz: mit kell tenni, ha beázik az épület? Fel is hívtam a
cikk íróját, aki készségesen felajánlotta, hogy kijön a helyszínre és szaktaná-
csot ad.

Eljött a nagy nap, és közösen bejártuk a házat. Kérte a kiviteli terveket, de
hát ilyen nem készült, kénytelen volt megelégedni az engedélyezési tervek-
kel. Sok segítséget jelentett, hogy a feleségem mindent fotókkal dokumen-
tált. A fotók alapján egybôl kiszúrta, mi lehet a hiba a teraszon: A nappali fe-
lett egy elegáns terasz készült gránit burkolattal. A szigetelés „hagyomá-
nyos” módon, bitumenes lemezzel történt, de a kivitelezôk két oltári hibát
követtek el!

A szigetelést nem elég a határoló falak tövéig elkészíteni, hanem a falakra
is fel kell vezetni a végleges burkolat síkja fölé minimum 30 cm-t. A kétszár-
nyú teraszajtó küszöbe alatt is biztosítani kell a szigetelés folytonosságát, kü-
lönben a víz befolyhat a belsô padlóburkolat és aljzatbeton alá, és így megje-
lenhet az alatta lévô helyiség mennyezetén. A kivitelezôk ennek a vízhatlan
kapcsolatnak a kialakítását is elmulasztották!

Kért apró dolog, amit egy felelôs mûszaki vezetônek, vagy a mûszaki ellen-
ôrnek is észre kellett volna vennie, mégis átsiklottak a probléma felett, vagy
nem is tudták, mit kellene ellenôrizniük?

A kivitelezéskor ez a kis odafigyelés „fillérekbe” került volna, de most,
hogy már elkészült a gránit burkolat is, csak bontások árán lehet pótolni a
szigetelést, jelentôs többletköltségekkel.

Már aggódom, mi lesz, ha a feltárás után egyéb hiányosságokat is felfe-
deznek a szakemberek, a végén le kell bontanunk az összes gránitot, meg
ami alatta van? Most már véglegesen meg kell oldani a szigetelést, elhatá-
roztam, hogy a munkát erre szakosodott szakcéggel végeztetem el, akik tíz
év szavatosságot vállalnak, így biztonságban leszünk.

Héra Gábor szigetelô szakmérnök
(06 20) 974-6226

UTÓLAGOS SZIGETELÉS — VÍZSZIGETELÉS — UTÓLAGOS SZIGETELÉS

Best of Budapest

CASCADE étterem:
Nyertes két kategóriában

A 2009 márciusában meg-
rendezett Best of Budapest
gálán a CASCADE két kate-
góriában is díjat vihetett
haza a kellemes környezet-
ben elhelyezkedô éttermé-
be. A merészen átalakított
vendéglátóhely a „Legjobb
újonnan nyitott étterem”
és a „Legjobb terasz” elis-
merését is magáénak
mondhatja.

A tavasz beköszöntével
ismét alkalmunk nyílik majd a teraszunkon barátainkkal be-
szélgetve meginni egy finom kávét, elfogyasztani egy fenséges
ebédet, miközben élvezhetjük az elsô napsugarakat, gyönyör-
ködhetünk a megújuló természetben.

Gondos, odaªgyelô csapat tesz meg mindent a nyugodt ki-
kapcsolódásért, hogy teljesen átadhassuk magunkat a kuliná-
ris élvezeteknek.

Cascade étterem
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8/d

392-0007
www.cascade.hu

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK

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

www.kepkeret.hu
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A rejtvény fôsoraiban Metternich gondolatát rejtettük el. A
2009/5. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Az boldog,
ki szerelmi csatán pazarolja el életét.” A helyes megfejtést
beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a
Magyar Rajzfilm Kft. által felajánlott egy-egy rajzfilmes
DVD−t kap: Gubicza Csilla, Farkas Kornélia és Szabó Gé-
záné. Gratulálunk, a nyereményeket postán kapják meg. Vár-
juk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1024
Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkeru-
let.hu címre legkésôbb 2009. április 17-ig.

Animációsfilm-
rajzoló OKJ-s

tanfolyamunkra
várjuk az

érdeklôdôket.

Nyílt nap
keretében

betekinthetnek
a most folyó
képzésbe.

Információ:
250-1355, 250-0432,

www.magyarrajzfilm.hu
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Keressen pénzt másodállásban! Magyar ter-
mék, magyar cégháttér, kedvezô feltételek!
Tel.: (70) 548-6876
LAKÁS-, LÉPCSÔHÁZ- ÉS IRODATAKARÍ-
TÁST VÁLLAL BECSÜLETES, ALAPOS, FIA-
TALOS NÔ. TEL.: (20) 364-6567
Munkájára igényes, megbízható fiatal nô
házvezetônôi állást vállal, gyakorlattal. Tel.:
(30) 525-3322
Gyerekfelügyeletet és társalkodónôi elfog-
laltságot vállal mûvelt hölgy. Tel.: (30) 999-
5757
GYERMEKFELÜGYELET ANGOL, FRAN-
CIA, OROSZ NYELVEN IS, RUGALMAS
IDÔBEOSZTÁSSAL. TEL.: (30) 970-5161
GYAKORLATTAL ÉS REFERENCIÁVAL REN-
DELKEZÔ MEGBÍZHATÓ, ALAPOS, PRE-
CÍZ, GYORS TAKARÍTÓNÔT KERESÜNK
HETI 1–2 ALKALOMRA (HÉTFÔ, PÉNTEK,
VASALÁS IS) HIDEGKÚTRA. 1000 FT/
ÓRA. TEL.: (30) 921-4114
Bejárónôt, háztartási munkákhoz segítséget
keres heti 4–5 alkalommal félállásba fiatal
család három kis gyermekkel Pasaréti tér-
hez közeli kertes társasházba. Tel.: (20)
455-0223, (20) 932-2400, du. 4 és 6 óra kö-
zött.
Gyakorlott, megbízható hölgy bejárónôi
munkát keres. Igényes családok jelentkezé-
sét várom. Állattartók, dohányosok kímélje-
nek. Tel.: (30) 390-5024
Teljes körû háztartási munkát vállalok, gyer-
mekfelügyeletet is lehet. Tel.: (30) 527-5091
Megbízható, leinformálható nagyi gyermek-
felügyeletet, betegápolást, háztartási mun-
kákba besegítést vállal. Tel.: (20) 233-8700
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 205-8700,
(20) 359-5929

OKTATÁS
BEIRATKOZÁS A HABAKUKKBA! Szeretet-
tel várjuk a kicsiket szeptemberben induló
bölcsis, valamint német vagy angol nyelvû
ovis csoportjainkba! Tel.: (30) 958-8629,
www.habakukk.hu
KERESKEDÔ-BOLTVEZETÔ ÉS BOLTI EL-
ADÓ OKJ-S TANFOLYAMOK most nagy
kedvezménnyel! Oktatás szombatonként.
Ára 65 000 Ft + vizsgadíj. Tel.: (70) 615-
7508, www.alacritas.hu
OKTATÁS—FEJLESZTÉS. Általános és kö-
zépiskolás tanulók jelentkezését várjuk. In-
fo: www.docete.hu, tel.: (30) 454-7546.
Cím: 1056 Váci utca 47.
GYERMEKSZERETÔ TÖBB DIPLOMÁS TA-
NÁRHÁZASPÁR GYORS EREDMÉNNYEL
OKTAT, KORREPETÁL MINDEN TAN-
TÁRGYBÓL. TEL.: 397-1656, (30) 391-
0503
Máriaremetén bölcsôdés korú gyermekek
napközbeni ellátását, fejlesztését vállalja az
APRÓK HÁZA. Várjuk érdeklôdését a (30)
900-8608-as telefonszámon.
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2500
Ft. Tel.: (30) 302-7760
Angol nyelvtanár hatékony módszerekkel
egyénre szabott, beszédcentrikus órákat ad,
korrepetál, nyelvvizsgára felkészít minden
szinten. Tel.: (20) 320-9101
ANGOLTANÍTÁS, KORREPETÁLÁS RUGAL-
MAS IDÔBEOSZTÁSSAL. TEL.: (30) 970-
5161
ANGOL—MAGYAR szakos tanárnô korrepe-
tál, felkészít érettségire, nyelvvizsgára mind-
két tárgyból. Hatékonyság reális áron!
Tel.: (30) 504-2701

ANGOLTANÁR ANGOL SZAKRA, KÖZÉP-
ÉS FELSÔ SZINTÛ VIZSGÁKRA EGYÉNI-
LEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT.
TEL.: (30) 34-38-351
MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészí-
tés minden szinten, referenciákkal. Tel.:
250-2003, (20) 934-4456
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai ta-
nártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype: ok-tato
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középis-
kolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648

INGATLAN
Spanyol tengerparti üdülési jogom elad-
nám, 2 hét, kétszobás, 4 személy, fôszezon,
300 ezer Ft-ért. Tel.: (20) 347-0163
A Balogh Ádám utcában újszerû, panorá-
más, gyönyörû nappali + 3 hálós lakás ki-
adó. 200 000 Ft/hó. Tel.: (20) 555-4478
A II., Rózsahegy u. 4. társasház bérbe adja
jelenleg 18 éve elektromos szervizként mû-
ködô, utcáról megközelíthetô két önálló he-
lyiségét (63 m² + 21,5 m²) hosszú távra,
1000 Ft + ÁFA/m². Érdeklôdni: 316-6773,
(20) 440-3932, dr. Varga Tibor.
Hûvösvölgyi végállomáshoz közel különálló
lakrész nô részére kiadó. Tel.: 275-7351
A Hûvösvölgyi úton pincehelyiség tárolás
céljából kiadó 10 000 Ft + forrásadó/hó
áron. Érdeklôdni: (20) 984-3717
Konkrétan Pasaréten keresek 2–3 szobás la-
kást! Tel.: (70) 949-4013
Kiadó bútorozott, napos, 50 m² körüli lakást
keres idôsebb férfi hosszú távra, János kór-
ház, Pasarét, Hûvösvölgy területén. Tel.: (30)
999-5757
Keresünk eladó önálló családi házakat
200 M Ft-ig készpénzes ügyfeleink ré-
szére. Start Ingatlan, tel.: 316-9408,
(20) 950-6165.
A II., Törökvészen kiadó 365 m²-es iro-
daház, szintenként is. Bérleti díj: 12 eu-
ro/m² + áfa. Tel.: 316-9408
Margit hídnál 100 m²-es III. emeleti (lift
nincs) lakásom eladnám (vagy kisebbre
cserélném). Tel.: (70) 210-0553
A Kuruclesi úton 85 m²-es lakás gyönyörû
környezetben tulajdonostól eladó, 36 M Ft
+ 3 M Ft garázs. Tel.: (30) 560-8875
Kissvábhegyi kertes kis villában háromszo-
bás, nagy teraszos felújított lakás eladó, 45
M Ft. Tel.: (20) 555-4478
II., Törökvész úton 1975-ben épült I.
emeleti 113 m²-es lakás közös kertben,
32 m² nappali, 3 háló, garázzsal eladó
59 M Ft-ért. Tel.: (30) 960-8862, 316-
9408
A II., Vitéz utcában fiatalos, jó állapotú
33 m²-es egyszobás lakás eladó 11,9 M
Ft-ért. Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
A II., Fillér utcában I. emeleti 78 m²-es
háromszobás, 2 teraszos lakás eladó
31,5 M Ft-ért. Tel.: (20) 932-5005, 316-
9408
A II., Eszter utcában eladó Bauhaus-vil-
la 113 m²-es háromszobás panorámás
felújított lakása 85 M Ft-ért. Tel.: 316-
9408, (20) 935-0018
Eladó a II., Tapolcsányi utcában nettó
60 m²-es háromszobás I. emeleti lakás
garázzsal Ára 39,8 M Ft. Tel.: (30) 960-
8862, 316-9408
A II., Mecset utcában I. emeleti 60 m²-
es nyitott konyhás lakás 44,9 M Ft-ért
eladó. Tel.: (20) 955-5951, 316-9408
A II., Pengô közben 92 m²-es, nappali + 2
hálószobás napfényes felújított lakás eladó.
Irányár: 35,5 M Ft. Tel.: (20) 224-7952

A CSÁSZÁR FÜRDÔNÉL ELADÓ 86 m²-es el-
sô emeleti beköltözhetô lakás. Tel.: (20)
981-8363, apelle@freemail.hu
II., MEDVE UTCAI BAUHAUS-HÁZBAN 82
m²-ES ERKÉLYES, IGÉNYESEN FELÚJÍ-
TOTT I. EMELETI KÉT ÉS FÉL SZOBA HAL-
LOS ÖRÖKLAKÁS KOCSIBEÁLLÁSI LEHE-
TÔSÉGGEL ELADÓ. IRÁNYÁR: 32,9 M FT.
TEL.: (30) 299-0160
PASARÉTEN NÍVÓS 100 m²-ES LAKÁSNAK,
IRODÁNAK, RENDELÔNEK KISEBB BUDAI
BESZÁMÍTÁSSAL IS ELADÓ. TEL.: (30) 253-
3094
Fillér utcai 57 m²-es tehermentes felújított
lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 25 M Ft.
Tel.: (20) 321-0665
A BEM JÓZSEF UTCÁBAN 3 ÉS FÉL SZO-
BÁS + HALLOS, 122 m²-ES, JÓ ÁLLAPOT-
BAN LÉVÔ ELSÔ EMELETI POLGÁRI LA-
KÁS ELADÓ. ÉRD.: (30) 948-8609.
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com
A III., Laborc közben eladó 360 m²-es
hangulatos, 3 generációnak is alkalmas
családi ház, tüneményes kertben úszó-
medencével, garázsokkal 115 M Ft-ért.
Tel.: (20) 971-3335, 316-9408
Budaligeten a Gyöngyvér u. 101. sz. alatt
24x50 m-es panorámás telek 65 m²-es lak-
ható házzal 220 ezer euróért eladó. Tel.:
(20) 922-7914
NAGYKOVÁCSI „elôvárosában”, REMETE-
SZÔLÔSÖN építési telek közmûvekkel, szép
panorámával eladó. Tel.: (20) 824-8162
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkert-
ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorá-
más telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: (30)
250-4557
Megvalósulhat álma! Sopron Óvárosában
mûemlék apartmanházakban, elegáns kör-
nyezetben töltheti szabadidejét családjával,
barátaival, önellátóan konyhával rendelke-
zô, gyermekbarát apartmanjainkban.
www.sopronapartman.hu, info@soprona-
partman.hu, tel.: (30) 959-5965.
KIADÓ ÉS ELADÓ INGATLANOKAT KERE-
SÜNK A KERÜLETBEN ÉS KÖRNYÉKÉN!
LÔRINCZ PÉTER, TEL.: (70) 383-5004,
351-9578, www.lorinczpeter.hu
KERESÜNK-kínálunk ELADÓ-KIADÓ laká-
sokat, házakat, irodákat, villákat, telke-
ket kedvezô feltételekkel, 15 éves ta-
pasztalattal. Tel.: 315-0031, (70) 944-
0088, amadex@amadex.hu
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei ré-
szére keres-kínál eladó és kiadó lakáso-
kat, házakat, villákat, telkeket és irodá-
kat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu,
www.budaivillak.com, www.irodain-
fo.com
VÍZIVÁROSI INGATLANOK ELADÁSA,
BÉRBEADÁSA. RENOVO INGATLANIRO-
DA. TEL.: 224-2090, (20) 449-6900, E-
MAIL: info.renovo@chello.hu
A RENOVO INGATLANIRODA VÁLLALJA
BUDAI (VÍZIVÁROS, VÁRNEGYED, HEGY-
VIDÉK) ÉS BELVÁROSI INGATLANOK EL-
ADÁSÁT, BÉRBEADÁSÁT. TEL.: 224-
2090, (20) 449-6900, E-MAIL: info.reno-
vo@chello.hu
F R A N C I A Ü G Y F E L E I N K R É S Z É R E
HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK
BÉRBEADÓ CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁ-
ZAKAT. FIZETÔKÉPES ÜGYFELEINK RÉ-
SZÉRE FOLYAMATOSAN KERESÜNK II.
KERÜLETI ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.:
274-0174, (30) 396-5579, info@bestbu-
da.hu, www.bestbuda.hu
Amerikai és francia iskola vonzáskörzeté-
ben keresünk nívós ingatlanokat hosszú tá-

vú bérbeadásra. Crespol Ingatlaniroda. Tel.:
(30) 921-8438
TANGO HOME. LEGKEDVEZÔBB DÍJAZÁ-
SÉRT INGATLANELADÁS, BÉRBEADÁS.
KORREKT, PIACSZERÛ, SZEMÉLYES
IGÉNYKÖVETÉS. JOGI, KEZELÉSI, KÖLTÖ-
ZÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI MENEDZSELÉSE. HÍV-
JON MOST (20) 555-5151, (20) 336-
5320, VAGY KÜLDJÖN ÉRTESÍTÉST: tan-
gohomeingatlan@gmail.com. MI EL-
ADUNK, SEGÍTÜNK, NEM NYILVÁNTAR-
TUNK.
Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk KIADNI, EL-
ADNI ingatlanát. Multinacionális cégek
részére KERESÜNK bérbeadó luxus háza-
kat, lakásokat. START INGATLAN. Tel.:
316-9408

EGÉSZSÉGÜGY
SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrô-
vizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer
az érelmeszesedés kimutatására, korhatár
nélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértéke-
léssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (30)
954-0886
A II. kerületben, Máriaremetén egészség-
ügyi tevékenység céljára helyiség kiadó.
Tel.: (20) 311-0736
Házi betegápolást vállalok. Szakképesí-
téssel, referenciával rendelkezem. Hív-
jon bizalommal. Kissné. Tel.: (20) 977-
7734
A Mammut Bevásárlóközpont mellett ele-
gáns orvosi rendelôben délelôtti órákban
rendelési idô kiadó. Tel.: (20) 971-0550,
(30) 984-0330
Fogsorok, hidak, készítése, javítása so-
ron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Hétvégi ügyelet. Fogászati hát-
tér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester, 1013 Krisztina krt.
51., fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30) 222-
3016.
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZAT. Esztétikus tömé-
sek, porcelánkoronák, hidak, FOGSZABÁ-
LYOZÁS FELNÔTTEKNEK is. Dr. Gombos Lí-
via, 1021 Széher út 11. Tel.: 275-0756, (20)
366-6607
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
DELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ-
GYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORO-
NÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFO-
GÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJE-
LENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.
BÔRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI MA-
GÁNRENDELÉS. Jó- és rosszindulatú bôrda-
ganatok kezelése, anyajegyek vizsgálata. Be-
jelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi Teodóra,
XI., Bartók Béla út 57.
Szeretné megelôzni a daganatos szív- és ér-
rendszeri betegségeket? Szeretné, hogy szer-
vezete úgy mûködjön, ahogy kell? Tel.: (70)
548-6876
Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scod-
nik Anikó. Tel.: (30) 213-8052
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA a
Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb Center
üzletközpontba költözött. Bejelentkezés:
326-1788 vagy (20) 922-5058, dr. Kertész
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Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hû-
vösvölgyi út 54. alatt, a Videoton szék-
házban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porc-
korongsérvek, nyaki eredetû szédülé-
sek megszüntetése. Fülakupunktúrás fo-
gyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyó-
gyász. Tel.: (30) 945-8477
Leszoktatjuk a dohányzásról biorezo-
nanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiá-
val, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTK-
ban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
Pannónia u. 33-ban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉ-
RÉS) , TALPMASSZÁZS, THAI LÁB-
MASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓD-
SZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉ-
PES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS,
REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTI-
KA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS. „VIVIEN
TALPAI” ORVOS-TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
RENDELÔ. II., FILLÉR U. 10. www.vivien-
talpai.hu, tel.: 316-2596.
Fájdalommentes allergia- és candidavizs-
gálat. Biorezonanciás terápiával: allergia,
candida kioltása, bôrbetegségek, szenve-
délybetegségek, légúti, nôgyógyászati, ér-
rendszeri betegségek, emésztési, mozgászer-
vi problémák, fejfájás kezelése, stresszoldás
a Vivien Talpai Gyógycentrumban, 1024 Fil-
lér u. 10. Tel.: 316-2596, www.viviental-
pai.hu.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍ-
TÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁ-
VAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MIN-
DEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GA-
RANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLE-
TEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800,
(30) 269-0001
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 921-
0948
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-,
villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülék-ja-
vítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 0–
24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 334-3438
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le-
folyók, csatornák gépi tisztítása azon-
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze-
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Csatornák cseréje, bontása, vízvezeték-
szerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748

VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, (20) 917-0697
Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás A—Z-
ig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628
GYORSSZOLGÁLAT: vízvezeték- és fûtés-
szerelés, kazánok, bojlerek, csapok, wc-k ja-
vítása, cseréje. Tel.: (20) 341-5522
VÍZSZERELÉS—DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. MINDENNE-
MÛ JAVÍTÁSOK, SZERELÉSEK MÉG AZ-
NAP. TEL.: 2-150-250, www.vizszere-
les.hu
A—Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS-
ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK, ABLAKOK
JAVÍTÁSA ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁ-
GYI E. FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, CSÖPÖGÉSTÔL GENE-
RÁLKIVITELEZÉSIG. DUGULÁSELHÁRÍTÁS
AZONNAL, CSATORNAÉPÍTÉS, KAMERÁS
CSÔVIZSGÁLAT. TEL.: (30) 678-1961
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, FÜRDÔSZOBA-
FELÚJÍTÁS, CSAPOK CSERÉJE, WC-TAR-
TÁLY CSERÉJE, BÁDOGOSMUNKÁK, TE-
TÔFELÚJÍTÁSOK, FELÚJÍTÁSOK. TEL.:
(20) 391-5982, 291-9239
VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszi-
várgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelô. II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-5362
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK,
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSE-
RÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.:
2-150-250, www.lakasszerviz.hu
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való en-
gedélyeztetés. Készülékek javítása, cse-
réje. Nagy László épületgépész. Tel.:
(30) 944-6513
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZ-
SZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VIL-
LANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG
A HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 321-
8082, (20) 334-3437
VILLANYSZERELÉS: LEDES, HALOGÉN,
NEONVILÁGÍTÁSOK VILLANYSZERELÉSE,
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. KOMPLETT HIBA-
ELHÁRÍTÁS. II., SZILÁGYI E. FSR. 29.
TEL.: (20) 546-6304
VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁSOK

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1800 Ft, 11–20 szóig szavanként
+180 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 20% áfa; Apróhirdetés-felvé-
tel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport, 1024 Margit krt. 47–
49., tel.: 346-5624, ..25, ..27; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.

Keretes hirdetés: színes: 1/1 old. = 270 000 Ft, 1/2 = 145 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 58 000 Ft, 1/16 = 22 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 220 000 Ft, 1/2 = 120 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000 Ft,
1/16 = 18 000 Ft. Árainkat további 20%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-
3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. április 8-án 11 óráig.

MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. EL-
MÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, (20) 915-2678

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, (20) 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 961-8618, www.mo-
sogepszerelo.hu
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BU-
DÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l: 23 900 FT) MÉG
AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-150-250,
www.lakasszerviz.hu

ELEKTRONIKA
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen min-
dennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Pa-
ál.
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE, TV, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁL-
LÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: (20) 546-6304
Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos
antennák szerelése, javítása, digitális átál-
lás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jel-
erôsítés garanciával. Tel.: (20) 934-4360
TV-ANTENNA: MÛHOLDVEVÔK (ANALÓG
ÉS DIGITÁLIS), FÖLDI ANTENNÁK JAVÍTÁ-
SA, TELEPÍTÉSE GARANCIÁVAL. KÁBELTÉVÉ
LEOSZTÁSA. TV, VIDEÓ, DVD ÖSSZEHANGO-
LÁSA. NO-KO SAT BT. TEL.: 326-6935, (30)
542-5540, (20) 541-5483
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Ori-
on, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Wes-
tel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871

LAKÁS—SZERVIZ
BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET. LAKÁS-
SZERVIZ ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUN-
KÁK. TEL.: (30) 410-0007
KLÍMASZERELÉS, DÍJTALAN FELMÉRÉS,
KLÍMAKARBANTARTÁS RÖVID HATÁR-
IDÔVEL, GARANCIÁVAL. www.lakasszer-
viz.hu, tel.: 2-150-250.
Tetô-, víz- és hôszigetelés, 10–15 év garanci-
ával épületfelújítás hôszigeteléssel. 19 éves
vállalkozás. VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 Tö-
rökvész út 16/b, tel.: 326-5312.
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciá-
val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL-
LÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
Bádogos és tetôfedések, magas- és lapos-
tetôk javítása 1986 óta, budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁ-
VAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
(30) 251-3800
Lakásfelújítás. Teljes körû kivitelezés meg-
bízható szakemberekkel. Tel.: (30) 211-
2799, www.avitek5mp.hu
FESTÉS, mázolás, tapétázás, nyílászárók
passzítása, légszigetelése, szônyegpad-
ló-, parkettafektetés, asztalosmunkák
stb. garanciával. Riener és Tsa, tel.:
276-1805.
Tapétázást, festést, mázolást, lakásfel-
újítást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
pontos munka. Tel.: (30) 447-3603

Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272-
3909
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu, Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978-
7429
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔ-
RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE-
TÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: (30) 292-3247
VIDEÓMEGFIGYELÔ RENDSZEREK, RÁDIÓS
ÉS VEZETÉKES RIASZTÓRENDSZEREK, KAPU-
TELEFONOK KIÉPÍTÉSE. VILLANYSZERELÉSI
MUNKÁK ELVÉGZÉSE. STRUKTURÁLT HÁLÓ-
ZATOK KIÉPÍTÉSE. AUNDA KFT. TEL.: (30)
245-2020, 316-3596, (20) 419-7309
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29., TEL. (20) 546-6304
BÚTORKARBANTARTÁS, ÚJ BÚTOROK KÉ-
SZÍTÉSE, ANTIK BÚTOROK RESTAURÁLÁ-
SA. SZABÓ JÓZSEF, TEL.: (30) 410-0007.
Bútorok javítását, felújítását, új egyedi la-
kás-, üzletberendezések és irodabútorok ké-
szítését vállalom. Mohácsi Pál bútoraszta-
los-mester. Tel.: (20) 989-0455, e-mail: mo-
hay@t-online.hu, www.mohacsipal.hu
Aubéli és Fia falépcsôkészítés, bútoraszta-
los, öntôminta-készítés. Tel.: (06 33) 444-
728, (30) 564-7199
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurá-
lását, készítését. Tel.: (30) 944-2206
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyárt-
va. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszo-
lása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthú-
zását, javítását bôrrel, szövettel; asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 433-
6289, www.riederkarpitos.hu
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vál-
lalom. A felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604,
(70) 550-0269
Kômûves-, burkolómunkákat, teljes körû la-
kásfelújítást, átépítést referenciákkal, garan-
ciával, röid határidôre vállal építôipari cég.
Tel.: (30) 280-7257
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423

KERT
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fa-
kivágást, sövényvágást vállalok szakérte-
lemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547
Metszést, permetezést, díszfák formázását,
kertek átalakítását, gyepek kikezelését válla-
lom. Tel.: 325-8409
ELHANYAGOLT KERTEK RENDBETÉTELE,
SÖVÉNYVÁGÁS, FAKIVÁGÁS, GALLYA-
ZÁS SZÁLLÍTÁSSAL. MOTOROS KASZÁ-
LÁS-PERMETEZÉS, RENDSZERES FÛNYÍ-
RÁS, FÜVESÍTÉS. TEL: (30) 274-1368
KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK, ASZFALT-
BURKOLATOK, DÍSZTAVAK ÉS SZIKLAKER-
TEK ÉPÍTÉSE, KERTFENNTARTÁS, ÖNTÖ-
ZÔBERENDEZÉSEK, GÉPI FÖLDMUNKA,
KIEMELÉSE KERTÉSZMÉRNÖKTÔL. TEL.:
(20) 330-2082
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Kert-telekrendezés: Metszés, permetezés, fa-
kivágás, gallyazás, bozótirtás, talajcsere,
gyepesítés, kerítés, járda, térkô lerakása.
Egyéb, kerttel-telekkel kapcsolatos munkák
kivitelezése, garanciával. Tel.: 786-5872,
(70) 422-9445, fax: 785-7344, mu0000@fre-
email.hu
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍ-
TÉS, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, MET-
SZÉS, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL
KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063
Kertépítést, kertgondozást, metszést, perme-
tezést vállalok. Tel.: (20) 970-7506
13 éves szakmai tapasztalattal rendelkezô
kertész igényes kertfenntartási munkát vál-
lal! Minôségi referenciákkal! Móricz Gábor,
tel.: (30) 495-9862.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installálás.
Beállítások. Adatok rendszerezése, mentése.
Vírusvédelem. Szaktanácsadás. Felnôttek, di-
ákok korrepetálása informatikából. NO-KO
SAT Bt. Tel.: 326-6935, (30) 595-2921

FUVAR
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS,
3,5x2x2 m-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO-
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
316-1533, SZIRÁKI.
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
(20) 972-0347, (30) 589-7542

REDÔNY
REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA-, MÛ-
ANYAGJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSE-
RE RÖVID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-
8325
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítá-
sa korrekt áron. Tel.: (70) 268-9591

RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728

Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932

REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉ-
ZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE,
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. II., SZILÁGYI E.
FSR. 29., TEL.: (20) 546-6304

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellenzô,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javí-
tása. Tel.: 356-4840, (30) 954-4894

MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985-
1273

SZOLGÁLTATÁS
dressME Minôségi Ruhaigazítás: I., Bat-
thyány u. 10., a Mammut és a Batthyány tér
között. Könnyû parkolás. Hosszú nyitva tar-
tás, kedves kiszolgálás, minôségi garancia.
H-P: 8.30–19-ig, szo: 10–14-ig. Tel.: 787-
0079, (30) 681-7764, www.dressme.hu

PSZICHOTERÁPIA, HIPNOTERÁPIA, PÁR-
ÉS CSALÁDTERÁPIA. www.czegenyi-pszi-
chologus.hu, tel.: (30) 234-8506.

Takarítás: Irodák, intézmények, üzemek,
társasházak teljes körû takarítása, szô-
nyeg−, kárpit-, ablaktisztítás, nagytakarítás.
Pince, padlás takarítása garanciával, reális
áron. Tel.: 786-5872, (70) 422-9445, fax:
785-7344, mu0000@freemail.hu

KÖNYVELÉS
Nyugdíjas mérlegképes könyvelô kft-k, bt-k
könyvelését vállalja. Tel.: 325-5878

Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó vállal-
ja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók, alapítvá-
nyok teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716

TÁRSASHÁZAK
Társasházkezelés — korrekt, megbízható
módon. FLOTT-HOME Bt. Tel.: (70) 940-
3865, czakoszilvia@gmail.com
Takarítást, kertgondozást vállalunk tár-
sasházak részére, budai referenciákkal.
Tel.: (30) 9191-013, www.haztakari-
tas.hu
INGATLANOK, TÁRSASHÁZAK képvisele-
tét, üzemeltetését vállalom; karbantartás, ta-
karítás, kertgondozás, kazán-, klímaberende-
zés, portai, gondnoki ügyintézés. Tel.: (20)
936-1549
TÁRSASHÁZAK KÉPVISELETÉT VÁLLA-
LOM TÖBB ÉVES KERÜLETI GYAKORLAT-
TAL. LUGOSI MÁRTA, TEL.: (30) 489-
0939, (30) 433-1006, E-MAIL: tlugo@
freemail.hu
Társasházkezelés — valódi érdekképviselet.
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyed-
évenként a pénzügyi helyzetrôl. A bevétel-
növelés lehetôségei. Tel.: (30) 462-2830,
(20) 920-7166, 240-4209, simon.dubecz@t-
online.hu
TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISELET
BIZTOS ALAPOKON. Cégünk teljes jogi és
mûszaki háttérrel, valamint többéves szak-
mai tapasztalattal rendelkezik. www.kozos-
kepviselo.hu, info@kozoskepviselo.hu, tel.:
302-3257, (70) 338-6723, (70) 426-4420
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, e-
mail: wamag@mail.datanet.hu

VÉTEL, ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte-
ményem kiegészítésére magas áron vá-
sárolok. Tel.: 325-6753
Antikváriumunk könyveket, teljes
könyvtárakat, régi képeslapokat, vitrin-
tárgyakat, metszeteket, térképeket,

• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ ÉS

FÔKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is

• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDER-
ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

1027 Bp., Margit krt. 54.
1117 Bp., Fehérvári út 24.

Nyitva: H–P: 9–18, Sz: 9–14

T./F.: 201-3928
T./F.: 466-5654

ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT

Ú
J!
!!

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZOMBATONKÉNT

–10%!

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.

Öné lehet egy

CSALÁDI HÁZ
a II/a kerületben

(Zsíroshegyi út)

65 M Ft-ért
vagy

35 M Ft kp + ingatlan
cserével!

Telefon: (06 30) 646-9273
Weboldal:

http://mostmegvehetem.atw.hu

UROLÓGIA
ANDROLÓGIA
Dr. Rózsahegyi József,

az orvostudomány kandidátusa

KEDD, CSÜTÖRTÖK:
16.30–19.00

Elôjegyzés:( 350-0631
È(06 20) 972-5592

1132 BUDAPEST
Babér utca 32., I. em.

Gönczöl és Babér utca sarok
Parkolás a VITALORG szakorvosi

magánrendelô udvarán

festményeket, hanglemezeket vásárol
készpénzért. Díjtalan kiszállás. Tel.:
332-0243, (20) 922-0001

Szalongarnitúra, füles fotelok, kanapé, há-
romajtós gardróbszekrény eladó. Tel.: 335-
9807

MÛGYÛJTÉS
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS A DÉLI PU-NÁL
KÉSZPÉNZÉRT! Vásárolunk XIX–XX. szá-
zadi festményeket, órákat, szônyege-
ket, porcelánokat, bútorokat, ékszere-
ket, ezüsttárgyakat (hiányos evôesz-
közt is), szobrokat, könyveket, zongo-
rát stb. A kiszállás díjtalan. XII., Alkotás
u. 7/a. Tel.: 202-5584, (20) 415-1536

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, búto-
rokat, porcelánokat, álló fali díszórákat, csil-
lárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket, ék-
szereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjta-
lan kiszállás. Tel.: 281-3926, (30) 462-8883

Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásá-
rol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938

TÁRSKERESÉS
Kedvezményes júniusi tengerparti repülôs
úthoz útitársnôt keres életvidám nyugdíjas
özvegy hölgy. Tel.: (20) 367-4252

Társra vágyók, figyelem! Személyre sza-
bott szolgáltatással, országos fényképes ke-
resôrendszerrel, azonnali választási lehetô-
séggel legyen klubtagunk. Hangulatos ren-
dezvények klubtagoknak kedvezményesen.
Hívja Izabellát: (30) 586-1123 vagy 335-
0897. Idôpont-egyeztetés: (30) 586-1123
vagy 335-0897.

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

EGYÉB
GONDOZÁSI, ELTARTÁSI SZERZÔDÉST
KÖTNÉK IDÔS HÖLGGYEL VAGY ÚRRAL.
TEL.: (20) 364-6567

Idôs? Magányos? Kedvességre, törôdés-
re vágyna? Megbízható hölgy támaszt
nyújtana! Közös szimpátia esetén eltar-
tási szerzôdés is lehetséges. Tel.: (20)
336-5320

MÛKÖDÉSKÉPTELEN, ELADÓSODOTT
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT,
RENDBETÉTELÉT VÁLLALJUK (HATÓSÁGI
ÉS JOGI ÜGYEK, KÖNYVELÉS, PÁLYÁZA-
TOK STB.). TEL. ESTE: 368-4994.

NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG!
MÁR 20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛ-
KÖDÔ NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KED-
VES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II.,
MARGIT KRT. 69. TEL.: 212-4163
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Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó

Idôsek Otthonában egy- és kétágyas lakrészek igényelhetôk
1–2 éves átmeneti elhelyezésre, valamint tartós bentlakásra
és rövidebb idôtartamra egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:

– egészségügyi szolgáltatást,
– éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
– dietetikussal készített étrendet,
– gyógytornát, stb.

1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713

senectuskht@t-online.hu

JÖJJÖN ÓBUDÁRA!
Az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet a
Kolosy téren a Szépvölgyi út 7. sz. alatt megújult szolgál-
tatásokkal várja régi és új ügyfeleit az új budai fiókjá-
ban.

A lakosság és a vállalkozók megtakarításaikra magas be-
téti kamatokat kínálunk.

3 hónapos betét éves fix kamata 12,5%,
EBKM 12,5%

Vállalkozások és magánszemélyek részére jelzáloghiteleket
nyújtunk. A HUF és deviza pénzforgalmi szolgáltatásain-
kat kedvezô kondíciókkal bonyolítjuk, számlanyitásnál
rendkívüli kedvezményeket biztosítunk.

Keresse fel még ma a ªókunkat.
Velünk érdemes és biztonságos üzletet kötni.

Címünk: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet Budai Fiókja
1031 Budapest, Bécsi út 37. (bejárat: Szépvölgyi út 7.)

Telefon: 814-4828, fax: 814-4829
web: www.hitelintezet.hu

Optikai üzletünkben
különbözô akcióinkkal várjuk

leendô ügyfeleinket:*
n 10% és 50%-os akció egyes keretekre
n 20%-os diákkedvezmény Coopervision
kontaktlencsékre
n nyugdíjaskedvezmény
n diákkedvezmény
n egészségpénztár elfogadóhely
n ticket wellness, ticket compliments elfogadóhely
n ÜDÜLÉSI CSEKK elfogadóhely
2 Szem Optika a Rózsadomb Center

II. emeletén (Gyógyszertár szintjén)
1025 Budapest, Törökvész út 87–91.

Tel.: (06 1) 345-8415
Nyitva tartás: H-P: 10.00–18.00

Sz: 9.00–13.00
* Az akciónk feltételeirôl érdeklôdjön üzletünkben!
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Szolgáltatás
Kézi autómosó, -kozmetika
Gumijavító és -szerelômûhely
Kodak Expressz
OTP-ªók
Thai masszázs
Mister Minit
Ametiszt ruhatisztító szalon
Sine Qua Non lézer- és szépségstúdió
And-Now valutaváltó
Natura virág
Orvosi Akupunktúra — Homeopátia
Ingatlaniroda
Hannibál–Travel utazási iroda
Neckermann utazási iroda
Papír—Írószer—Ajándék
Rózsadomb Medical Center
Yes Autókölcsönzô

Divatáru és öltözködés
Blue Shoes cipôbolt
Nagy–szerû nôi, férª/Eterna divatáru
Pompa d'Our bôr-szôrmedivat
Kincs S sziget bizsu
Vénusz fehérnemû
Vespucci ruhaszalon

Szaküzletek
Csodavár játékbolt és gyermekruha
M-Line Design bútorstúdió
Bio-Delikát
Posta
i-Robot (USA porszívó)

Könyvesbolt
Lukács Ékszer
Drogerie Markt
Finomságok boltja (Delicatesse)
Gyógyszertár
Game Way konzolbolt
2 Szem optika
Lakásvarázs

Élelmiszer
Kaiser’s szupermarket
Vitaminkert zöldség- és gyümölcsüzlet
Francia sajtok háza

Vendéglátás, szórakoztatás
Jerbe kávézó
Bowling és étterem, Cafe Cino
Fitness Klub, Squash
Casino
Étel-Bár
Jógaszalon

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

Általános üzletek 10.00–20.00
Kaiser’s szupermarket: 8.00–20.00
Fitness Club H–P: 7.00–22.00

Sz–V: 8.00–20.00
Bowling 11.00–02.00
Gyógyszertár H–P: 8.00–20.00

Sz: 8.00–16.00
V: 8.00–13.00

Squash 6.00–24.00

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

Kellemes
húsvéti ünnepeket
kívánunk!
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H–P: 8–18 óráig
Szo: 8–16, V: 8–14 óráig

Rozmaring virágcsarnok
és

Székely Udvar Díszfaiskola
megújult formában nagy választékkal

(cserepes szobanövények, örökzöldek,
díszfák, évelôk, kaspók, kerámiák, egyéb

kiegészítôk, kellékek) várja minden
vásárlóját.

Nyitva tartás:

NÁNÁSI
KERTÉSZET

1028 Budapest
Patakhegyi út 83–85.

Telefon: 376-5358

Fax: 230-6390
E-mail:

nanasi.kerteszet@chello.hu
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