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Fonódó: a tervek átdolgozását kéri a kerület
Pártállásra való tekintet nélkül a II. kerületi
önkormányzat frakciói elutasítják a budai fo-
nódó villamosrendszer jelenlegi terveit.
Láng Zsolt polgármester hangsúlyozza, hogy
ennek pusztán szakmai és semmiképpen
nem politikai okai vannak. A Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség (NFÜ), a BKV Zrt., vala-
mint a fôvárosi önkormányzat április 16-án
támogatási szerzôdést írt alá a 6,5 milliárdos
beruházásról. A II. kerület vezetése a sajtó-
nak eljuttatott nyilatkozatában hangsúlyozta:
támogatja a fôváros közösségi közlekedésé-
nek és ezzel együtt villamoshálózatának fej-
lesztését, de az eddig látott tervek alapján fe-
lelôsséggel nem adhatja ki a beruházás meg-
kezdéséhez szükséges engedélyeket. Az el-
múlt közel egy év során a kerületi és a fôváro-
si önkormányzat szakemberei több alkalom-
mal egyeztettek a budai fonódó villamosháló-
zat kialakításáról. (Folytatás a 3. oldalon)

Budai-díj az oktatást segítô kiadványoknak

Hatodik alkalommal adták át a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivá-
lon a Budai-díjat, amelyet olyan könyvnek, illetve multimédiás kiad-
ványnak adományoznak, amely az adott évben megjelent kiadványok
közül a leginkább segítik az oktatást.

A zsûri elnöke a Móricz Zsigmond Gimnázium tanára, Osváth Lász-
ló volt, a díjakat Láng Zsolt polgármester adta át. A könyvek közül a
Kossuth Kiadó Magyarország története huszonnégy kötetesre terve-

zett sorozatának elsô darabja, Fodor István Ôstörténet és honfoglalás
címû könyve érdemelte ki az elismerést. A multimédiás kiadványok
közül pedig a Hangzó Helikon sorozat Radnótiról szóló cédéje kapta
meg a díjat, amelyet a kerületi Gryllus Kiadó adott ki. Emellett kiosz-
tották még a legjobb kereskedônek és legjobb kiadónak járó díjakat
is, a 39 kiadó versenyében idén az Európa Könyvkiadó, a kereskedôk
közül pedig a Bookline bizonyult a legjobbnak. ld

HIDEGKÚTI POLGÁR — a Budai Polgár melléklete minden, a Hûvösvölgyi úton túl lakó második kerületinek.

Hírek, információk, vélemények, tudnivalók a városrészt érintô fontos kérdésekrôl.
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Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

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

F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

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

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

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Fekete László
Fidesz—KDNP, listás

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

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

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

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

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Káplán Tibor
MSZP, listás

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

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

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

Margit krt. 48., I. emelet

Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 931-1379

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

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

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

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

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

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

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

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

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

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

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

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

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

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

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

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Rataj János
MSZP, listás

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

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

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Skublicsné
Manninger Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház, Mária-
remetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

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

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

Takács Beáta
MSZP, listás

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

dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás

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

Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

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

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

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

Margit krt. 48., I. emelet

dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

május 12-én 15–16.30 óra,
június 9-én 15–16.30 óra
Bejelentkezés: (06 20) 349-7997

Tamás Alajos Közösségi Ház
emeleti irodája
1024 Rómer Flóris u. 4.

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

május 7-én 18 óra Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

május 21-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának nyitva tartása: hétfôn és szerdán 10–18,
kedden és csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 212-5030.
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A II. kerület szakmai érveire nem érkeznek érdemi válaszok a fôvárostól
(Folytatás az elsô oldalról)

A teljes beruházás leghangsúlyosabb része a
Margit híd budai hídfôjénél és környékénél
található közlekedési rendszer átalakítása.
Szalai Tibor jegyzô elmondta: egyetlen tárgya-
láson sem sikerült végleges megállapodásra
jutniuk.

— Tavaly májusban, az elsô megbeszélé-
sünkön a budai fonódó villamos kialakításá-
nak I. ütemét tárgyaltuk át alaposan. Ennek
lényege, hogy a 17-es villamos vonala a Lu-
kács fürdônél kettéágazna, és a Török utcán
és a Margit körúton át tartana a Moszkva tér
és Dél-Buda felé. Kisebb változtatásokkal ezt
a tervet elfogadhatónak tartottuk, ugyan a
most is nagyon zsúfolt Török utca parkolóhe-
lyeinek száma csökkent volna, és a jobbra a
Margit utcába kanyarodó sáv elveszett volna.
Ekkor jelezték tárgyalópartnereink, hogy a
fejlesztés II. üteme szerint a villamosvonal a
Germanus Gyula parkból a Margit híd budai
hídfôje alatt keresztezve az összes forgalmi
sávot haladna a Bem rakpart és a Batthyány
tér felé. De errôl olyan távlati elképzelésként
ejtettek szót, amelynek még nincsenek konk-
rét tervei.

A tárgyalások folyamán azonban kiderült,
hogy a két ütemet mégis egyidôben valósíta-
ná meg a fôváros közlekedési vállalata, az elô-
készítésbôl azonban teljes egészében kihagy-
ták a kerületet.

Szalai Tibor szavaiból az is kiderült, hogy a
tárgyalások során a kerület által jelzett felve-
tésekre érdemi válasz alig érkezett:

— Nem fogadhatjuk például el azt, hogy
míg a Víziváros II. kerületi részén (a Külügy-
minisztérium környékén) megszüntetnek
200 közterületi várakozóhelyet, azokat a ró-
zsadombi szerpentinen kívánják visszapótol-
ni. De ugyanígy nem kaptunk megnyugtató
választ azzal kapcsolatban sem, hogy az Ár-
pád fejedelem útja a Margit híd elôtt dél felé
haladva egy sávra szûkül. A fôváros által fel-
kért szakemberek forgalomszimulációs be-
mutatója nem gyôzött meg bennünket. Ha-
sonlóan értetlenül állunk az elôtt a terv elôtt
is, hogy az Üstökös utcánál nem lehet majd
balra kanyarodni, így sok idôs és mozgásá-
ban gátolt beteg nehezebben jut el az ORFI-
ba vagy az Irgalmasrendi kórházba. De töb-
bek között azt sem értjük: miért az Üstökös
utcánál kíván a fôváros lejáratot biztosítani a
rakpartra, miközben a kerületünk által kért
Szépvölgyi úti lejáró kialakítása sokkal éssze-
rûbb volna, hiszen ott terepszintben van a
rakpart, míg az Üstökös utcánál a rakpart és
az Árpád fejedelem útja között több méteres
szintkülönbség van.

Láng Zsolt polgármester mindezekhez hoz-
zátette: gyakorlatilag egy tárgyalási folyamat
kellôs közepén tart a kerület és a fôváros:

— Ehhez képest meglepetéssel értesül-
tünk arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség, a BKV Zrt. és a fôvárosi önkormány-
zat támogatói szerzôdést írt alá a fonódó villa-
mosjáratok megvalósítására. Tették ezt úgy,

hogy a fejlesztés egyik elemére sincs építési
engedély, és a kerület jelenlegi formájában
nem is kívánja a beruházás megkezdéséhez
szükséges hozzájárulásokat kiadni — érvelt
Láng Zsolt.

A legutolsó egyeztetésen, április 3-án Ha-
gyó Miklós fôpolgármester-helyettes és Láng
Zsolt közösen próbáltak dûlôre jutni a vita-
tott kérdésekben. A tárgyalásokon a kerület

vezetôje szorosabb együttmûködést javasolt
a budai fonódó villamoshálózat tervezésével
kapcsolatban.

— Sajnálatos módon azonban semmilyen
változás nem történt a korábbi eljáráshoz ké-
pest. Szeretnénk meggyôzni a fôvárost, hogy
nem akadékoskodunk, nem azért hívjuk fel a
ªgyelmet a problémákra, mert hiányzik ne-
künk a hírverés. Látnia kell azonban minden
érintettnek, hogy hiába az egész fôváros szá-
mára fontos tömegközlekedési fejlesztés, ha
ennek kerületünkben súlyos következmé-
nyei lesznek.

Láng Zsolt arra is kitért, hogy az önkor-
mányzat minden frakciója pártállásra való te-
kintet nélkül elutasítja a budai fonódó villa-
moshálózat mostani terveit:

— Mi semmiképpen nem szeretnénk ezt
az ügyet politikai síkra terelni, hiszen nem
odavaló. Önkormányzatunk szakmai bizottsá-
gai — a Kerületfejlesztési és Környezetvédele-
mi, illetve a Településüzemeltetési Bizottság
is — egységesen mondtak nemet a jelenlegi
tervekre. Pusztán szakmai kérdésekrôl vitat-
kozunk a fôvárossal, és azt szeretnénk, ha fel-
vetéseinkre komoly szakmai válaszokat kap-
nánk. A kerület vezetésének az a feladata,
hogy az itt élôk számára élhetô lakókörnyeze-
tet biztosítson, ezért nem támogathatjuk a fô-
város és a BKV jelenlegi elképzeléseit. Úgy
véljük, felelôtlenség lenne ebben a formájá-
ban a budai fonódó villamoshálózat megépí-
tése — mondta a polgármester.

A BKV tervei szerint 2010 februárjában
kezdôdnének a munkálatok, addig kell besze-
rezniük az összes szakhatósági engedélyt,
köztük a II. kerület hozzájárulását. Láng Zsolt
és Szalai Tibor elmondta: a II. kerületen nem
fog múlni a megvalósulás, egyetlen feltétele
van: hogy közlekedéstechnikai és -mûszaki
felvetéseik alapján módosítsák a mostani el-
képzeléseket. Tóth Ildikó

Április 16-án a Margit híd lábánál ünne-
pélyes keretek között és a sajtó nyilvá-
nossága elôtt írta alá Kocsis István, a
BKV vezérigazgatója, Steiner Pál, a Kö-
zép-magyarországi Regionális Fejleszté-
si Tanács elnöke és Csikós Bálint, a
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. vezér-
igazgatója az uniós társfinanszírozás-
ban megvalósuló budai villamosprojekt
támogatási szerzôdését. A budai villa-
mosok összekapcsolása 6,5 milliárd fo-
rintba kerül, ebbôl 5,4 milliárd forint az
uniós támogatás és 1,1 milliárd forint
az önerô, amelyet a BKV költségvetésé-
bôl biztosítanak.

A II. kerület észrevétele
az eredeti tervekkel kapcsolatban A fôváros válasza a II. kerület felvetésére Megjegyzés

A Vízivárosban 200 parkolóhely szûnne meg.
.

A II. kerület szerint nem jó megol-
dás, mert a Vízivárosban elveszett
helyeket nem a Rózsadombon kell
pótolni.

Az Árpád fejedelem útján a Margit híd elôtt a
mostani két forgalmi sáv egyre szûkülne. .

A II. kerület szerint nem volt meg-
gyôzô.

Az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál
megszûnne a balra kanyarodás lehetôsége, így
az ORFI és a Lukács fürdô sok idôs és mozgásá-
ban korlátozott beteg számára sokkal nehezeb-
ben lenne megközelíthetô.

A II. kerület véleménye szerint az
ajánlat közlekedésbiztonsági okok-
ból megfontolandó, de egyértelmû-
en jelentôs kerülôt jelent majd az
autósoknak.

A Szépvölgyi út környékén nincs parkolásra al-
kalmas nagyobb terület, amellyel az autósokat
arra lehetne ösztönözni, hogy tegyék le jármûvü-
ket, és villamossal közelítsék meg céljukat.
A II. kerület kérte, hogy az Árpád fejedelem útja,
a Bécsi és a Frankel Leó út tehermentesítésére
alakítson ki a fôváros egy lejárót az alsó rakpart-
ra. Mivel terepszintben van az út és a rakpart,
nem járna túl nagy költséggel.
A 17-es villamos jelenlegi pályáján a járatok 30
km/órás, illetve bizonyos szakaszokon 15 km/
órás sebességgel haladnak, így lassúságuk miatt
a fonódó rendszerbe való bekapcsolása esetén
nem töltenék be a nekik szánt szerepet.
A fôváros a Frankel Leó utat a Komjádi és a Ka-
vics utca között Óbuda felé egyirányúsítaná. Ez-
zel az Árpád fejedelem útjának forgalomkapaci-
tása az Üstökös utcai keresztezôdés után dél fe-
lé mintegy harmadával csökkenne.
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Zöld út a Margit híd felújításához
A képviselôk április 23-i rendes
ülésükön elfogadták a Margit híd budai
hídfôjének és környezetének kerületi
szabályozási tervét. A fôváros
vezetésének kérésére a lehetô
legrövidebb törvényes határidôn belül
vették napirendre a tervet, amelyet
egyhangúlag szavaztak meg a
képviselôk. Szintén a Margit híd
környékét érinti a testület másik fontos
döntése: a tervezett budai fonódó
villamoshálózat nyomvonaláról, illetve a
szintén még csak papíron létezô új
Üstökös utcai közlekedési csomópontról
közterületi tervet készíttet a kerület a
beruházó Fômterv vállalattal. Az
önkormányzat idei közmeghallgatását
június 11-én 16 órától tartja a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban.

A képviselôk több alapítványi támogatásról
is döntöttek: a polgármesteri keretbôl kap
juttatást a Budavári Evangélikus Gyülekezet
Alapítvány és a Pasaréti Ferences Alapítvány,
az önkormányzat oktatásfejlesztési keretébôl
pedig az Addetur Alapítványi Szakiskola és
Középiskola Diákönkormányzatát segítik.

A képviselôk egyhangúlag fogadták el a
Margit híd budai hídfôjének és környezeté-
nek szabályozási tervét. A fôváros külön kéré-
sére a lehetô legrövidebb törvényes határ-
idôn belül készült el a rendkívül nagy körülte-

kintést igénylô szabályozás. A Margit híd bu-
dai hídfôje és annak tágabb környezetének
rekonstrukcióját, átépítését biztosító most el-
fogadott kerületi szabályozási terv megfelelô
alapot ad a közútépítési tervek, vízjogi létesí-
tési engedélyek elbírálásához. Hutiray Gyula
(Fidesz—KDNP) az elôterjesztés kapcsán ki-
fejtette, hogy a II. kerület annak ellenére
sem kívánja hátráltatni a Margit híd felújítá-
sának megkezdését, hogy az elkészült tervek
bizonyos elemei még tisztázásra szorulnak.
Ezért is adott be a Fidesz—KDNP-frakció mó-
dosító indítványt az elôterjesztéshez, ame-
lyet a testület egyhangúlag fogadott el. En-
nek értelmében az önkormányzat nyilatkoza-
tot kér a fôvárostól arra vonatkozólag, hogy a
terv részét képezô, a budai hídfô északi olda-
lára tervezett 300 férôhelyes P+R parkolót
milyen ütemben kívánják megvalósítani. A
II. kerület vezetésének többször hangoztatott
véleménye ugyanis, hogy további P+R parko-
lók kialakítása nélkül a fôváros és az agglome-
ráció tömegközlekedése hatékonyan nem fej-
leszthetô. Koncz Imre (SZDSZ), a Kerületfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság
(KFKB) elnöke mindehhez hozzátette: a nyi-
latkozat kérését azért is támogatja, mert a
Margit híd környékén a tervek szerint szinte
egyidôben zajlana három fôvárosi fejlesztés,
a központi szennyvízgyûjtô építése, a híd fel-
újítása és átépítése, valamit a budai fonódó
villamoshálózat kialakítása. A szabad demok-
rata politikus véleménye szerint a kerület-

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
Budapest, Keleti Károly u. 29.) szerdánként
10–14, csütörtökönként 10–14 és 17–20
óráig tart nyitva. Tel.: 441-5373, hívható
napközben.

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM II.
kerületi irodája (1022 Budapest, Bimbó út
63.) kedden, szerdán és csütörtökön 16–
19 óráig 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.) hétfô-
tôl péntekig 9–18-ig tart nyitva. Telefon-
szám: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

AZ SZDSZ II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Margit körút 48., I. emelet) hétfôtôl
péntekig 9–19 óráig tart nyitva, telefon-
szám: 201-0453; www. szdszbp02.hu.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024 Bu-
dapest, Keleti Károly utca 8.) szerdánként
17–18-ig tart nyitva.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Fô u. 63–65., III/3.) mindennap 10–18-ig
tart nyitva. Tel.: 785-7808, (30) 877-3695;
www.jobbik02.hu, info@jobbik02.hu.

A LEGUTÓBBI INFORMÁCIÓK SZERINT SZERINT JÚLIUSBAN elkezdôdhet a Margit
híd felújítása, kivitelezôjének kiválasztása jelenleg is folyik. A tizenkétmilliárdos beruhá-
zás felét EU-forrásból biztosítják, míg a maradék hatmilliárd forintról már tavaly döntött
a fôváros közgyûlése, így az nem hátráltathatja a beruházás megkezdését, hogy még
mindig nincs költségvetése Budapestnek.

A mostani elképzelések szerint 2010 augusztusában helyeznék ideiglenesen forgalom-
ba a hidat, addig csak az ideiglenes pályán közlekedô villamosok járhatnak rajta. Mûem-
léki helyreállítás keretében részben visszaállítják a híd második világháború elôtti arcula-
tát is. Ki is szélesítik a hidat, amelyen, ha elkészül, kétirányú bicikliút is lesz.

A felújított híd végleges forgalomba helyezését 2011 márciusára tervezik. A rekonstruk-
cióval összefüggô elômunkálatok miatt azonban már május végétôl számítani lehet ki-
sebb-nagyobb forgalomkorlátozásra és elterelésre a környéken.

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

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
tel.: 315-1366, e-mail cím: jover. gyorgy@
masodikkerulet.hu.
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nek az eddigieknél pontosabban kell látnia,
hogy a fôvárosi önkormányzat tervei hogyan
alakítanák át a városrészt.

Némileg a Margit híd budai hídfôjének sza-
bályozási tervével függ össze a KFKB elôter-
jesztése, amely az önkormányzat történeté-
nek legnagyobb közterületi rendezési tervé-
rôl szól. Koncz Imre, a bizottság elnökének
szavaiból kiderült: a tervezett budai fonódó
villamoshálózat nyomvonalán és a tervezett
Üstökös utcai új közlekedési csomópont kör-
nyékére kérik a közterületi rendezési terv el-
készítését.

Az országos sajtóban is napvilágot látott,
hogy a II. kerület amellett, hogy elismeri a tö-
meg- és a közösségi közlekedés fejlesztésé-
nek fontosságát, a BKV által elôterjesztett ter-
vek egy részét átgondolatlannak tartja. Koncz
Imre elmondta, többször jártak a tervek a ke-
rületfejlesztési bizottság elôtt, de szinte min-
den alkalommal új, a korábbival nem kompa-
tibilis elképzelések kerültek eléjük. A beru-
házás azonban nagymértékben átalakítaná a
környék közlekedési rendszerét, és ezt csak

körültekintéssel, minden szempontot ªgye-
lembe véve lehet megtenni.

A képviselôk döntöttek az idei kerületi elis-
merésekrôl is. A díszpolgári címet az évtize-
dek óta Hidegkúton élô festô-, graªkus-,
szobrászmûvész és keramikus Schéner Mi-
hály, a Magyar Mûvészeti Akadémia és a Szé-
chenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia tag-
ja veheti át június 21-én, a Kerület Napján.
Posztumusz díszpolgári címmel a harminc
éve elhunyt Öveges Józsefre, akire ma is mint a
ªzikatanítás népszerûsítôjére emlékezhe-
tünk. II. Kerületért Emlékéremmel a Kodály
Zoltán ének-zenei iskola egykori tanárát és
kórusvezetôjét, az idén nyolcvanéves Mohay-
né Katanics Máriát, illetve Ötvös Lászlót, a ké-
miai tudományok doktorát jutalmazzák.

A képviselôk elfogadták az idei közmeghall-
gatás forgatókönyvét is, a kihelyezett testüle-
ti ülést a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
tartják június 11-én 16 órától. A lakosok elô-
zetesen e-mailben és postán juttathatják el
közérdekû kérdéseiket a képviselô-testület-
hez. Tóth Ildikó

Elismerés rendôröknek
A Rendôrség Napja alkalmából ünnepélyes ál-
lománygyûlésen jutalmakat és dicséreteket
vehettek át II. kerületi rendôrök április 22-
én. A rendôrkapitányságon megtartott ün-
nepségen Láng Zsolt polgármester, Hangyási
Sándor kapitányságvezetô, valamint Bakondi
György, a II. kerületi Közbiztonsági Alapít-
vány elnöke adta át az elismeréseket. A kerü-
let vezetôje ünnepi beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy a kerületi rendôrség munkáját az ön-
kormányzat továbbra is minden tôle telhetô
módon támogatja. A polgármester kérte a ka-
pitányság munkatársait, hogy továbbra is dol-
gozzanak az eddigiekhez hasonló hivatástu-
dattal és becsülettel kerületünkért és annak
lakóiért, hiszen nagy szükség van munkájuk-
ra.

A kiemelkedô munkáért járó Év rendôre cí-
met, a velejáró serleget és a II. Kerületi Köz-
biztonsági Alapítvány pénzjutalmát idén Vass
Zoltán rendôrzászlós vehette át. A közbizton-
sági alapítvány által létrehozott díjat idén ad-
ták át harmadik alkalommal. A megtisztelô
címet évente egyszer, a kapitányság munka-
társai javaslatai alapján adományozza az ön-
kormányzat.

Az Év rendôre,
Vass Zoltán rendôr-
zászlós jelenleg
bûnügyi vizsgáló-
ként dolgozik.

— T í z é v e v a-
gyok rendôr, it t
kezdtem a II. kerü-
letnél a pályafutá-
somat. Jól érzem
itt magam, mert a
közösség jó, és a ve-
zetôségre is min-

den helyzetben lehet számítani. Mióta a II.
kerület az Észak-budai Régió részévé vált, az
összes betörést a XII. és a III. kerületben is
mi nyomozzuk és vizsgáljuk. Szeretnék ezen
a területen maradni hosszú távon is, mert iz-
galmasnak találom, pár évig dolgoztam a
zseblopási alosztályon, ahhoz képest kiemel-
kedôen intelligens, „fehérgalléros” betörôk-
kel is találkozom. Nagy megtiszteltetés ez az
elismerés számomra, különösen azért, mert
a kollégáim szavaztak rám, tíz év alatt sokan
megismerhettek, mindegyik alosztályon dol-
goztam, ezért különleges kiváltságnak tar-
tom, hogy munkatársaim engem tartottak
méltónak az Év rendôre címre. Ld

NAPIREND ELÔTT. A testületi ülés megkezdésekor Gárdos Pál (Fidesz—KDNP) arra kér-
te képviselôtársait, hogy az április 16-i holokausztnap alkalmából egyperces néma felál-
lással tisztelegjenek az 1944–45-ben gettóba zárt és meghurcolt zsidó lakosság emléke
elôtt.

Kunhalmi Ágnes (MSZP) a Fillér utcai iskolától a Hankóczy utcába vezetô Kopogó lép-
csô balesetveszélyessége miatt szólalt fel. Arra kérte a Polgármesteri Hivatal illetékeseit,
hogy táblával, illetve felfestéssel hívják fel az autósok figyelmét a keresztezôdésre.

Ôrsi Gergely (MSZP) a Budai Polgár elôzô számában az önkormányzati képviselôk meg-
hirdetett környezetszépítô akciója kapcsán aziránt érdeklôdött, miért csak a Fidesz—
KDNP-frakció tagjai jelentek meg a felhívásban. A szocialista politikus sérelmezte, hogy a
környezettudatosságért sokat tevô képviselôcsoportjukat nem értesítették a szervezôdô
akcióról. Ernyey László frakcióvezetô (Fidesz—KDNP) válaszában elmondta, hogy a kerü-
lettakarítást frakciótársai mint képviselôk kezdeményezték, de nem az önkormányzat
szervezte azt meg.

Porkoláb Mátyás (MDF) a fôvárosi városüzemeltetési szakbizottság tagjaként arról tájé-
koztatta a testületet, hogy a fôvárosi közgyûlés hamarosan elfogadja Budapest tömeg-
közlekedésének változtatásait tartalmazó paraméterkönyvét. (Bôvebben a 23. oldalon ol-
vashatnak a kerületünket érintô változásokról.)

2009-ben az önkormányzat képviselô-testülete a kerületi polgárok javaslatára díszpolgári címmel jutalmazza
Schéner Mihály festômûvészt, és posztumusz díszpolgári címmel tünteti ki Öveges Józsefet.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden
17 órától ingyenes jogi tanácsadást szervez
az önkormányzat társasházi közös képviselôk-
nek a Polgármesteri Hivatalban (1024 Buda-
pest, Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense, Szige-
ti Szilvia, (30) 560-3928 (szigeti.szilvia@maso-
dikkerulet.hu) minden hónap elsô hétfôjén
15–17-ig fogadóórát tart a hivatalban (1024
Budapest, Mechwart liget 1.).
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1. KÖRZET: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 202-1392, dr. Bonyhá-
di Katalin, tel.: 355-0418, hétfô: 16–20, kedd: 8–12, szerda: 16–
20, csütörtök: 8–12, péntek: változó. Ady Endre utca 2-tôl 26-ig,
Bimbó út 2–38-ig, 1–27-ig, Frankel Leó út 24–26-ig, 15–19-ig, Füge
u. páratlan oldal végig, Germanus Gyula park végig, Gül Baba u. 2–
14-ig, páratlan oldal végig, Gyógyfürdô tér végig, Keleti Károly u.
11–13-ig, 2–26-ig, Margit krt. 1–5-ig, Mecset u. páratlan oldal 13-
tól végig, Üstökös u. végig, Török u. végig, Vidra u. végig.

Május 18-án nyitja meg kapuit
Ahogy arról korábbi lapszámainkban beszámoltunk, a II.
kerület egészségügyi ellátásáért felelôs önkormányzat a Rét
utcában alakít ki új helyet a Ganz utcai háziorvosi, a Henger
utcai gyermekorvosi rendelôknek, valamint ide költözik szintén
a Henger utcából a hat körzetet ellátó védônôi szolgálat, illetve
a huszonnégy órás felnôttügyelet is. A betegeket május 18-án
hétfôn reggeltôl már az új helyen fogadják. A Ganz és a Henger
utcai rendelôkben pénteken délutánig fogadnak betegeket, a
felnôttügyeletet pedig hétfôn reggel nyolc óráig még a Ganz
utcában látják el. Az orvosok és védônök elérhetôsége, illetve
rendelési ideje nem változik.

A május 18-ig a Ganz utcához tartozó
házi felnôtt háziorvosi körzetek

2. KÖRZET: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 202-1392, dr. Nagy
Anikó, tel.: 212-6123, hétfô: 16–20, kedd: 8–12, szerda: 16–20, csü-
törtök: 8–12, péntek: változó. Apostol u. 1–9., Buday László u. párat-
lan oldal, Gül Baba u. 18-tól a páros oldal végig, Margit krt. 7–49.,
Margit u. végig, Mechwart tér, Mecset u. 1–11. és páros oldal végig,
Rómer Flóris u. 1–37. és 2–10., Turbán u. végig, Türbe tér végig.

3. KÖRZET: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 202-1392, dr. Tuza Ad-
rienne, tel.: 212-7338, hétfô: 8–12, kedd: 16–20, szerda: 8–12, csü-
törtök: 16–20, péntek: változó. Bodrog utca végig, Frankel Leó út
1–13., Frankel Leó út 2–22., Henger u. végig, Lipthay u. végig,
Tölgyfa u. 12-tôl végig, 11–19., Margit krt. 2–38., 90., 006565 hrsz.

4. KÖRZET: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 202-1392, dr. Kom
Zsuzsanna, tel.: 212-6123, hétfô: 8–12, kedd: 16–20, szerda: 8–
12, csütörtök: 16–20, péntek: változó. Bem J. u. végig, Bem J. tér vé-
gig, Bem rkp. 46–56., 000039 hrsz., Fekete Sas u. végig, Fô u. 75–
83., Fô u. 80-tól végig, Ganz u. végig, Kandó Kálmán u. végig, Ka-
csa u. páratlan oldal végig, Medve u. 19-tôl végig, Medve u. 32-tôl
végig, Tölgyfa u. 2–10., Vízivárosi tér végig.

5. KÖRZET: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 202-1392, dr. Béres
György, tel.: 202-1392, hétfô: 16–20, kedd: 8–12, szerda: 16–20,
csütörtök: 8–12, péntek: változó. Bem rkp. 29–44., Csalogány u. 3–
19., Fazekas u. páratlan oldal végig, Fô u. 45–73., Fô u. 62–78.,
Gyorskocsi u. 17-tôl végig, Gyorskocsi u. 20-tôl végig, Horvát u. pá-
ratlan oldal végig, Kacsa u. páros oldal végig, Medve u. 1–17., Med-
ve u. 2–30., Vitéz u. végig, Nagy Imre tér végig.

6. KÖRZET: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 202-1392, dr. Pásztho-
ry Erzsébet, tel.: 202-1392, hétfô: 8–12, kedd: 16–20, szerda: 8–
12, csütörtök: 16–20, péntek: változó. Horvát u. páros oldal végig,
Kapás u. 24–50., Kapás u. 41-tôl végig, Margit krt. 40–48., Szász Ká-
roly u. végig, Varsányi I. u. 1–3.

7. KÖRZET: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 202-1392, dr. Strébely
Gusztáv, tel.: 355-3775, hétfô: 8–12, kedd: 16–20, szerda: 8–12,
csütörtök: 16–20, péntek: változó. Ady E. u. 1., Buday László u. 2–
8., Erôd u. 10–22. és 11-tôl végig, Fényes Elek u. páratlan oldal vé-
gig, Keleti Károly u. 1–9., Kitaibel Pál u. 7-tôl végig, Margit krt. 50–
60., Margit krt. 51–67., Petrezselyem u. páratlan oldal végig, Rózsa-
hegy u. páros oldal végig, Varsányi I. u. 5–9.

8. KÖRZET: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 202-1392, dr. Szép
Zsuzsanna, tel.: 355-6524, hétfô: 16–20, kedd: 8–12, szerda: 16–
20, csütörtök: 8–12, péntek: változó. Bajvívó u. végig, Csalogány u.
21–43., Csapláros u. végig, Erôd u. 1–9., Erôd u. 2–8., Fazekas u. 2-
tôl végig, Jurányi u. 1-tôl végig, Kapás u. 1–31-ig, Kapás u. 2–22.,
Varsányi I. u. 2–36-ig, Varsányi I. u. 11–21-ig.

A május 18-ig a Henger utcához tartozó
gyermek háziorvosi körzetek

1. KÖRZET: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 212-4268, 212-4951,
dr. Romhányi Imre, hétfô: 15–17, kedd: 10–12, szerda: 17–19, csü-
törtök: 10–12, péntek: változó; tanácsadás elôjegyzéssel: kedd: 8–
10, szerda: 15–17. Ady Endre u., Alvinci út 2–22/b, 1–37., Aranka u.,
Árvácska u., Barsi u., Bimbó út 1–59., Bimbó út 2–100., Bodrog u.
végig, Buday László u. 1–3., Buday László u. 2–8/b, Felvinci út, Fény
u. páros oldal, Fényes Elek u., Fillér u. 1–29, 28., Füge u., Forint u.,
Káplár u. 10/a és 10/b., Káplár u. 11–17., Kapor u., Keleti Károly u.,
Kis Rókus u., Kitaibel Pál u., Marczibányi tér, Margit krt. 44–89.,
006565 hrsz., Pajzs u. 1–9., 2–28., Petrezselyem u., Rét u., Ribáry u.,
Rózsahegy u. páros oldal, Tapolcsányi u., Tizedes u., Tulipán u.

2. KÖRZET: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 212-4268, 212-4951,
dr. Czók Magdolna, hétfô: 17–19, kedd: 8–10, szerda: 15–17, csü-
törtök: 8–10, péntek: 18–20; tanácsadás elôjegyzéssel: szerda: 13–
15, csütörtök: 10–12. Bajvívó u., Baka u., Bakfark B. u., Bem József
tér, Bem József u. végig, Csalogány u., Csapláros u., Dékány u.,
Erôd u., Ezredes u., Fény u. páratlan oldal, Fillér u. 2–26., Horvát u.
2–36., Jurányi u., Kapás u. 3–53., Kapás u. 4–50., Káplár u. 2–8.,
Káplár u. 3–9., Lövôház u., Margit krt. 40–64/b, Margit krt. 91–
105., Moszkva tér, Pengô u. és köz, Retek u., Szász Károly u., Széna
tér, Várfok u. II. kerületi része, Varsányi I. u., Varsányi udvar, Vízivá-
ros tér.

3. KÖRZET: Rendelô: 1022 Rét utca 3., tel.: 212-4268, 212-4951,
dr. Tholt Katalin, hétfô: 8–10, kedd: 15–17, szerda: 10–12, csütör-
tök: 17–19, péntek: 8–10, tanácsadás elôjegyzéssel: kedd: 13–15,
szerda: 8–10. Áldás u., Apostol u. 1–13-ig, Apostol u. 6–30., Berke-
nye u., Bolyai u., Borbolya u., Buday László u. 5–13., Buda László u.
10–18., Cirbolya u., Cserje u., Cserfa u., Eszter u., Fajd u., Fazekas
u. páros oldal, Fekete Sas u., Fô utca páratlan oldal, Frankel Leó út
1–5., Ganz utca, Gül Baba u. 16–36., Henger u., Kavics u. 16–18.,
Kút u., Levél u., Mandula u., Margit krt. 7–45., Margit tér, Margit
u., Mecset u. 2–14., Mecset u. 9–13., Mechwart liget és tér, Medve
u. 10-tôl végig, Nagy Imre tér, Orgona u., Palánta u., Rómer Flóris
u., Rózsahegy u. páratlan oldal, Szemlôhegy u., Tölgyfa u. végig,
Turbán u., Üstökös u., Veronika u., Vérhalom u., Zivatar u.

Védônôi szolgálat: 1022 Rét utca 3., tel.: 212-4268, hétfô: 8–14,
kedd: 8–10, 13–17, szerda: 8–17, csütörtök: 8–15, péntek: 11–13. Vé-
dônôk: Szégnerné Ragó Piroska, Lukács Szabó Ilona, Bánª Anikó, Homor
Márta. Felnôttorvosi ügyelet: 1022 Rét utca 3., tel.: 202-1370, min-
dennap 0–24 óráig.
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Az új intézmény a Rét utca 3. szám alatt található. Megközelíthetô:
n Gépkocsival a Marczibányi tér felôl. A téren, illetve a Keleti Károly utcában parkolóhelyek állnak az érkezôk rendelkezésére.
n Tömegközlekedéssel a 11-es busszal. Az Aranka utcai megállónál kell leszállni, és a Rét utcai lépcsô az egészségházhoz vezet;

valamint a 4–6-os villamos Mechwart ligeti megállójától a Keleti Károly utcán át érhetik el az új intézményt.

a Rét utca 3. alatt az új egészségház

A közterület használatáról
Jogszerûtlen közterület-használat okozott
jelentôs forgalmi fennakadásokat a napok-
ban a Fény utcában és a Mammut környé-
kén. A Millenáris mellett épülô irodaház
elôtt végzett burkolatfelújítást a kivitelezô,
amihez kértek és kaptak engedély a II. ke-
rületi Városrendészettôl. Az aszfaltozást
azonban nem az engedélyben kikötött sá-
vonkénti munkálatok szerint végezték el,
hanem teljes útlezárással tették járhatatlan-
ná a Fény utcát a Lövôház és a Kis Rókus
utca közötti szakaszon. Az aszfaltozás technológiája miatt az utat
valóban a teljes szélességében le kellett zárni, de csak ennek meg-
felelô engedély birtokában — tájékoztatta lapunkat a Városrendé-
szet. A burkolatfelújításhoz ugyanis nem a munkafolyamatnak meg-
felelô engedélyt kért a kivitelezô, ezért a közlekedôket senki sem
tudta elôre tájékoztatni az útzárról, így a Lövôház és a Fény utca
forgalma teljesen felborult. A Városrendészet járôrei be nem jelen-
tett közterület-foglalás miatt azonnal helyszíni bírsággal sújtották a
vállalkozót, de az aszfaltozást leállítani már nem lehetett, mert a na-
pokig elhúzódó munka csak rontott volna a forgalmi helyzeten. A
kivitelezôk további büntetésként a közterület-foglalási díj tízszere-
sét is befizették.

*
A közterület-foglalás alapvetô szabályait a 18/2004. számú önkor-
mányzati rendelet tartalmazza. A közterület rendeltetéstôl eltérô
használatához a közterület-használati hozzájárulás kérelme adható

be. Ezt személyesen az önkormányzat hon-
lapjáról (www.masodikkerulet.hu) letölthe-
tô ûrlap segítségével a Városrendészeti
Csoportnál (1024 Buday László u. 5/c, hét-
fô: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, pén-
tek: 8.00–11.30) lehet benyújtani. Lehetô-
ség van közterület-foglalást intézni a fel-
ügyelet honlapjáról vagy a 346-5649-es fa-
xon, csak az önkormányzat honlapjáról le-
töltött és kitöltött ûrlapon.

A Városrendészet felhívja a figyelmet,
hogy a beadott kérelem még nem engedély, közterület használatá-
ra nem jogosít. Jogszerûen csak akkor használható a közterület, ha
a helyszínen a közterület használója be tudja mutatni az engedélye-
zô határozatot.

Az engedély feltétele a személyes (meghatalmazott általi) átvétel
és a megállapodás egyidejû aláírása, valamint a használatbavételi
díj befizetésének igazolása. A kérelmet a tervezett használat elôtt
minimum 15 nappal kell benyújtani, visszamenôleges dátummal
nem adnak ki hozzájárulást. Konténer elhelyezéséhez egy napnál
nem hosszabb idôtartamra nem kell díjat fizetni, de az ügymenet
más célú közterület-foglalással azonos. A kérelem beadását követô-
en két-három munkanap elteltével érdemes telefonon érdeklôdni
az ügyintézônél. Az engedély nélküli közterület-foglalások sajnos
nehezen helyrehozható károkat okoznak a kerület utcaképében.
Elôfordult, hogy a járda egy szakasza egyszerûen eltûnt egy jogcím
nélküli közterület-használatnál.

VÁROSRENDÉSZET: TANULJUNK EGYMÁS MELLETT ÉLNI!
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Tisztelt Választó!
Amennyiben kopogtatócédulájával a Fidesz—Magyar
Polgári Szövetséget szeretné támogatni, ezt megteheti
személyesen Keleti Károly u. 13/b alatti irodánkban

is. A 212-5030-as telefonszámon pedig lehetôsége van idôpontot
egyeztetni, hogy aktivistáink ellátogathassanak Önhöz. Támogatását
ezúton is köszönjük! A Fidesz II. kerületi Szervezete

Bemutatkoznak a KDNP EP-jelöltjei
Amennyiben személyesen szeretnék átadni ajánlószel-
vényüket, erre a KDNP II. kerületi irodájában van le-
hetôségük a Keleti Károly utca 29.-ben (telefon: 441-

5373).
Május 29-én pénteken 18 órakor bemutatkoznak a Keresztényde-

mokrata Néppárt európai parlamenti képviselôjelöltjei: dr. Surján
László, Hölvényi György, dr. Frivaldszky Gáspár. Helyszín a Szent Angéla
Általános Iskola és Gimnázium díszterme (1022 Ady Endre utca 3.).
Minden érdeklôdôt tisztelettel hívunk és szeretettel várunk.

a KDNP II. kerületi szervezete

Tisztelt Választópolgár!
Biztos Ön is megkapta már ajánlószelvényét. Kérjük,
töltse ki a Magyar Demokrata Fórum nevére és juttas-
sa el a következô címek egyikére: MDF II. kerületi iro-

da (1022 Bimbó út 63.) kedd, szerda, csütörtök 16–19-ig, MDF Köz-
pont (1026 Szilágyi E. fasor 73.) munkanapokon 8–17 óra között. Ké-
résére elmegyünk az ajánlószelvényekért, ha a 326-7273-as számon
jelzi nekünk. Támogatását elôre is köszönjük.

Az MDF II. kerületi szervezete

Tisztelt Lakótársunk!
Hamarosan európai parlamenti választásra kerül sor.
Kérjük, adja ajánlószelvényét az MSZP-nek. Elérhetô-
ségeink: MSZP II. kerületi Irodája (1027 Fazekas u.

19–23.), nyitva tartás hétfôtôl péntekig 9–18 óráig. Szívesen el is me-
gyünk Önhöz ajánlószelvényéért, várjuk jelentkezését a 212-2978-as
telefonszámon, illetve e-mailben a bp02@mszp.hu címen.

E mellett személyesen is megtalálhat bennünket május 9-én és
május 23-án 9–11 óra között a Törökvész úton a Rózsadomb Center
elôtt.

Az MSZP II. kerületi szervezete

MIÉP-felhívás
A Magyar Igazság és Élet Pártja II. kerületi irodája
(1024 Budapest, Keleti Károly utca 8.) szerdánként
17–18-ig tart nyitva. Itt adhatják le a MIÉP javára az

ajánlószelvényeket. A MIÉP EP-listavezetôje Sütô Gábor.

Kopogtatócédula a Jobbiknak
A Jobbik Magyarországért Mozgalom számára az aláb-
bi helyeken adható le az ajánlószelvény: Jobbik II. ke-
rületi Iroda: 1027 Fô utca 63–65., III/3, nyitva min-

dennap 10–18-ig, tel.: 785-7808, (30) 877-3695, www.jobbik02.hu.
Andrea Optika: 1026 Házmán u. 12.; Autóvillamossági mûhely: 1028
Hidász u. 15., Büfé: 1028 Máriaremetei út 201.; Csákvári József: 1028
Gazda u. 36.; Komáromi Ferenc: 1028 Liliom u. 13.; Láng Zoltán:
1029 József Attila útja 69.; Radics Autószerelô mûhely: 1029 Ördög-
árok u. 11. Minden szombaton 10–13-ig várjuk az érdeklôdôket a
Moszkva téren, a metrókijárattal szemben felállított standnál.

Hogyan támogathatja Ön
az SZDSZ EP-kampányát?
Kérjük, hogy a 2009. június 7-ei Európai Parlament
tagjainak választási kampánya során — amely hivatalo-

san április 6-án kezdôdött — ajánlószelvényével támogassa a Szabad
Demokraták Szövetsége — A Magyar Liberális Párt jelöltjeit.

Ajánlószelvényét köszönettel fogadjuk és várjuk: Személyesen az
SZDSZ II. kerületi irodájában (1027 Budapest, Margit krt. 48., I. eme-
let, telefon: 201-0453) munkanapokon 9–19 óra között, postai úton
az alábbi címen: 1536 Bp. Postaªók 420.

Európai parlamenti  választások
A helyi választási iroda tájékoztatója

A Magyar Köztársaság Elnöke 2009. június 7. napjára tûzte ki az európai parlamen-
ti képviselôk választását. A választásra jogosult polgárokról névjegyzék készül.
Az, aki az uniós polgárok nyilvántartásában nem szerepel, április 30-ig kérhette név-
jegyzékbe vételét a Helyi Választási Iroda vezetôjétôl, aki május 4-ig felveszi ôt a
névjegyzékbe.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár személyesen
vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezô
meghatalmazott útján kérheti a Helyi Választási Iroda vezetôjétôl 2009. május 22-
ig. A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel ajánlott levélben úgy kérhetô, hogy
az legkésôbb május 22-ig megérkezzen a Helyi Választási Irodába. A külképviseleti
névjegyzékbe felvett választópolgár május 22-ig módosíthatja annak a külképvise-
letnek a megjelölését, ahol a választópolgári jogát gyakorolni kívánja, illetve kérhe-
ti törlését a külképviseleti névjegyzékbôl és visszavételét a lakcíme szerinti névjegy-
zékbe. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek tartalmaz-
nia kell·a kérelmezô családi és utónevét; személyi azonosítóját; születési helyét és
idejét; anyja nevét; magyarországi lakcímét; annak a külképviseletnek a megjelölé-
sét, ahol a kérelmezô a választójogát gyakorolni kívánja; a kérelmezô külföldi értesí-
tési címét, ha az értesítés kézbesítését nem a magyarországi lakcímére kéri. A kül-
képviseleti névjegyzékbe való felvételhez szükséges kérelmet pontosan
kell kitölteni, mert hiányos beadvány esetén a Helyi Választási Iroda vezetô-
je kénytelen elutasítani azt.

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján június 5-én 16 óráig, ajánlott
levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az június 2-ig megérkezzen az illetékes Helyi
Választási Irodához. Igazolást legkésôbb június 5-én 16 óráig lehet kiadni. A Helyi
Választási Iroda vezetôje 2009. június 4-én 16 óráig — a kiadott igazolás bevonásá-
val egyidejûleg — kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit
az igazolás kiadása miatt onnan törölt. A módosított névjegyzék június 5-én 16 órá-
ig tekinthetô meg az Ügyfélszolgálati Központban. Igazolással a 1024 Margit u. 2.
alatti, 57-es szavazókörben lehet szavazni.

A jelöltajánlás önkéntes, a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra
senki sem kötelezhetô. Ajánlást gyûjteni csak a választópolgárok zaklatása nélkül
lehet, tilos a gyûjtés munkahelyen munkaidôben, tömegközlekedési eszközön, álla-
mi és önkormányzati szervek hivatalos helyiségében. A választópolgárnak az ajánló-
szelvényen — annak átadása elôtt — fel kell tüntetni családi és utónevét, lakcímét,
személyazonosítóját, a listát állító jelölô szervezet vagy szervezetek nevét, majd sa-
játkezûleg alá kell írnia a nevét. A választópolgár csak egy listát ajánlhat. Érvényte-
len az ajánlás, ha nem az értesítôvel együtt kapott hivatalos ajánlószelvénnyel tör-
tént, azt nem megfelelôen töltötték ki, vagy ha az ajánlószelvényt az ajánlási szabá-
lyok megsértésével gyûjtötték.

A mozgóurnás szavazást a mozgásában gátolt szavazópolgár szavazása érde-
kében szabályozza a választási eljárásról szóló törvény. A mozgóurnát a választópol-
gár írásban kérheti a szavazást megelôzôen a Helyi Választási Iroda vezetôjétôl, ille-
tôleg ugyancsak írásban kérheti a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.
A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti szava-
zatszámláló bizottság, igazolással szavazó választópolgár esetén a település egé-
szére kiterjedô illetékességgel a kijelölt (1024 Budapest, Margit u. 2., 57. sz. szava-
zókör) szavazatszámláló bizottság illetékes.

Választási Információs Szolgálat (VISZ): 1024 Mechwart liget 1., II. em. 217.
sz., tel.: 346-5500. A választópolgárok további információt és a nyomtatványok le-
töltéséhez kapcsolatos segítséget a www.valasztas.hu internetes honlapon kaphat-
nak. A helyi választási iroda vezetôje Szalai Tibor jegyzô, telefon: 346-5427.

SZAVAZATSZÁMLÁLÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK. A II. kerü-
leti választási iroda szavazatszámláló bizottságokba tagok, illetve póttagok
jelentkezését várja. Azon választójogosultsággal rendelkezô magyar állam-
polgárok jelentkezését várják, akik kerületünk állandó lakói. Nem lehet a sza-
vazatszámláló bizottság választott tagja: állami vezetô, képviselô, a választá-
si bizottság illetékességi területén mûködô közigazgatási szerv köztisztviselô-
je, a választáson induló képviselôjelölt és hozzátartozói, valamint a választó-
kerületben jelöltet állító párt, jelölô szervezet tagja. A szavazatszámláló bi-
zottsági tagokat, póttagokat a képviselô-testület választja meg. A jelentkezé-
seket a d.szabo.ilona@masodikkerulet.hu e-mail címen, esetleg a 346-5464-
es telefonszámon fogadják május 10-ig.

EU voks
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Patinás étterembôl élelmiszerbolt?
Megkerestük a II. kerületi Polgármesteri Hivatal illetékeseit: hallottak-e arról, hogy a Tesco áruházlánc egy kisebb, úgynevezett expressz-
boltot kíván nyitni az egykori Rózsadomb étterem helyén. Nagy Péter, az Építésügyi Iroda vezetôje közölte: hozzájuk semmiféle hivatalos
értesítés nem érkezett az esetleges átalakításról vagy profilváltásról.

Láng Zsolt polgármester kérdésünkre válaszolva elmondta: hozzá is még csak a hírek jutottak el, de a II. kerületi önkormányzat semmi-
lyen módon nem támogatja, hogy az egykori étterem helyén egy élelmiszerüzlet kezdje meg mûködését, és minden lehetséges eszközzel
fellép a budai belváros hangulatához, utcaképéhez nem illô bolt megjelenése ellen.

*
Már akkor rossz érzésünk támadt, amikor az 1930-as években alapított Rózsadomb étter-
met néhány éve Agatha Christie egyik krimijére utalva, Bertram-házzá keresztelték. Azon
túl, hogy nem volt ízléses a névválasztás, jó ómennek sem volt tekinthetô, hisz a regény-
bôl elhíresült Bertram szállóban szinte mindenkirôl kiderül, hogy vaj van a fején.

Bel-Buda egyik legpatinásabb intézményének mostani tulajdonosa néhány hónapja le-
húzta a rolót, elôbb az étterem, majd nem sokkal késôbb a sörözô is bezárt. És a Keleti
Károly utca környékén azt hallani, újabb cégérváltásra készülhetnek a környékbeliek. A hí-
rek szerint most sem magyar nyelvû felirat kerülne a portálra. De ez talán csak a kisebbik
baj, a nagyobb az, hogy a teraszon nem székek és asztalok várnák a betérôket, hanem be-
vásárlókocsik hosszú és rendezett sorokban.

Agatha Christie idézett regényében Miss Marple csak azon kesereg, hogy mennyit is
változott a szálloda a gyermekkora óta eltelt évtizedekben. Gondoljuk el, mekkorát néz-
ne, ha egy Tescót találna a helyén!

A Föld napja a Pálvölgyi-barlangnál
Ragyogó napsütés várta a kerületieket a Pál-
völgyi-barlang kôfejtôjében 26-án vasárnap,
amikor a Föld napját ünnepeltük. Virágvá-
sár, kézmûves foglalkozások, drótkötélpálya
és falmászás várt mindenkit, és Gryllus Vil-
mos, aki évek óta ad koncertet ezen a napon.
Nagy népszerûségnek örvend minden évben
a több állomásból álló vetélkedô, ahol töb-
bek között faleveleket, növényeket, madara-

kat vagy az éjszaka hangjait kell felismerni.
Az iskolák versenyében idén a Kodály iskola
Globális felmelegedés csapata bizonyult a leg-
jobbnak, a második és a harmadik helyen
szintén a Kodály csapatai, a Csil-csalp Füzi-
kék és a Figyelô szemek végzett, míg a negye-
dik helyezést a Klebelsberg iskola Klébi csa-
pata szerezte meg. A sportszervásárlási utal-
ványokat Láng Zsolt polgármester adta át.

Szabad Európa Esték,
vendég: Hegedûs Zsuzsa

A Szabad Európa Esték következô rendezvé-
nyének vendége Hegedûs Zsuzsa szocioló-
gus, a házigazda Bándy Péter újságíró. Be-
szélgetésük témája Magyarország és Európa
mai helyzete. Idôpont: május 11. 18 óra.
(1024 Keleti Károly utca 13/b, Fidesz-iroda)

Veszélyes hulladékért
virágpalánta

Az MSZP II. kerületi szervezete folytatja a
nagy sikerû veszélyeshulladék-gyûjtô akció-
sorozatát. Május 9-én és május 23-án 9–11
óra között megtalálhat minket a Törökvész
úton a Rózsadomb Center elôtt. Ahogy koráb-
ban, úgy ezúttal is virágpalántát adunk veszé-
lyes hulladékért cserébe. Leadhatja nálunk
használt akkumulátorát, elemeit, fáradt ola-
jat, festéket, vegyszereket, kisebb használt
elektromos készülékeket, elhasznált villany-
körtét, fénycsövet! Ne tartsa otthonában a ve-
szélyes hulladékot, szabaduljon meg tôle, ad-
ja le nálunk, helyette helyezzen el virágot ott-
honában.

Az MSZP II. kerületi szervezete

Demszky Gábor
a liberális klubban

A Budai Liberális Klub vendége május 14-
én csütörtökön 19 órától Demszky Gábor fô-
polgármester lesz. Az est témája: Demszky
Gábor Keleti Éden címû könyvének bemutatá-
sa, beszélgetés a kötetrôl és aktuális politikai
kérdésekrôl. (1024 Budapest, Margit krt.
48., I. emelet)
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Budenzes diákok!
Idén 25 éves a nagyiskola. Régi diákok
találkozójára várunk mindenkit 2009.
május 22-én. A részletes mûsort megta-
láljátok az iskola honlapján: www.bu-
denznet.sulinet.hu.

Diákfilmszemle Jancsóval
Az 5. Országos Középiskolai Filmszemlét a
budapesti Káldor Miklós Kollégiumban ápri-
lis 17–19. között rendezték meg. A Balog Ju-
dit, Boldizsár András, Jancsó Miklós, Salamon
András és Sas István alkototta zsûri a díjakat
kategóriánként osztotta ki.

A legjobb rövidªlm a Szedelényi János, Sík
Dávid és Major Milán, a budapesti Puskás Ti-
vadar Távközlési Technikum diákjai által ké-
szített Kire ütött ez a gyerek? címû Janikovszky
Éva-adaptáció lett. Dokumentumªlm kategó-
riában a Makói Videó- és Mûvészeti Mûhely
alkotója, Ferge Roland vehetett át díjat Lógunk
a szeren címû riportjáért, amely válogatott
tornászpalánták életébe nyújt betekintést. A
legjobb reklámªlm Fülöp Zoltánnak, a buda-
pesti Káldor Média ªatal ªlmesének munká-
ja, a Vasas futballakadémiát bemutató Vasas
Akadémia lett. A zsûri animációs különdíjat

adott át Dernovics Tamásnak és Gasparetz Atti-
lának, a budapesti Jaschik Álmos Mûvészeti
Szakképzô Iskola diákjainak. Az ô ªlmjük a
reggeli elkészülését követi végig „stop mo-
tion” technikával, a címe is ez: Reggeli. A kö-
zönségdíjnak a Bizalom címû ªlm alkotói, a
miskolci Hermann Ottó Gimnázium tanulói,
Simon Gergô és Majoros Zsolt örülhettek.

A díjátadón a zsûri elnöke, a betegsége óta
nyilvánosság elôtt elôször itt megjelenô Jan-
csó Miklós elmondta, egy ªlmszemle nem
olyan, mint a százméteres síkfutás, „ott az
idô dönti el, ki a legjobb, itt ezen a hülye zsû-
rin múlik, ki nyer” — fogalmazott, majd Rad-
ványi Gézát idézte: ªlmrendezô az, aki meg
tudja csinálni a következô ªlmjét is. „Szóval
ne veszítsétek el a csüggedéseteket!” — zárta
szavait Jancsó.

Szabó Kristóf

Törökvész Gála
Május 20-án 17 órától a Törökvész Úti Általá-
nos Iskola ismét megrendezi hagyományos
gálamûsorát. A furulya, népzene, népi játék
és néptánc produkciók mellett a legügyesebb
zeneiskolások, versmondók, valamint az is-

kola két énekkara is fellép a szépnek ígérke-
zô délutánon. A törökvészesek minden ér-
deklôdôt, szülôt, nagyszülôt, régi és jövendô-
beli diákot szeretettel várnak az iskola aulájá-
ban. (1025 Törökvész út 67–69.)

Mûvészet az óvodában
Többéves hagyomány, hogy a II. kerületi Pe-
dagógiai Szolgáltató Központ szervezésében
a tavaszi szakmai napokon kiállítást tartanak
az önkormányzati óvodák a Törökvész úti Kéz-
mûves Óvoda Óvodagalériájában. Az alkotá-
sok idei témája Mátyás király volt. A kiállí-
tott munkák szépen tükrözték, hogy a gyere-
kek milyen sok mesét ismernek Mátyásról,
az igazságosról; a legtöbbjüket azonban a bu-
dai kutyavásár esete és az igazmondó juhász
története ihlette meg. A rendkívül sokféle
anyagból és technikával készült rajzokat, fest-
ményeket, mozaikokat, kerámiákat és maket-
teket Szemadám György festômûvész méltat-
ta. „Nemcsak a gyerekek tanulnak az ôket kö-
rülvevô felnôttektôl, de mi is nagyon sokat ta-
nulhatunk tôlük — hangsúlyozta a festômû-
vész, aki évekig a GYÍK Mûhely vezetôje volt.
— Az ember polihisztornak születik, minden-
hez ért, ha nem is egyformán. Ha sikerül egy
gyermeket motiválni, akkor bármibe bevon-
hatjuk, bármire rávezethetjük.

Aki kézmûves tevékenységet folytat, a vilá-
got tanulja. Ahogy alakítjuk az anyagokat,
úgy alakítjuk a világot is. Ez az igazi kreativi-
tás. A képzômûvészet nem más, mint a leg-
magasabb szellemiség és a manuális tevé-
kenység összeillesztése úgy, hogy abból egy
csoda szülessék” — mondta Szemadám
György, aki további „teremtô” munkára biz-
tatta a jelenlevô óvónôket.

Gyermekszínház
nem csak gyerekeknek

Május 6–12. között rendezi meg a Marczibá-
nyi Téri Mûvelôdési Központ az V. Gyermek-
színházi Szemlét. Az elôzetes sajtótájékozta-
tón a megjelentek ízelítôt kaphattak az iga-
zán színvonalas és szellemes (nem csak)
gyermekeknek szóló elôadásokból. A sok ér-
dekességgel kecsegtetô szemle beharangozó-
ját ugyanis Káposzta Sári tanulságos történe-
tébe illesztve Pilári Gábor tolmácsolta a nagy-
érdemûnek. Ô mutatta be a szakmai zsûri tag-
jait is: Bollók Csaba ªlmrendezôt, Háy János
írót, Sándor L. István színikritikust és Julia
Skuratova litván báb- és látványtervezôt —
bár nem eredeti szerepkörükben, hanem a
mese mellékszereplôiként. Tolmácsolta a fô-
védnök, Takács Katalin színmûvész szavait,
aki szerint a jó színház társasjáték, amelyben
a nézônek is jut szerep.

Az érdeklôdôket köszöntötte Németh Kata-
lin, a mûvelôdési központ vezetôje, akinek a
számára öröm és büszkeség, hogy kétévente
teret adhatnak a gyermekeknek szóló legszín-
vonalasabb elôadásoknak, amelyeket szak-
mai zsûri véleményez. A szemle célja, hogy
ezeknek nyilvánosságot adjon, és növelje a
gyermekszínház presztízsét, hangsúlyozta az
igazgató.

A szemle 22 elôadását — közel száz elôadás-
ból — Tóth Miklós rendezô válogatta, ami,
mint kiderült, nem volt könnyû munka.

A szemle ideje alatt mindennap 12 és 14
óra között szakmai beszélgetéseket tartanak
majd a bemutatott elôadások kapcsán, amely-
nek egyik állandó vendége Vekerdy Tamás
pszichológus lesz.

Mostanra a szemle kivívta a színházi és a
pedagógus szakma ªgyelmét is. A társulatok
a háromtól tizennyolc éves korosztályig ajánl-
ják bemutatójukat: hagyományosat és újat,
bábost és színházast, zenéset és irodalmit,
meséset és valóságosat.

Bôvebb információ: www.marczi.hu.Újabb „Csikos” gyôzelem
Az Orczy-kertben tartották április 23-án a
Fôvárosi Ifjúsági Katasztrófavédelmi Ver-
senyt, amelyen a II. kerületet a helyi verse-
nyen gyôztes csapatai képviselték. A ªatalok
kiemelkedôen teljesítették a hét állomást,
amelyeken többek között katasztrófavédel-
mi, tûzvédelmi, környezetvédelmi és egész-
ségügyi tesztlapokat töltöttek ki, árvízvédel-
mi gátat építettek homokzsákokból, bemutat-

ták a szivattyú kezelését, a vízi mentést men-
tôövvel. Kategóriájában elsô lett a Csik Fe-
renc Általános Iskola és Gimnázium középis-
kolás csapata, az általános iskolások verse-
nyében pedig negyedik helyet szereztek csi-
kos diákok. A csapatokat Topánka Nóra tanár-
nô kísérte, akinek a vezetésével a középisko-
lások már harmadszor nyerték meg a fôváro-
si versenyt.
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„Csak énekelj, mert az énekben szív dobog”
Az öt éve elhunyt Lukin Lászlónak
állított emléktáblát a II. kerületi
önkormányzat április 22-én, két nappal
a kerületi egyházi kórusok tizedik,
jubileumi Musica Sacra Civitatis
hangversenye elôtt. A nagyszerû
pedagógus, karnagy életének utolsó
éveiben állandó szereplôje és szóvivôje
volt a rangos zenei eseménynek.

Lukin László és felesége, Horvát Eszter 1987-
ben költöztek a Vérhalom és a Szemlôhegy ut-
ca sarkán álló házba. Ahogy az egykori pálya-
társ, Márkusné Natter-Nád Klára emlékezô sza-
vaiból kiderült, a háziasszony számára két
fontos szempont volt a lakás kiválasztásánál:

„Legyen egy nagy szoba, ahol középen a
nagy asztal elfér a család számára, és legyen
egy kis szoba, ahol Laci dolgozni tud.” Mert
Lukin László életének is két meghatározó ele-
me volt: a zene és a család.

Láng Zsolt köszöntôjében elmondta: szeren-
csésnek érzi magát, hogy gyerekként egy Bár-
dos Lajos-emlékhangversenyen tagja lehe-
tett annak az egyesített karnak, amely Lukin
László vezényletével szólalt meg:

— Az a néhány próba és az az este számom-
ra is megmutatta Lukin László rendkívüli sze-
mélyiségét, amelyet nem lehet egy szóval
megnevezni. Egyszerre volt pedagógus, kar-
nagy, zenész és mûfordító. A XX. századi ma-
gyar zenetörténet és -tanítás meghatározó
alakja.

Márkusné Natter-Nád Klára, aki zeneaka-
démista koruktól ismerte Lukin Lászlót,
szép szavakkal emlékezett a kiemelkedôen te-
hetséges ªatalemberre, aki késôbb szorgal-
mával és megszerzett tudásával nagyszerû pe-
dagógusa lett a Fazekas Mihály Gimnázium-
nak, ahol feleségével, Horvát Eszterrel har-
minckét éven át tanította a gyerekeket zené-
re, és vezették közösen az iskola kórusát. De
Lukin László a zene szélesebb körû megis-
mertetésében és megszerettetésében is részt
vett.

ti

polgármester elmondta: 2006-
ban célul tûzték ki, hogy minél több kerületi
hírességnek állítsanak emléket. Egykor itt élt
mûvészek, tudósok alakját kívánja ily mó-
don megörökíteni az önkormányzat. Az el-
múlt két évben avattak emléktáblát többek
között Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Szabó
Magda, Szepes Mária egykori lakóhelyén.
Legközelebb június 22-én a Muraközi utcá-
ban Weöres Sándor és Károlyi Amy közös
emléktábláját avatják fel.

SÁRKÖZI MÁTYÁS ÍRÓ: A tábla közvetlenül a lakásuk ablaka mellé került, és
azt vártam, hogy egyszercsak Laci és Eszter kihajolnak, és azt mondják, ugorjunk fel
egy kávéra. De sajnos, ez már nem lehetséges. Már akkor megismertem Lacit, amikor
még csak udvarolt a nôvéremnek, aki tíz évvel volt idôsebb nálam. Laci lett aztán a
bérmakeresztapám. Nagyon sok közös emlék fûzött hozzá, és annak ellenére, hogy öt-
venkét éve nem élek Magyarországon, elég sokszor találkoztunk, többször megláto-
gatott müncheni éveim alatt, majd késôbb Londonban is. Hallatlanul kedves és jó hu-
morú ember volt.
LUKIN MÁRTA OPERAÉNEKES: Szüleim nagyon erôs családi kötôdést hagyo-
mányoztak ránk: fantasztikus gyermekkorunk volt, amelyben a zenének, a zene szere-
tetének és mûvelésének is nagy szerepe volt. A hét testvér közül hárman foglalko-
zunk zenével, de nem csak nekünk fontos a muzsika. A tizenkét unoka közül is töb-
ben zenélnek igen magas színvonalon. Édesanyám és édesapám kapcsolata rendkívü-
li volt, hallatlan összeszokottság jellemezte ôket: nagy családot vállaltak és a munká-
jukban is egyek voltak.

A hitélet hírei
A SZOCIÁLIS TESTVÉREK szeretettel hívnak minden hivatáskere-
sô fiatal lányt nyári lelkigyakorlatukra Mátraverebély—Szentkútra
augusztus 8. és 14. között. Azokat a lányokat várják, akik keresik Is-
tent és a vele való mélyebb kapcsolatot; keresik hivatásukat, hogy a
szerzetességre vagy a házas életre hívja-e ôket az úr; és vágynak ar-
ra, hogy hasonló fiatalokkal együtt imádkozzanak és gondolkodja-
nak. A szervezôk elôzetes bejelentkezést kérnek: Katalin testvér,
(30) 513-7024, katalin.sz@enternet.hu, Judit testvér, (30) 626-
8712; szentes@kpszti.hu. (www.szocialistestverek.hu)
VERSMONDÓ VERSENY ÉS ANYÁK NAPI KIÁLLÍTÁS. A Cimba-
lom utcai és a Szabadság téri református egyházközségek szervezé-
sében Petôfi Sándor halálának 160. évfordulója alkalmából általá-
nos és középiskolás diákoknak szervezett versenyen egy kötelezô és
egy szabadon választott Petôfi-verset kell könyv nélkül elôadniuk a

versenyzôknek. Kötelezô versként választható A magyar nemzet
vagy a Meddig alszol még, hazám? címû költemény. A verseny idô-
pontja: május 23. 11 óra, helyszíne a Cimbalom utcai Református
Egyházközség temploma (1025 Cimbalom u. 22–24. Tel.: 326-
5629). Jelentkezési határidô: május 10. A jelentkezési lapon fel
kell tüntetni a versenyzô nevét, elérhetôségét, életkorát, hányadik
osztályba jár és a választott mû címét. A jelentkezést a gyülekezet
postai címén, illetve e-mailben várják a szervezôk: hegedus.cimba-
lom@freemail.hu vagy becske.katalin@gmail.com.
Ünnepi anyák napi istentisztelet lesz május 3-án vasárnap 9.30 óra-
kor, ennek keretében nyitják meg „A gázai anyák fájdalma” címû
fotókiállítást. Megnyitja dr. Alotti Samiha palesztin orvosnô. Megte-
kinthetô május 24-ig hétfô, szerda délután 16 és 18 óra között, va-
lamint a gyülekezeti alkalmakhoz kapcsolódóan.
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Együttmûködés, értékmegôrzés
Dankó Virág alpolgármester és Ernyey Lász-
ló egyházügyi tanácsnok április 16-án fo-
gadta a kerületi egyházak képviselôit.

— Az egyházi közösségek értéket képvi-
selnek, és az önkormányzat fontosnak tart-
ja, hogy lehetôségeihez képest ezt a misszi-
ót támogassa — mondta Dankó Virág alpol-
gármester. Feladatok átvállalásáról termé-
szetesen nem lehet szó, de a kerület lakói-
nak mûvelôdését szolgáló rendezvények
támogatását, kerületi egyházi építmé-
nyek, épületek felújításához való hozzájá-
rulást az önkormányzat feladatának tartja.
Fontos az egymást elfogadó partneri viszony
kialakítása. Az anyagi lehetôség szûkös, de a
költségvetés összeállításánál szem elôtt tar-
tották, hogy a legfontosabb ügyek megvalósu-
lása ne szenvedjen halasztást.

Az alpolgármester köszönetet mondott
minden együttmûködési javaslatért, amit az
egyházközségek vezetôi eljuttatnak az önkor-
mányzat tisztségviselôihez. Kiemelte az evan-
gélikus gyülekezet bölcsödei férôhely kialakí-
tására vonatkozó javaslatát, együttmûködési
felajánlását.

Dr. Mészárosné Hegedûs Zsuzsanna, a Cimba-
lom utcai református egyházközség lelkipász-
tora köszönetet mondott azért, hogy a leg-
utóbbi találkozón felvetett kérés, miszerint a
Budai Polgárban a hitéleti események helyet
kapjanak, megvalósult és jól mûködik. A gyü-
lekezet hívei részérôl is kaptak visszajelzést,
hogy az újságban megjelenô információ segí-
tette ôket a tájékozódásban.

Dr. Berán Ferenc, az Újlaki Sarlós Boldog-
asszony templom plébánosa felajánlotta,
hogy egy-egy nagyobb ünnephez kapcsolódó-

an készséggel írna az újságba néhány
olyan gondolatot, ami az ünnep lényegé-
hez és mindennapjaink életéhez kapcsoló-
dik.

A Tárogató úti Jézus Szíve kápolnát kép-
viselô Cseh Gáborné kérte az önkormányza-
tot, hogy segítsen a bezárt OPNI épületé-
ben lévô szecessziós értékeket képviselô
kápolna megôrzéséért indított „harcban”.
Dankó Virág alpolgármester válaszában el-
mondta, hogy az önkormányzatnak ebben
szinte nincs mozgástere, legtöbbet a civil
csoportosulások tudnak tenni.

Dr. Frajka Félix köszönetet mondott Ernyey
Lászlónak a folyamatos kapcsolattartásért.
Örömét fejezte ki, hogy az Áldás és az Eszter
utca sarkán lévô kereszt megújult és környe-
zetét rendbe tették.

Varga János, a remetekertvárosi templom
plébánosa megemlítette, milyen hasznos len-
ne, ha a kerület csatlakozna az októberben
esedékes 72 óra kompromisszumok nélkül
(ªatalok háromnapos munkája a szolidaritás
jegyében) akcióhoz.

R. K.

Musica Sacra Civitatis tizedszer
A majd háromszáz tagú egyesített kórust
visszatapsolta közönsége a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban április 24-én este a kerületi
egyházi énekegyüttesek jubileumi találkozó-
ján. Daróci Bárdos Tamás ünnepi kánonja —
amelyet a szerzô vezényelt — Lukin László
szövegével csendült fel orgona- és fúvós kísé-
rettel. Gyönyörû és felemelô volt a dal, mint
ahogy az est is számos gyönyörû és felemelô
pillanattal volt teli.

Ôsbemutatóval vette kezdetét a rendez-
vény: Draskóczy László ez alkalomra írta Kész
a szívem, Istenem címû kórusmûvét, és ma-
ga a szerzô vezényelte. Külön öröm, hogy az
idei hangverseny fôvédnökségét elvállalta Ko-
dályné Péczely Sarolta, aki szerint nagy él-
mény volt számára az este, és egy percig sem
gondolkozott azon, hogy elfogadja a felké-
rést. Az egyesített kórus Kodály Zoltán élet-
mûve elôtt tisztelegve ifjabb Sapszon Ferenc
vezényletével adta elô a 121. zsoltárt.

A kerületben mûködô egyházi kórusok ta-
lálkozóját elôször 2000-ben szervezte meg
az önkormányzat, és máig tartó sikere a kis
közösségek erejét mutatja meg. Láng Zsolt pol-
gármester a fellépô tizenkét együttes vezetô-
jének és a kórustagoknak külön köszönetét
fejezte ki a sok munkával megvalósuló dalo-
kért, amelyek egy-egy közösség életét teszik
szebbé.

— Az ének szebbé teszi az életet, az ének-
lôk a másokét is! — idézte Kodály Zoltánt a
polgármester, aki szerint a kerület közösségi
életének fontos részévé vált az idén tizedszer-
re megrendezett Musica Sacra Civitatis hang-
verseny. A 2003-es találkozón az egyesített

kórust Mohayné Katanics Mária vezényelte,
aki évizedekig volt a Kodály iskola tanára, és
ahogy a polgármester szavaiból kiderült: a
képviselô-testület elôzô napi döntése szerint
az idei Kerület Napján II. Kerületért Emkéké-
remmel ismerik el életmûvét. Láng Zsolt a
koncert végén elismerését és köszönetét fe-
jezte ki Raduj Klárának a hangversenysorozat
magas színvonalú megszervezéséért, vala-
mint Kodályné Péczely Saroltának, hogy fô-
védnökként megtisztelte az idei rendez-
vényt, illetve Tihanyi Katalinnak, hogy a Mó-
ricz gimnázium évrôl évre helyet ad a kerüle-
ti kórusok találkozójának.

Az országúti ferences templom két együtte-
se, a Kapisztrán kórus és a Vox Clara komoly
munkát kívánó dalokkal léptek fel. A pasaré-

ti ferences templomot három korosztály is
képviselte: a Csibekórus, az Ifjúsági kórus és
a Szent Antal kórus. A Szent Efrém férfikar
és a Rákócziánum Szkólájának (Krisztus Ki-
rály-templom) dalai is a húsvétot idézték, a
Cimbalom utcai református templom Meg-
maradás kórusa vidám és lelkesült dalokat
adott elô. A Palló Imre énekkar (Torockó téri
református templom) ritkán hallható dalok
mellett egy Bach-mûvet is elénekelt. Az Újla-
ki Sarlós Boldogasszony templom kórusa egy
ªatal olasz szerzô, Fabio Fresi gregorián dalla-
mok ihlette mûvét énekelte. A hidegkútiakat
az evangélikus templom együttese és a mária-
remetei Werner-kórus képviselte, akik név-
adójuk, Werner Lajos atya elôtt tisztelegve az
ô egyik mûvét is elénekelték. TH
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Minden fellépés egy új csata, amit meg
Könnyûzenei életünk kiemelkedô alakja, Sztevanovity Zorán
április végén a Klebelsberg Kultúrkúria színpadán adott nagy
sikerû koncertet a 2009-es országos turné keretén belül. A
többek között Liszt- és Kossuth-díjjal is kitüntetett muzsikus
1984 óta kerületünk lakója. Elôször a Nyúl utcában lakott, most
pedig feleségével, Hegyi Barbarával egy Bimbó úti házban
élnek. Mint mondja, szereti ezeket a budai utcákat, amelyek
zöldek, csendesek, de öt perc alatt máris a város szívébe jut az
ember. A Kultúrkúria is kedves számára, ahol nem elôször
lépett fel, és amelynek intim hangulatú színházterme közel áll
hozzá.

Beszél még szerbül? — kérdezem az örökifjú zenészt, akirôl köz-
ismert, hogy Belgrádban született, és hatévesen diplomata szülei-
vel került Magyarországra.

Természetesen, akcentus nélkül, talán még a belgrádi dialektusom
is megvan. Édesanyámmal a mai napig szerbül beszélek. Idônként
még álmodom is az anyanyelvemen. Testvéremmel, Dusánnal vi-
szont inkább magyarul, hiszen a szókincsünk magyarul már sokkal
gazdagabb — fôleg ha zenérôl, a szakmáról esik szó.

Soha nem gondoltak arra, hogy visszatérjenek Belgrádba?
A szüleim diplomáciai szolgálatra jöttek Magyarországra. Édes-

apám a nagykövetségen dolgozott, amikor a két ország megszakította
hivatalos kapcsolatait. Ekkor politikai okokból nem mehettünk haza.
Késôbb a szüleim fejében megfordult ez a gondolat, de a mi kedvün-
kért maradtak. Bennünket már minden idekötött, a zene, a barátok,
az iskolák.

Volt más zenész is a családban?
Apánk, aki az idôközben létrejött délszláv lap fôszerkesztôje lett,

kedvtelésbôl harmonikázott. Nekünk is a harmonika volt az elsô
hangszerünk, majd mivel a szomszédban lakott egy zongoratanárnô,
zongorázni tanultunk. A gimnáziumi évek alatt — amikor a nyugati vi-
lágban a rock & roll „átvette a hatalmat” a swingtôl — kezdtem el gitá-
rozni, és próbáltam én is ezeket a dalokat játszani. Iskolai rendezvé-
nyeken léptünk fel, mai kifejezéssel élve „garázszenekarként” kezd-
tük. Olyan példaképeink voltak, mint Elvis Presley, Bill Haley vagy
Louis Prima. Azután jött a Metro. Én mindig csapatjátékos voltam, de
a Metro feloszlása után egy ideig zenekar nélkül, tényleg szólistaként
énekeltem. Az elsô szóló lemezem 1977-ben jelent meg, de a színpa-
don azóta is mindig zenekarral lépek fel.

Elsô lemeze szerzôivel továbbra is együtt dolgoznak.
Olyan szerencsés vagyok, hogy a mûfaj kimagasló képviselôi, Pres-

ser Gábor és Dusán írják dalaimat. Az pedig az élet külön ajándéka,

hogy ez a nagyszerû szövegíró egyben a testvérem is, aki az egyik leg-
fontosabb és legmeghatározóbb ember az életemben. Bármikor felté-
tel nélkül tûzbe mennénk egymásért, és — bár nem vagyunk napi kap-
csolatban és éljük a magunk életét — a beszélgetést mindig onnan
tudjuk folytatni, ahol elôzôleg abbahagytuk.

Azt tapasztalom, hogy a muzsikusok, az igazi értékes zene mûve-
lôi mind mélyen humánus emberek. Az Ön dalai is ezt tükrözik.

Örülök, ha így látja. Az egyetlen -izmus, amit feltétel nélkül válla-
lok, az a humanizmus. Fontosnak tartom azt is, hogy a mûvészetek
mindig kritikával viszonyuljanak a minket körülvevô világhoz, de fô-
leg a mindenkori hatalomhoz. A közönség sem értékeli sokra az udva-
ri zenészt, aki csupán a királyt dicsôíti. Dusán szövegei éppen azért
tudnak akár húsz év távlatából is aktuálisak maradni, mert nem napi
vonatkozásokban, hanem mindig egy kicsit elemelkedve, általánosít-
va reagálnak az élet dolgaira; nem politikusak, inkább ªlozoªkusak.

Amikor a csendes kis budai presszóban találkozunk, még vagy há-
rom hét van hátra a koncertig, de már minden jegy elkelt. A jelenség
persze nem szokatlan. Zorán az ország minden szegletét bejárta, sok
helyen állandó visszatérô vendég, s mindig teltház elôtt játszik zene-
karával.

Gondolta volna a hatvanas években, amikor a Metro együttessel
elsô nagy sikereiket érték el, hogy eltelik negyven év, és mit sem
változik népszerûsége és aktivitása?

Erre, azt hiszem, egyikünk sem gondolt akkoriban. Az akkori szak-
ma sem adott volna egy lyukas garast se hosszú pályafutásunkért. Át-
meneti, és meglehetôsen pejoratív jelenségnek tartottak minket, az
akkoriban még vadnak számító zenénkkel és a hosszú hajunkkal
együtt. Mi magunk is, a zenészek többsége közben más, civil pályára
készültünk. Sokan egyetemre jártak, én magam a Mûszaki Egyetem
villamosmérnöki karára, amit azután végül nem fejeztem be.Dusán és Zorán 1957-ben
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Miért maradt mégis hûséges a zenei pá-
lyához? Szerencse, tehetség?

A tehetség önmagában, sajnos, nem elég.
A mi generációnknak még mindent magának
kellett intéznie. A magunk menedzserei vol-
tunk, persze, nem is engedtük volna, hogy va-
laki megmondja nekünk, hogyan zenéljünk,
öltözködjünk és viselkedjünk. Ennél mi sok-
kal öntörvényûbbek voltunk. Sok tényezôtôl
függ, hogy valaki mennyire tud sikeres len-
ni, de fôleg megmaradni a pályán, és ezek
egy része talán megtanulható. Szükség van
némi taktikai érzékre, szervezési készségre,
tudni kell bánni az emberekkel, és még sorol-
hatnám. Amikor turnézunk, én gyakorlatilag
egy húszfôs csapat „fônöke” vagyok, ami egy-
felôl jó érzés, ugyanakkor nagy felelôsséggel
is jár. Ha jó a viszonyunk, nincs közöttünk fe-
szültség, az a koncert hangulatában is tükrö-
zôdik.

Koncertjeinek bensôséges, szinte csalá-
dias hangulata van, pedig általában nagy tö-
meg elôtt játszik.

Engem magánemberként sokan zárkózott-
nak tartanak. Nem tagadom, valóban nehe-
zen nyílok meg. Ebbôl a szempontból talán
nem a legideálisabb foglalkozást választot-
tam. Szerencsére, ha már kiállok a színpad-
ra, minden megváltozik, és úgy érzem, olyan
közvetlen kapcsolat alakul ki köztem és a kö-
zönség között, mint ahogy mi most beszélge-
tünk. Talán ezt az intimitást érzik a nézôk,
ezért tudnak ôk is hasonló érzelmekkel visel-
tetni irányunkban.

Milyen érzés ennyi ember elé kiállni a
színpadra?

Egy Aréna-koncert esetében: félelmetes!
Ilyenkor az is megfordul a fejemben, honnan
veszem a bátorságot, hogy feltételezzem, mi-
attam jönnek ide az emberek, és képes leszek
két és fél órán keresztül fenntartani az érdek-
lôdésüket. Elmesélek egy esetet. Jó pár évvel
ezelôtt, még a „néhai” Sportcsarnokban volt
egy koncertem, és elôtte óriási hó hullott.
Megállt az élet a városban. Arra gondoltunk a
próba után, hogy senki nem fog eljönni —
még ha akarna, se tudna. Az lett a vége, hogy,
bár jóval késôbb kezdtünk, de zsúfolásig meg-
telt a csarnok, és olyan hihetetlenül felfoko-
zott hangulat volt, amilyen se elôtte, se utána
soha. Talán azért, mert az embereket még job-
ban összehozta az a tudat, hogy ô is és a másik
is tett valami plusz erôfeszítést azért, hogy
mégis eljöjjön. Csodálatos este volt.

Igaz, hogy Ön lámpalázas típus?
Olyan értelemben, mint a vizsgázó diák,

aki a drukk miatt alulteljesít, nem. De ha azt
kérdezte volna, hogy szoktam-e még koncert
elôtt lámpalázas lenni, azt válaszolnám, hogy
igen, még szoktam. Minden fellépés elôtt iz-
gulok, hogy jól sikerüljön. Nagy a tét, éppen
a mögöttem álló sikeres évek miatt. Újra és
újra bizonyítanom kell, hogy rászolgáltam az
eddigi elismerésekre. Minden fellépés egy új
csata, amit meg kell nyerni.

Péter Zsuzsanna

Granasztói Pál emlékkiállítása a HAP Galériában
Április 21-én 18 órakor nyílt meg a HAP Galé-
ria tárlata, ahol Granasztói Pál (1908–1985)
építész és író urbanisztikához és szépiroda-
lomhoz kötôdô munkásságát mutatják be.
Mint Winkler Barnabás galériavezetô elmond-
ta, tavaly volt Granasztói születésének 100.
évfordulója, jövôre lesz halálának 25. évfor-
dulója, ezért úgy gondolták, e két dátum kö-
zött idén rendezik meg emlékkiállítását. A ki-
állítást ªa, Granasztói György történész nyitot-
ta meg, aki kiemelte, hogy a reneszánsz em-
beréhez volt hasonló édesapja gondolkodá-
sa, amelynek az volt lényege, hogy egyben lá-
tott szociológiai, irodalmi, pszichológiai, köz-
igazgatási és egyéb vonatkozásokat, még ak-
kor is, ha építészként deªniálta magát. Ez a
gondolkodásmód ugyan elvesztette aktualitá-
sát, mert szakosodó világunkban az elméleti
megfontolásokkal szemben nehezen állja
meg a helyét, ám az a fajta gondolkodás,
amely egyben látja a világot, újra aktuális le-
het még a jövôben.

A magyar városok egész sora készített a
XX. század elején városépítési terveket, sorra
írtak ki e tárgykörben tervpályázatokat is. Az
érdekes munka felkeltette Granasztói ªgyel-
mét, és egy életre elkötelezte magát a város-
építészet mellett. Az ô munkássága nyomán

ért el irodalmi szintre az építészet iránt ér-
deklôdôk tájékoztatása is hazánkban. Tudo-
mányos munkája átfogó volt, szakirodalmi
publikációi azonban szinte kizárólag Buda-
pestrôl szóltak, ez is jelzi, mennyire szerette
a várost. 1969-ben az Ybl Miklós-díj I. foko-
zatával tüntették ki. Az indoklás szerint: „a
városépítészetben elért tudományos eredmé-
nyekért és irodalmi mûveiért”. Az Ybl-díjat
Budapest fôváros „Pro Arte” aranyérme kö-
vette, majd az urbanisták legmagasabb kitün-
tetése, a Hild János-érem.

Az ingyenes kiállítás május 12-ig, hétfôtôl
péntekig 14–19 óra között tekinthetô meg.
(1027 Margit krt. 24., földszint)

kell nyerni Csehov szoknyában
A könyveké volt a fôszerep a Millenárison áp-
rilis 23–26. között: a XVI. Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztivál négy napon keresztül iz-
galmas programokkal és számtalan új kiad-
vánnyal várta a szép számmal érkezô látogató-
kat. A Könyvfesztivál idei díszvendége a Ma-
gyarországon is népszerû orosz alkotó, Ljud-
mila Ulickaja volt, akinek a fesztiválra Daniel
Stein, tolmács címû új könyvét a Magvetô Ki-
adó Morcsányi Géza fordításában jelentette
meg. Az írónôvel Goretity József mûfordító és
irodalomtörténész beszélgetett.

Ulickajáról nem sokan tudják, hogy erede-
ti foglalkozása genetikus. Ha a hetvenes évek-
ben nem kapják szamizdatterjesztésen és
−sokszorosításon és ennek következtében
nem rúgják ki állásából, ma már a tudomá-
nyok doktora lenne.

— Abban a pillanatban megváltozott az éle-
tem — vallotta az írónô, akinek az írás nem
menekülést, hanem a problémával való elmé-
lyült foglalkozást jelenti.

Stílusát sokan Csehovhoz hasonlítják. Ulic-
kaja úgynevezett fragmentált technikával épí-
ti fel mûveit: kis levelekbôl, dokumentumok-
ból, rövid elbeszélésekbôl kapunk hôseirôl
pontos és árnyalt képet. Mûveiben mindig
fontos szerep jut a nôknek.

— Oroszország a boldogtalan nôk országa
— mondta Ulickaja. — 1904 óta Oroszország
területén valahol mindig háború van, ahová
elviszik a férjeket, apákat, ªúkat. Sok férª
család helyett a vodkát választja, a ªatal
orosz nôkön nagy a szociális teher, ugyanak-
kor függetlenebbek, önállóbbak anyáiknál,
nagyanyáiknál. Azért írok magánéleti és nem
közéleti problémákról, mert az elôbbieket
tartom fontosabbaknak. Azoknak sikerül a
nehéz idôkben is embernek maradni, akik
nem törekednek közéleti sikerre.

Ulickaja végezetül köszönetet mondott a
magyar olvasóknak:

— Magyarország még nem pihente ki az
orosz nyomást, így az, hogy a magyarok olvas-
sák egy orosz író mûveit, a kultúra gyôzelmét
jelenti számomra.

P. ZS.
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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 JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon. Megtekint-
hetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁJUS 14-ig: Szép Péter gyûjteménye.
n GALÉRIA LÉNIA: JÚNIUS 28-ig: Fekete László kiállítása. Látogatható elôzetes bejelentkezésre: (06 20)
911-8121; (06 20) 916-5605; 274-2342. (1021 Széher út 74., www.galerialenia.hu)
n HAP GALÉRIA: MÁJUS 12-ig: Granasztói Pál építész, író emlékkiállítása. (1027 Margit krt. 24., földszint)
n HEGYVIDÉKI HELYTÖRTÉNETI GALÉRIA: MÁJUS 18-ig: Azok a ’60-as, ’70-es évek. Almási László fotóri-
porter, fotómûvész retrospektív kiállítása a Barabás-villában. (1122 Városmajor u. 44.)

GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: MÁJUS 2., 10.00–17.00: Anyák napi gyerekprogram. Benne: Ba-
ba Bú-Jó Játszóház kicsiknek, Apró csodák kicsiny kertje, Mesterségbemutató: anyák napi virágkötészet. Tár-
sasjáték-vetélkedô. 11.00: A Talamba Ütôegyüttes játékos hangszerbemutatója és meseszínháza: „Az ôsem-
bertôl napjainkig.” 13.00: Mesekör: A három kismalac és a farkas. 16.00: Kolompos: anyák napi gyer-
mektáncház. MÁJUS 9., 10.00–15.00: Luª az egész világ. Benne: Baba Bú-Jó Játszóház kicsiknek, Apró cso-
dák kicsiny kertje, Mesterségbemutató: kosárfonás. 11.00: Három székláb — a Kaláka együttes gyerekmûso-
ra. 13.00: Mesekör: A három kismalac és a farkas. (Fogadó)

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁJUS 7., 18.00: Hegedûs Endre zongoramûvész hangversenye. Mûso-
ron Bach, Beethoven, Chopin mûvei, valamint Wagner—Liszt: Három átirat a Tannhäuser c. operából. MÁJUS
8., 18.00: Vendégségben. Greetje de Haan dalestje. Zongorán közremûködik: Irina Parfenova. MÁJUS 10.,
11.00: A Villányi Vonósnégyes hangversenye. Mûsoron Haydn, Schubert és Bartók mûvei. MÁJUS 14.,
18.00: Bartók Zeneakadémiája. Hangverseny Almann Gergely, Dargay Marcell, Dinnyés Dániel és Héja Bene-
dek mûveibôl. Sorozatszerkesztô: Héja Benedek. MÁJUS 15., 18.00: Jeles évfordulók. Bujtás József köszön-
tése 60. születésnapja alkalmából. Közremûködik: Rácz Ottó (oboa), Klenyán Csaba, Pálfi Csaba, Szakács
Domonkos és Szûcs Péter (klarinét), Magyar Enikô (mélyhegedû), Szabó Péter (gordonka), Kollár Zsuzsa (zon-
gora), Corvinus Vonósnégyes. Mûsorvezetô: Retkes Attila. MÁJUS 17., 11.00: Két évtized Európa pódiumain.
A Magyar Zongorás Trió matinéja. Beszélgetôtárs: Hollós Máté.
n MILLENÁRIS: MÁJUS 8., 20.00: Viento de Tango. Argentin tangóest. Az elôadást 22 órától milonga köve-
ti, amelyre szeretettel várunk mindenkit, aki kezdô vagy haladó tangótáncos, vagy akár csak egy pezsgô han-
gulatú táncesten akar részt venni. (Teátrum). MÁJUS 13., 20.00: Night Colours sorozat. Nigun (H) & Matt
Darriau (USA). Paradox Trio. A „Nigun” azt jelenti: „dal szavak nélkül” — a szó jiddisbôl származik. Hagyo-
mány és modernitás, kötött formák és improvizációk, nyugalom és feszültség: a Nigun zenéjét az egymást ki-
egészítô ellentétpárok jellemzik, miközben a jiddis és magyar kultúrkincs az autentikus környezetben közös új
minôségre talál. Matt Darriau (klarinét, szaxofon) egyike azon zenészeknek, akik elsôként ötvözték a dzsesszt
balkáni, mediterrán és klezmer zenei elemekkel. (Fogadó)
n CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: MÁJUS 10., 20.00: Tomkins Énekegyüttes. Évfordulók nyomában
(Purcell, Handel, Haydn, Mendelssohn). MÁJUS 16., 18.45: American University Chamber Singers (Was-
hington). Keresztül a századokon, a reneszánsztól a spirituáléig. (1114 Villányi út 25.)

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉ-
SI KÖZPONT: Salsa tánctanfolyam hétfônként 20–
22 óráig. Érdeklôdni és jelentkezni: info@karakter-
tancstudio.hu, tel.: (06 30) 996-6002. Próbáld ki a vi-
lág legforróbb és legtüzesebb páros táncát, ami
könnyen elsajátítható minden korosztály számára.
Táncpartner nélkül is jöhetsz! Jóga a mindennapi
életben, szerdánként 8–9.30 óráig, Kun Ágnes, (06

OLY SOKÁIG SZERETTELEK. Juliette 15 évet töltött börtönben. Szabadulásakor az
asszonyt a húga várja, az ô hátországa, családi biztonsággal kecsegtetô otthona szolgál
menedékül a külvilágba való visszatérését megkísérlô idôsebb testvérnek. Az eddig fôleg
íróként ismert Philippe Claudel filmjében csak lassan tárul fel a múlt, a rendezô nem siet-
teti a titkok megfejtését, a börtönbüntetés okának feltárását. Inkább azok a tétova pró-
bálkozások, mindennapos nekirugaszkodások és visszacsúszások érdeklik, melyek a köz-
tük lévô köteléket hosszú idô után újra használatba vevô testvérek hétköznapjait
jellemzik. Hogy mennyire jól mûködik ez a ráérôs, nem a nagy drámára, hanem a
mindennapi együttélés mellékkörülményeire koncentráló, a családtagokra, bará-
tokra és ismerôsökre is idôt szánó dramaturgia, azt jól mutatja, hogy amikor való-
ban fény derül Juliette bûnének részleteire, a drámai vallomás egy kicsit mintha el
is ütne az elbeszélés addigi, megszokott menetétôl. Claudel filmje megnyugtató
megfejtések helyett erôs hangulatokat hagy maga után, melyek éppúgy köszön-
hetôk a testvérpárt alakító Kristin Scott Thomas és Elsa Zylberstein remek kettôsé-
nek, mint a biztos rendezôi kéznek, a sok jó mellékszereplônek és a Nancy-ben
forgatott film (Párizshoz szokott szemmel) kellemes változatosságot jelentô utca-
képeinek.

E. K.
Francia film, rendezô: Philippe Claudel, fôszereplôk: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Ser-
ge Hazanavicius.

KONCZ ZSUZSA ISMÉT A KULTÚRKÚRIÁ-
BAN. Koncz Zsuzsa az elmúlt hónapokban be-
járta a világot, és márciusban így üdvözölte
honlapján az arra barangolókat: „Megérkez-
tem »csavargásaimból«, készen az új kihívá-
sokra! … Dolgozunk tovább a készülô leme-
zen, és lesznek koncertek is. Az ôszi turnéból
fôleg az idô rövidsége miatt sok hely kima-
radt. Most pótoljuk, amit lehet, és mivel új
meghívások is érkeztek, hát elindulunk….!
Úton lesz a csapat, és örülök, hogy újra talál-
kozunk!!!”

A találkozásra legközelebb május 14-én 19
órától kerülhet sor a Klebelsberg Kultúrkúria
színpadán, ahol utoljára másfél évvel ezelôtt
adott teltházas koncertet az évtizedek óta vál-
tozatlan népszerûségnek örvendô énekesnô.
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20) 250-0431. Keddenként 19.45–21.15 óráig. Tanfo-
lyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20)
941-8773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénte-
ken 9.50–10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés:
Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-
9597. Szülés utáni baba-mama-torna. A szülést kö-
vetôen eltelt hatodik hét után lehet elkezdeni, és a
gyermek egy éves koráig lehet közösen mozogni. A
torna fôleg az anyukák fizikai regenerálódását segíti
elô, de a babák is aktívan részt vesznek benne. Pénte-
ken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó
Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-
9597. Nôi torna. Koreografált, táncos nôi torna lá-
nyok, asszonyok részére. Az órát profi táncmûvész
tartja. Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn
és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés:
Antal Ilona, (06 30) 922-5887. Tartásjavító gimnasz-
tika. Mozgásforma a felnôttek minden korosztályá-
nak. Egyszerûen megtapasztalható módszer a testtar-
tás javítására, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalmainak
kezelésére. A csoporthoz folyamatosan lehet kapcso-
lódni. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Both-
mer-gimnasztika tanárnál, (06 70) 328-8053. Gerinc-
torna. 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 Lorántffy 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 elsôsor-
ban kötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott kedden és csütörtökön 17.45–18.45 óráig. Vezeti Hollan-
da 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 könnyebben mozogni, kevesebb erôlködéssel élni. Órák: kedden 10–11, csütörtökön a Küküllô u.
1. alatt 19–20 óráig. Vezeti Heimer István nemzetközi diplomás oktató. 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: Ingyenes bemutató jógaóra. Ha szeretnéd kipróbálni a jógát, várunk szeretettel má-
jus 10-én 16–18 óráig a Jógaközpontban. A gyakorláson kívül bemutatjuk jógaközpontunkat, a Sivananda-
módszert, és egyéb tanfolyamainkról, programjainkról is adunk tájékoztatást. Jógahétvége Pilisszentléleken
MÁJUS 9–10-én. Tökéletes hétvégi kikapcsolódás, jógafoglalkozások, vegetáriánus étkezés, túrázás és pihe-
nés. Alap hatha jóga tanfolyam 8x2 órában. MÁJUS 11-én 10–12 óráig, 12-én 19–21 óráig. Helyszín: Jóga-
központ. 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!. MÁ-
JUS 8.: Autóbuszos kirándulás Kecskemétre. Találkozás 8-kor a mûvelôdési központ elôtt, indulás 8.30-kor.
Magyarország földrajzi középpontját, Pusztavacsot érintve, úti célunk: Kecskemét. Helyi idegenvezetô segítsé-
gével ismerkedünk a város nevezetességeivel, és más természeti és egyéb érdekességek is várnak ránk. Részvé-
teli díj 1700 Ft, mely tartalmazza az utazási költséget, az ebédet és a belépôket. Jelentkezés a klubnapokon,
a részvételi díj befizetésével. Klubvezetô: Kilián Mária, (70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 5.: Pünkösd hava, májusi jeles napok. MÁJUS 12.: Beszélgetos
klubnap, MÁJUS 19.: 16 évesek lettünk. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 6.: A II. kerület kulturális kincsei. Mûvelôdéstörténeti séta.
MÁJUS 20.: Látogatás a vácrátóti arborétumban. MÁJUS 27.: Kirándulás Krasznahorkára. Várlátogatás.
Bôvebb tájékoztatás a keddi klubnapokon, illetve az alábbi e-mail címen : tothbuda@chello.hu (1024 Keleti
Károly u. 26. Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden páros héten csütörtökön 16 órától tartja összejöveteleit.
(1028 Máriaremetei út 37.)

Élô mûvészettörténet
Az idei nyár közepén élô mûvészettörténeti szemináriumra invitálja a Klebelsberg Kultúr-
kúria a mûvészetek szerelmeseit. Július 6–11. között, öt napon át csodálhatjuk Itália pá-
ratlan kincseit Ludmann Mihály festômûvész, mûvészettörténész vezetésével. A tanár úr
nem ismeretlen a mûvelôdési központ látogatói elôtt, hiszen ô vezeti a népszerû rene-
szánsz, illetve barokk mûvészettörténeti sorozatot. Az ottani vetítések során képrôl meg-
ismert csodálatos itáliai épületekkel, városokkal, különleges helyszínekkel találkozhatnak
személyesen az utazás résztvevôi.

Útvonal: 1. nap — Indulás Budapestrôl kora
reggel, este szállás Perugia környékén. 2. nap —
Orvieto, Perugia. 3. nap — Assisi, Gubbio. 4. nap
— Arezzo, Siena. 5. nap — Firenze — 19 órakor
indulás Budapestre. 6. nap — Érkezés 10 óra kö-
rül.

A csoport a kirándulás során négy éjszakát tölt
egy Perugia melletti szálláson (2 + 2 ágyas fahá-
zakban, reggelivel). Utazás: kényelmes, légkondi-
cionált, WC-vel rendelkezô autóbusszal. Étkezés:
reggeli a szálláson, egyébként önellátás (a szállá-
son kapható olcsó vacsora). Létszám: legalább
negyven fô. Költség: 75 600 Ft (befizetés a Kle-
belsberg Kultúrkúriában) + költôpénz belépôkre
(kb.100–150 euró). Jelentkezni lehet Hedry Mári-
ánál május 15-ig a 392-0860 vagy a (06 30) 740-
5590-es telefonszámon.

JÓGA GYERMEKEKNEK. Május 9-én 10–14
óra között nyílt napot tart az Asram Jógaköz-
pont (1024 Ady Endre u. 1.), ahol az érdeklô-
dô gyermekek ingyen próbálhatják ki a jógá-
zást. A gyermekjóga megtanítja, hogyan mo-
zogjanak gyermekeink, hogy egészséges le-
gyen a gerincük és egész testük; hogyan kezel-
jék félelmeiket, szorongásaikat, vezessék le in-
dulataikat, agresszivitásukat, teremtsenek
kapcsolatokat, éljék meg érzelmeiket, építsék
ki belsô világukat.

A nyílt napon 10–11 óra között ovijóga (3–
6 év), 11–12 óra között sulijóga (7–12 év),
12–13 óra között tinijóga (13–18 év) bemuta-
tó lesz. Utána szakmai percek következnek pe-
dagógusoknak, szülôknek, jógaoktatóknak,
ahol többek között tájékozódhatnak a gyer-
mekjóga-oktatóképzésekrôl is.

A nyílt napra az élénk érdeklôdés miatt elô-
zetes bejelentkezést kérnek a szervezôk telefo-
non a (06 20) 552-6564-es számon, és kérik
elôre jelezni azt is, hányan, mely órára érkez-
nek. A jógát Csíki Mariann óvodapedagógus,
a gyermekjóga-oktatás képzésének vezetôje
tartja. Szakmai érdeklôdôk szintén részt vehet-
nek az órákon és az azt követô, 13 órakor kez-
dôdô elôadáson és beszélgetésen.

(1024 Ady Endre u. 1., I/1., 16-os kapucsen-
gô „JÓGA” felirattal. www.jogakozpont.hu in-
fo@jogakozpont.hu)
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n ZENE: MÁJUS 10., 15.00: Az operairodalom
gyöngyszemei. Giacomo Meyerbeer: Az afrikai
nô. Bevezetô elôadást tart dr. Langermann Ist-
ván. MÁJUS 14., 19.00: Koncz Zsuzsa-koncert.
MÁJUS 16., 18.00: Forró ritmusok. Latin tánc-
est cha-cha, salsa, samba zenékkel. A buli elején
rövid táncoktatás. MÁJUS 16., 19.00: Jazz
Steps Brass. New Orleans Jazz Klub. MÁJUS
17., 19.00: Dalnokklub. Versek, dallamok, gon-
dolatok. Házigazda a Radványi—Balog—Bor-
zsák trió. Vendég: a VersZengô együttes. MÁ-
JUS 21., 20.00: Mesterkoncertek és ifjú meste-
rek sorozat. A Bánfalvi Quartet koncertje. Mû-
sor: Bach, Haydn, Brahms mûvei. MÁJUS 22.,
19.00: „Párizs ege alatt...” Francia sanzonest
az Orosz Zoltán Klubban.
n KIÁLLÍTÁS: MÁJUS 3-ig: Csillag-fotó. Váloga-
tás a Magyar Csillagászati Egyesület asztrofotói-
ból. 2009 — a Csillagászat Éve rendezvénysoro-
zat programja. MÁJUS 6-ig: Vas Mûvek — Ne-
mesi Attila ötvösmûvész kiállítása. MÁJUS 24-
ig: Varázsecset kisalkotóinak kiállítása. A kiál-
lítást MÁJUS 4-én 17.30 órakor megnyitja Fábi-
án Noémi egyetemi tanár.
n IRODALOM: MÁJUS 7., 19.30: A semmi
ágán. Érdi Tamás zongoramûvész és Kohercz
Imola elôadómûvész estje. Összeállítás a XX. szá-
zadi magyar költészet és magyar zene zseniális
szerzôi, Bartók Béla, József Attila, Nagy László
és Szilágyi Domokos mûveibôl. MÁJUS 12.,
19.00: Borospince estek — Takaró Mihály iroda-
lomtörténész elôadása Wass Albertrôl. Belépô:
1000 Ft, amely egy szelet zsíroskenyeret és egy
pohár biobort is tartalmaz. A tanár úr saját köny-
veit az elôadás után dedikálja, a könyvek megvá-
sárolhatók. MÁJUS 14.,18.00: Könyvbemutató
— dr. Kárpáti Miklós: Volt egyszer egy Lipót-
mezô. A könyv az Országos Pszichiátriai és Neu-
rológiai Intézet 140 éves történetét mutatja be
alapításától a 2007. április 1-jén történt bezárá-
sáig.
n SZÍNHÁZ: MÁJUS 11., 19.00: Molnár Ferenc:
Játék a kastélyban. Anekdota három felvonás-
ban a kecskeméti Katona József Színház elôadá-
sában. Molnár Ferenc sikerének titka a remek
történetek, a pergô párbeszédek és a sok-sok
poén. Rendezô: Cseke Péter.
n GYEREKEKNEK: MÁJUS 8., 10.00: Muzsikus
klébzelet — Ki mer ma? Eckhardt Gábor inter-
aktív elôadása kisiskolásoknak. MÁJUS 9.,
11.00: Halász Judit gyermekkoncertje. Váloga-
tás a megjelent lemezek legkedvesebb dalaiból.
Szabadtéri koncert gyerekeknek, felnôtteknek.
MÁJUS 15., 18.00: Magyar táncház gyerme-
keknek. Kéthetente pénteken magyar táncok,
népi játékok, énekek, mondókák. Vezeti: Csatai
László (Csidu); zenél Bese Botond és Nyíri László.
n TUDÁSTÁR: MÁJUS 5. és 19., 18.30: A ba-
rokk mûvészete. Ludmann Mihály mûvészettör-
téneti sorozata. 5-én a barokk építészet, 19-én
a barokk Magyarországon lesz az elôadások té-
mája.

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: Üléseinket minden hó elsô és harmadik szerdáján 16 órakor
tartjuk. MÁJUS 6., 16.00: Meghívott elôadó: Wittner Mária országgyûlési képviselô, 56-os túlélô. MÁJUS
20., 16.00: Meghívott elôadó: Sediánszky János várkerületi alpolgármester. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Összejövetelek minden csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. A tavaszi prog-
ram 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. MÁJUS 13.: Kivételesen 17.30-kor vendégünk Jankovics Marcell filmrendezô, aki a készülô Az ember
tragédiája címû filmet ismerteti. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: MÁJUS 3.: Vasárnap délelôtti családbarát tú-
ra a budai hegyekben, nyugdíjasoknak és gyerekeknek is. Találkozó 9 órakor, Moszkva tér, metrókijárat. MÁ-
JUS 9.: Börzsöny hegység. Találkozó 7.30 órakor, Nyugati pu. pénztárak. MÁJUS 10. és 17.: Gerecse-hegy-
ség. Találkozó 8.00 órakor, Déli pu. pénztárak. MÁJUS 17.: Pikniktúra a Budakeszi Vadasparkban. Találko-
zó 9 órakor, Moszkva tér, metrókijárat. 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: MÁJUS 10., 19.00: Radó Gyula Rézbánya Borban címû filmjének vetítése. Vendégünk a
film rendezôje, valamint Sólyom Gábor túlélô. MÁJUS 17., 19.00: Nemzetközileg elismert magyar rabbik —
Kárpáti György filmrendezô portréfilmje dr. Scheiber Sándor és dr. Schweitzer József professzorokról.
Az est vendégei: Kárpáti György rendezô, dr. Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi, dr. Scheiber
Mária és Kertész Péter író. MÁJUS 24.: Kirándulás Szegedre. Indulás 8 órakor a zsinagóga elôl. Részvételi díj

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR MÁJUSBAN. A honlapon: Kerületünk emléktábláiból. A kerü-
letünkben található egy-egy emléktábla története, hozzá kapcsolódó életrajz. Májusban Eise-
mann Mihály. Mitológiai névfelismerô játék. Havonta hat kérdés a könyvtárban és a honla-
pon. A pontok összesítése havonta. Eredményhirdetés 2009 decemberében. Színházajánló. A
kellékes. A Pesti Színház elôadása. Gyerekrajzainkból. Néhány alkotás a könyvtárnak ajándé-
kozott legszebb gyerekrajzokból, hogy ne tûnjenek el a feledés homályában. Közmondásgyüj-
tô. Minden hónapban egy adott téma köré csoportosítható közmondások, szólások gyûjtése.
Májusi téma: koldus. Eredményhirdetés havonta. Segítséggel az Interneten. Az internet hasz-
nálatát segítô egyéni foglalkozás minden csütörtökön 14–15 óra között. Elôzetes jelentkezés a
könyvtárosoknál. Az én versem. Benedek Elek tiszteletére legkedvesebb versekrôl várunk rajzo-
kat május végéig. Díjkiosztó júniusban. Van nekem egy csodalámpám, gyerekek. A budai
könyvtárak diafilmkészítô pályázata Benedek Elek meséibôl. Határidô: augusztus 30. Tóthné
Fábián Eta játékkészítô nyuszi mesefiguráiból kiállítás. Tavasz a Török utcában. Május 7.,
8., 9.: használt könyvek, videók, bakelitlemezek árusítása a könyvtár elôtt, nyitvatartási idô-
ben. Május 9.: 11–14 óráig kézmûves foglalkozás a gyerekkönyvtárban (rajzolás, festés, gyur-
mázás, gyöngyözés, papírhajtogatás). A didergô király: Az Áldás utcai iskola bábjai a könyvtár-
ban. Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek 12–19; kedd, csütörtök 10–16; szombat 10–14 óráig.
A könyvtár május 1-én, 2-án és 30-án zárva tart. (1023 Török u. 7–9., telefon: 212-1103, e-
mail: fszek0204@ fszek.hu).

Hang és Lélek
Május 23-án 19 órai kezdettel különleges ze-
nei élményt ígér a Marczibányi Téri Mûvelô-
dési Központ. Az esten megjelenik az idôk
kezdete óta együtt létezô s egymásra erôtelje-
sen ható vokális és instrumentális zene egy
koncert keretein belül, de tapasztalhatjuk a
hangszeres játék különbözôségét az énekes
és tisztán instrumentális közegben.

A koncert elsô részében Magyarország je-
lenleg legszebb hangjai közül Palya Bea, Sza-
lóki Ági, Tóth Evelin közremûködésével új du-
ók tárják fel a vokális és instrumentális zene
megszólalásának zenei sokszínûségét: Palya
Bea — Dés András (ütôhangszerek), Szalóki
Ági — Juhász Gábor (gitár) és Tóth Evelin —
Szalai Péter (tabla).

A Samsara Quartett is igazi ritkaság a hazai
instrumentális zene világában. A formációt
2000-ben olyan neves zenészek hozták lét-
re, mint a világhírû Lantos Zoltán hegedûs, a
2001-ben az év dzsesszgitárosának választott
Juhász Gábor, valamint két valóban autenti-
kus indiai ütôhangszeres: Nyusztay Iván és
Szalai Péter.

Záróakkordként mind a nyolc résztvevô kö-
zös produkciót ad elô, bizonyítva a két zenei
forma átjárhatóságát és a bennük rejlô törek-
vést a tökéletességre. Belépô: 3000 Ft.
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n IRODALOM: MÁJUS 5., 18.30: Kek és tea.
Kortárs irodalmi est, nem csak középiskolások-
nak. Katonakönyv. Hogyan teltek Parti Nagy La-
jos honvéd napjai Kiskôrösön? Miért is lett Ha-
zai Attila egészségügyi alkalmatlan? Miként ve-
zette szakaszát Kukorelly Endre 1972-ben? Min-
denkinek van egy katonás története. Aki bevo-
nult, annak azért, aki meg elkerülte, annak
azért. Hátraarc a múltba: kortárs magyar írók ke-
serédes, megható, szatirikus novellái alapján
kaphatunk képet arról, milyen is volt az általá-
nos hadkötelezettség idején sorállományú hon-
védként szabotálni a Magyar (Nép)hadsereg gé-
pezetét. Szimulánsok és zsoldosok, alkalmatla-
nok és közlegények, tollforgató krumplihámo-
zók vallanak a mundér becsületérôl a Kex és Tea:
„Katonakönyv” címû felolvasóesten.
n GYEREKEKNEK: MÁJUS 3., 10.00–12.00:
Évadzáró Kôketánc Gyermektáncház. Gyerek-
táncház moldvai és gyimesi muzsikával: dalok,
táncok, énekes játékok, kézmûvesség, mese, ün-
nepi szokások 1–7 éves gyermekeknek. Házigaz-
da: Sándor Ildikó. Táncot tanít: Földi Lehel, Hal-
mos Kata, Prekler Kata. Zenél: Kerényi Róbert,
Horváth Gyula, Nyíri László, Vellner Balázs. MÁ-
JUS 6–12-ig: Gyermekszínházi Szemle. MÁJUS
9. és 10.: 10–18 óráig a Ludibundus az V. Orszá-
gos Gyermekszínházi Szemle vendége. A Márku-
sZínház Ludibundus — reneszánsz játékpavilon-
ja a mûvelôdési központ belsô udvarán. A Ludi-
bundus annyit tesz: játékosan, könnyedén. A Lu-
dibundus egy mívesen festett reneszánsz pavi-
lon, egy játéktér. Vitézi csaták, szellemi tornák,
királykoronázás, katonáskodás részese lehet
minden felnôtt és gyermek. Mátyás király korát
idézô játékok az egész családnak. Aki már talá-
kozott a MárkusZínházzal — Vajda Zsuzsával és
Pilári Gáborral —, az tudja, hogy fergeteges szó-
rakozásra számíthat! MÁJUS 15., 16.00: A Gyer-
mek Mûvészeti Fesztivál gálája. Válogatás a
legjobb aranyokleveles produkciókból.
n ZENE: MÁJUS 4., 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. Az együttes
tagjai: Kozma András, Szalai Péter, Molnár And-
rás. MÁJUS 23., 19.00: Hang és Lélek. Palya
Bea—Dés András (ütôhangszerek), Szalóki
Ági—Juhász Gábor (gitár), Tóth Evelin—Szalai
Péter (tabla), Samsara Quartett: Juhász Gábor
(gitár), Lantos Zoltán (hegedû), Nyusztay Iván
(kanjira, ghatam), Szalai Péter (tabla). MÁJUS
30., 19.00: Kaláka — jubileumi koncertsoro-
zat. A Marczin már megszokott Kaláka-koncer-
tet élvezheti a felnôtt közönség. A jubileumi év-
ben minden alkalommal vendégfellépôk is színe-
sítik az estét. Vendég: Lackfi János, Tóth Kriszti-
na, a Momentán Társulat.

adófizetô tagjainknak ebéddel együtt 4000 Ft, nem tagoknak 6000 Ft. Jelentkezni délelôttönként a körzet iro-
dájában vagy programjainkon május 11-ig a részvételi díj befizetésével lehet. Állandó programjaink: Hétfôn-
ként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. Csütörtökönként 18 órától Frankel Baráti
Kör. Várjuk új tagok jelentkezését! Vasárnaponként Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek 10–11.30-ig. Infor-
máció: (06 30) 491-8140. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Nyaralásukat tervezôknek Vrsar (Horvátország) csodálatos ten-
gerpartját ajánljuk nagyon kedvezô áron, SZEPTEMBER 4–14 között. Májustól kirándulásainkat keddi na-
pokra szervezzük, a klubdélutánok változatlanul csütörtökönként lesznek. MÁJUS 7.: Klubnap, melyen egy
különlegesen nagy élményt adó filmet vetítünk. MÁJUS 12.: Pécs, az európai kultúrák találkozóhelye
(egésznapos kirándulás). MÁJUS 14.: Klubnap, közgyûlés. MÁJUS 21.: Szombathely legszebb látnivalói
(városnézés és arborétum) MÁJUS 28.: A Nagy-Alföld leghíresebb Nemzeti Parkjai (Helvécia-Bugac, autó-
busz — kisvasút, gulyás). A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalommal. Fogadó-
órák, egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), (06 20) 42-
42-180, fonixke@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.

Ludibundus
A Ludibundus az V. Országos Gyermekszín-
házi Szemle vendége. Május 9-én és 10-én
10–18 óráig a MárkusZínház Ludibundus re-
neszánsz játékpavilonja tekinthetô meg a
mûvelôdési központ belsô udvarán. A Ludi-
bundus annyit tesz: játékosan, könnyedén. A
Ludibundus egy mívesen festett reneszánsz
pavilon, egy játéktér. Mátyás korabeli vitézi
csaták, szellemi tornák, királykoronázás, ka-
tonáskodás részese lehet minden felnôtt és
gyermek. Aki már talákozott a MárkusZínház-
zal — Vajda Zsuzsával és Pilári Gáborral —, az
tudja, hogy fergeteges szórakozásra számít-
hat. A belépés díjtalan.

Vers ihlette zene, zene ihlette festmény
„Szeretem a képeimet. Szeretem, hogy nem
egyértelmûek, mégis sugallják, hogy a színek
szabad alkalmazásának és a formák egyéni áb-
rázolásának jelentôsége minden idôben a fes-
tészet egyik meghatározó jellemzôje — mind
a mai napig.” Így vall Szép Péter a gyûjtemé-
nyérôl, amelybôl a Vízivárosi Galéria adott át-
tekintô válogatást.

A tárlat megnyitóján különbözô mûvészeti
ágak találkozásának szép pillanatát élhették
meg a szép számmal megjelent látogatók. A
megnyitón rendhagyó módon nem beszéd,
hanem zene hangzott el, hiszen a megnyitás-
sal ezúttal Jeney Zoltán zeneszerzôt, a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Egyetem tanszékvezetô
professzorát bízták meg. Mint megtudtuk, a
kiállítók között szereplô Nádler István Sziszté-
ma két rétegben (képünkön) címû festményét
Jeney egyik zenemûvének hallgatása közben
festette. A zeneszerzô válaszképpen azokból
a darabjaiból adott ízelítôt, amelyek a fest-
ményhez hasonlóan a nyolcvanas évek elején
születtek. A zenedarabok ihletôje Weöres Sán-
dor és Tandori Dezsô egy-egy verse.

A Vízivárosi Galéria régi hagyománya,
hogy minden évben bemutat egy olyan mûvé-
szeti gyûjteményt, amely kapcsolódik kerüle-
tünkhöz. A mostani kiállításon a többi mel-
lett II. kerületben élô mûvészek, Schéner Mi-
hály és Szirtes János alkotásai is láthatók. A ki-
állítás május 14-ig tekinthetô meg.

Jeney Zoltán zeneszerzô, Olescher Tamás
galériavezetô és Szép Péter gyûjtô
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Minden korosztálynak szüksége van élményekre
Különleges színházi, egyben pedagógiai él-
ménynek lehettem részese, amikor ellátogat-
tam a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ-
ba, és megnéztem a Kerekasztal Színházi Ne-
velési Központ Fogságban címû foglalkozását.
A foglalkozás, amelyet nevezhetnénk interak-
tív színházi elôadásnak is, 1–2. osztályosok-
nak szól, és a hatalom kérdéskörét járja kö-
rül. A négy színész-drámatanár, Bethlenfalvy
Ádám, Hajós Zsuzsa, Lipták Ildikó és Nyári Ar-
nold A császár új ruhája címû Andersen-mesé-
be, pontosabban annak folytatásába viszi el a
gyerekeket.

Amíg az iskolások aktív közremûködésével
alakuló eseményeket ªgyeltem, arra gondol-
tam, hogy nem ismerek még egy olyan helyze-
tet, amelyben ilyen rövid idôn belül ennyi
mindent meg lehet tudni a gyerekekrôl.
Ahogy elkezdôdött a játék, kiderült, ki a „ne-
héz ªú” az osztályban, ki a mókamester, ki
az, aki döntéseivel bevárja a többieket, ki
mennyire befolyásolható vagy éppen kara-
kán. Megható volt az a kisªú, aki melegszívû-
ségével tûnt ki: A börtönben sínylôdô megkö-
tözött ªút játszó színészhez leguggolt, és meg-
kérdezte: „Lehetek a barátod?”

Két órán keresztül folyt a játék, és a színé-
szek remek felkészültségének, mély empati-
kus készségének és határozott terelgetésük-
nek köszönhetôen minden gyerek szívvel-lé-
lekkel részesévé vált a mesének. Volt, aki
azonnal feloldódott, volt, akit meg kellett
„szelídíteni”, de végül — meggyôzôdésem —
mindenki egy fontos élménnyel gazdagab-
ban, s talán nem minden erkölcsi tanulság
nélkül térhetett vissza iskolájába.

Az elôadást dr. Szitó Imre pedagógiai szak-
pszichológus, a II. kerületi Pedagógiai Szak-
szolgálat munkatársa is végignézte. Vele be-
szélgettem elôadás után a színházi nevelés
hatásáról és hatékonyságáról.

— Ôszintén bevallom,
hogy rabul ejtette szíve-
met a színházi nevelési
program. Pszichológus-
ként régóta rokonszenve-
zek az alternatív pedagó-
giai megoldásokkal. Gyer-
mek- és serdülôkorban
számos olyan probléma
vetôdik fel, amelyre ezek

a módszerek tudnak hatékony választ adni.
Az aktív játék, a szerepjáték élményt ad. Min-
den korosztálynak szüksége van olyan élmé-
nyekre, amelyek konºiktusokat is tartalmaz-
nak. Ez segíti személyiségük fejlôdését és
nyitottabbá válását, sokkal inkább, mintha
csupán passzív befogadóként készen kapnák
a lehetséges megoldást. Mélyebben és átha-
tóbban lehet így megszólítani a gyerekeket,
és ez rendkívül nagy érték.

Hosszú távon is érezteti hatását a színhá-
zi foglalkozás?

Egy ilyen élménynek egy, másfél hónapig
tartó kisugárzása van, szemben a hagyomá-
nyos tanórával, ami legfeljebb néhány napig

tartó hatást tud elérni. Kívánatosnak tarta-
nám, ha az iskolai nevelés szerves részévé vál-
hatna a program. Ha havonta egyszer hason-
ló élményt nyújtanánk a tanulóknak, az nem
egyszerûen az iskola mindennapjait gazdagí-
taná, hanem a diákok mentálhigiénés állapo-
tára és kreativitására lenne jótékony hatás-
sal. A hagyományos iskolai környezet a gyere-
kek logikai és verbális intelligenciáját szólít-
ja meg. A színházi nevelési program ezzel
szemben a diákok érzelmi és mozgásos intel-
ligenciájára, kommunikációs és kezdeménye-
zô készségére is apellál.

Milyen tanulságokkal szolgált az elôadás
a pszichológus számára?

Érdekes volt látni, hogyan jelentek meg a
gyerekeknél a „médiás” élmények. Gondol-
kodásukban és viselkedésükben is tükrözôd-
tek ezek, mint például a többször felmerülô
géppisztolyozás ötlete. A drámatanárok
ugyanakkor sikeresen formálták át és vonták
be a gyerekek ötleteit a mesei térbe és idôbe.
Örömmel töltött el, hogy a vidám, nyüzsgô,
kicsit rosszalkodó gyerekek teljes mérték-
ben „bevonódtak” a mesébe, olyannyira,
hogy a végén nem akarták befejezni a játé-
kot. Élvezték a foglalkozást.

Hallottam olyan szülôi véleményt az elô-
adásról, amely túl sötétnek és félelemkeltô-
nek nevezte a foglalkozást — amelyen
ugyan személyesen nem vett részt. Ön sze-
rint lehetnek negatív hatásai ennek a drá-
majátéknak?

Szélsôséges esetben elôfordulhat, hogy egy
erôsen szorongó kisgyerekben rossz érzések
merülnek fel. Mint ahogy van olyan kisisko-
lás, aki nem szívesen vesz részt nyári táboro-
záson, mert nem akar a szülei nélkül lenni.
Ezekre az érzésekre oda kell ªgyelni, és tisz-
teletben kell tartani ôket, de a nyári táboro-
kat nem kell eltörölni. A mai elôadáson úgy
láttam, hogy a drámatanárok folyamatosan

ªgyeltek a gyerekekre, és rendkívül ügyesen,
a dráma nyelvén szólították meg azokat, aki-
ket bátorítani vagy éppen ellenkezôleg csitíta-
ni kellett. Senkit nem hagytak magára. A me-
se kapcsán sötét világba csöppentek a gyere-
kek, hiszen börtönbe kerülnek, mégsem lát-
tam rajtuk félelmet, hiszen pontosan tudták,
hogy a fantázia világába léptek át. Titok volt,
izgalom, rejtély, de semmi, ami nyomasztó
vagy félelemkeltô lett volna.

Ma, nem utolsósorban a médiának kö-
szönhetôen, sokkal több durvaságot látnak
a gyerekek, mint pár évtizeddel ezelôtt. Va-
jon ennek hatására maguk is agresszívabbá
válnak?

Munkám során tapasztalom, hogy a ªlmes,
videó-játékos élmények megjelennek a gyer-
mekrajzokon. De ettôl még korántsem biz-
tos, hogy a mostani gyerekek durvábbak len-
nének. Annak a gyereknek nyújt újabb ag-
ressziós alternatívát egy-egy erôszakos jele-
net vagy játék, akinek a hétköznapjaiban, a
családjában modellként jelen van az ag-
resszió. Az ilyen típusú játékok érzéketlenné
tehetik ezeket a gyereket a másik ember szen-
vedése iránt. Ahol a családi szocializációs
háttérben nincs jelen agresszió, ott egészen
másként dolgozza fel a gyermek a képernyôn
látott erôszakot. A szülô akkor segít a legtöb-
bet, he megbeszélik a látottakat. A drámajá-
ték is egy nagyszerû eszköz lehet. Olyan világ-
ba kerül a gyerek, ahol szabad dühösnek, sôt
erôszakosnak lenni, de a felnôtt segíti indula-
tai kezelésében, és számos egyéb megoldást
kínál.

A szülôknek és pedagógusoknak nem sza-
bad abba a hibába esni, hogy azt képzeljék,
mivel ôk már felnôttek, tisztában vannak az-
zal, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az igazság.
Nem kell megmondanunk a gyerekeknek,
hogy hogyan érezzenek és gondolkodjanak.
Elég, ha beszélgetünk róla. Péter Zsuzsa
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Gondoskodás
a rászorulókról

A II. kerületi Önkormányzat Fillér utcai Gon-
dozási Központja 1986 óta látja el körzetében
elsôsorban az idôseket. Házhoz szállított
ebéddel és házi segítségnyújtással gondos-
kodnak a rászorulókról.

Nappali ellátás (Idôsek Klubja) keretében
lehetôség van arra, hogy hétfôtôl péntekig
napközben ott legyenek a gondozottak, de az
ebédet el is lehet vinni. Napi szolgáltatást
nyújtanak, közösségi programokat szervez-
nek, gondoskodnak a szabadidô értelmes,
hasznos eltöltésérôl, segítenek társas kapcso-
latok kialakításában.

A Fillér utcai Gondozási Központ pszichiát-
riai betegek részére is biztosít közösségi ellá-
tást. Céljuk az életminôségének javítása, mo-
tiválás a változtatásra. Problémafeltáró be-
szélgetések, foglalkoztatás, készségfejlesz-
tés, rövid távú, reális, örömteli célok megta-
lálása segítik a gyógyulást. A szabadidôt szer-
vezetten töltik el minden hónap elsô hétfô-
jén. A kezelôorvos együttmûködésével tájé-
koztatást is adnak a betegséggel kapcsolatos
tudnivalókról.

Az intézmény szolgáltatásairól további in-
formációt nyújt Kajcsáné Geszner Barbara mb.
intézményvezetô a 214-8639-es, 355-3458-
as, valamint Kissné Domján Anikó, a nappali
ellátás vezetôje a 212-2579-es számon.

Mesélô képek
Sziklakeresztelô

Aki villamossal Hûvösvölgy felé utazva kitekint az Ördög árok irányába, csodálatos természeti tüneményre
figyelhet fel: a Lipótmezô fölé magasodó, 1977 óta fôvárosi védelem alatt álló dolomitképzôdmény az
Apáthy-szikla nevet viseli. A geológiailag és botanikailag is jelentôs természeti értékeket képviselô területet a
XIX. századig a közeli Vaskapunak — ma Kôkapunak — nevezett sziklaalakzatról Vaskapuhegynek nevezték.
A birtok késôbb az Apáthy család tulajdonába került, amelynek majorsága a Vadaskert délkeleti szélén
húzódott. Így lett a neve Apáthy-hegy, majd késôbb kialakult a közismert Apáthy-szikla elnevezés.
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Nyári táborok
SPORTTÁBOR A KÜLKERPARKBAN. A vá-
lasztható sportágak: úszás, tenisz, falmászás,
görkorcsolya. A tanfolyamon a részvételi díj
7500 Ft/hét/sportág/fô, a gyermek csak a tan-
folyam ideje alatt tartózkodhat a park terüle-
tén. Napközis sporttábor részvételi díja
25 000 Ft/hét/fô. A tábor naponta 7.30-tól
16.30-ig fogadja a gyerekeket. Naponta há-
rom edzés a választott sportágakból, továbbá
2 étkezés (ebéd, uzsonna). Turnusok: június
15-tôl augusztus 28-ig hetente folyamatosan.
Beiratkozás csütörtökönként du. 16–18 óra
között, 1021 Budakeszi út 73/c. További infor-
máció: www.kulkerpark.hu, kulkertabor@
email.com, (06 30) 241-2160, Laky Péter.

LOVASTÁBOR. A Pasaréti Honvéd Lovarda
(1026 Hidász u. 2/d) idén is szervez napközis
lovastáborokat a nyári szünidô alatt 8–18
éves gyerekek és ªatalok számára, hetente,
hétfôtôl péntekig. A táborban a gyerekek tu-
dásuknak megfelelô foglalkozáson vehetnek
részt. Rossz idô esetén az órákat a fedeles lo-
vardában tartják. A gyakorlati órákat elméleti
foglalkozások egészítik ki. Az ár háromszori
étkezést tartalmaz. A lovarda hetente 15 gye-
reket tud fogadni. Részvételi díj 40 000 Ft/tur-
nus. Jelentkezni személyesen a kitöltött jelent-
kezési lappal és az elôleg beªzetésével lehet.
Jelentkezés és bôvebb információ Szilvás Er-
zsébettôl kérhetô a (06 70) 333-5057-es tele-
fonszámon. www.honvedlovarda.hu, honved-
lovarda@freemail.hu

CINCÉR TÁBOR. Két turnusban, július 6–
10-ig, illetve július 13–17-ig várják a szerve-
zôk, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága,
az ELTE Környezettudományi Klub és az Ariad-
né Barlangkutató az érdeklôdô gyerekeket a
Cincér Táborban, amelynek helyszíne a Pálvöl-
gyi barlang kôfejtôje. A tábor fô témája a ter-
mészetvédelem, melyre izgalmas programok
során hívják fel a gyermekek ªgyelmét. Lesz
falmászás, barlangtúra, íjászat, kirándulás és
csapatvetélkedôk. Emellett számos kézmûves
foglalkozás, nemezelés, batikolás, szövés szí-
nesíti a nyári szünidôt. Részvételi díj: 22 000
Ft/fô/hét, napi háromszori étkezéssel. Jelentke-
zés Szabó Fruzsinánál a (06 70) 233-4514, (06
26) 555-143-as számon.

TENISZTÁBOR. Június 15-tôl egész nyáron
át minden héten hétfôtôl péntekig várják a te-
niszezni vágyó gyerekeket. Érdeklôdni és je-
lentkezni Ördög Andrásnál lehet: (06 20) 983-
4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_okta-
tas.extra.hu

RAJZFILMES TÁBOR. A Magyar Rajzªlm
Kft. egész nyáron (június 22. és augusztus 28.
között) várja a 6–17 éves ªatalokat rajzªlmes
táborába. A turnusonként öt napos táborban
a résztvevôk életre kelthetik kedvenc ªguráju-
kat, elkészíthetik elsô rajzªlmjüket, amelyet
cédén haza is vihetnek. A programot stúdiólá-
togatás és ªlmvetítés is színesíti. További felvi-
lágosítás a 250-1355 és 250-0432 számokon
vagy a www.magyarrajzªlm.hu honlapon.

Családi nyílt nap a
pasaréti lovardában
Május 10-én vasárnap kilencedik alka-
lommal rendezi meg a Pasaréti Honvéd
Lovarda családi nyílt napját, amelyre
várják a lovak és a lovaglás iránt érdeklô-
dôket. Program: 9.30–10.00: Vendégek
érkezése. 10.00–10.15: Megnyitó.
10.15–10.30: Lovas Caroussel — a Pasa-
réti Honvéd Lovarda lovasainak bemuta-
tója. 10.30–10.45: Díjlovas Pas-de-Deux
— Kerekes Ágnes és Szín Lajos bemuta-
tója. 10.45–11.15: Lezsák Levente lovas
kaszkadôr bemutatója — szabadon ido-
mítás. 11.15–11.45: Harangozó János
lovas íjász, Guiness-rekorder bemutató-
ja. 11.45–12.15: Westernbemutató —
Szauerwein Tibor kaszkadôr és csapata.
12.15–12.45: Lezsák Levente lovas kasz-
kadôr bemutatója — trükklovaglás.
12.45–13.00: Szabó Miklós Póni Lovas
Iskola bemutatója. 13.00: Próbalovag-
lás (igény szerint), fényképek készítése a
lovaglásról.

A program teljes ideje alatt büfé, kisál-
lat-simogató áll a vendégek rendelkezés-
re! Rossz idô esetén a programokat a fe-
dett lovardában tartjuk. Érdeklôdés ese-
tén, kérjük, elôzetesen jelentkezzen a
honvedlovarda@freemail.hu e-mail cí-
men. Cím: Pasaréti Honvéd Lovarda,
1026 Budapest, Hidász u. 2/d.
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Ötvenöt év legszebb és legnehezebb pillanatai
Minden születésnap egyben ünnep is az
ember életében. A kerek számokra
pedig egy fokkal még fogékonyabbak
vagyunk. A legfelsô sportvezetés kedves
gesztusként immár visszatérôen
megjutalmazza az ötre vagy nullára
végzôdô születésnapos kiváló
sportembereket. A legutóbbi
alkalommal a meghívottak között volt a
legnagyobb sikerekkel rendelkezô
magyar kézilabdaedzô, Mocsai Lajos is,
aki 55. születésnapjához érkezett. A
negyedszázada Pesthidegkúton élô,
világhírû szakembert a Budai Polgár
ebbôl az alkalomból kereste meg.

Ha visszatekint a maga mögött hagyott év-
tizedekre, miként vonná meg azok mérle-
gét?

Amikor elkezdtem a felnôtt életemet, há-
rom fontos területet jelöltem meg a magam
számára. Azt szerettem volna, hogy legyen né-
pes családom. Örömömre négy gyermekem
van, így ez a tervem maximálisan megvaló-
sult. Még TF-hallgatóként elhatároztam,
hogy az oktató-nevelô tevékenységet, az edzô-
képzésben való részvételt és a tudományos
munkát egyaránt igyekszem erômtôl függôen
folyamatosan vinni az életemben. Ez is meg-
valósult, hiszen a TF-en mindmáig jelen va-
gyok, tagja vagyok a Mesteredzôi Kuratórium-
nak is. Ami pedig az edzôi pályát — a harma-
dik területet — illeti, már 1982-ben sikerült
akkori csapatommal, a Vasas-nôkkel meg-
nyerni a Bajnokcsapatok Európa Kupáját.

Azóta egyetlen év kihagyással mindig világ-
színvonalat képviselô klubnál vagy a hasonló-
an eredményes magyar válogatottaknál dol-
gozhattam. A külföldön szerepelt edzôkolle-
gák közül nekem sikerült a leghosszabb idôt
— tíz esztendôt — eltöltenem a világ legerô-
sebbnek tartott bajnokságában, a német Bun-
desligában. Eddigi pályafutásom során öt Eu-
rópa Kupát nyertem csapataimmal, olimpiai
és világbajnoki döntôt is játszhattam a ma-
gyar férª-, illetve nôi válogatottak szakveze-
tôjeként.

Ennyi nagy siker eléréséhez világklasszi-
sok sokaságával kellett együttmûködjön.

Szívesen emlékezem — a teljesség igénye
nélkül — a régebbiek közül Kovács Péterre,
Kovács Mihályra, Hoffmann Lászlóra, az iz-
landi Olafur Stefanssonra, a német Volker
Zerbére, vagy a Szovjetúnióból indult, jelen-
leg Spanyolországban edzôsködô, korábban
a világ legjobbjának is megválasztott Talant
Dusebajevre. S hogy a nôk még véletlenül se
maradjanak ki, hát mindenképpen meg kell
említenem Bojana Radulovicsot vagy a mai vi-
lágnagyságot, Görbicz Anitát, akik szintén
megfordultak a kezem alatt.

Dusebajevnél elérkeztünk a legközvetle-
nebb múlthoz, a Ciudad Real elleni kettôs
BL-meccshez.

Ezen a szinten már roppant nehéz elôbbre
lépni. Az MKB Veszprém gárdája igazán min-
dent elkövetett a sikerért és az ismert, óriási
nehézség — Marian Cozma tragikus halála —
ellenére is megállta a helyét a BL legjobb
nyolc együttese között a világ egyik legjobb
csapatával, a Ciudad Reallal szemben. Róluk
csak annyit, hogy amikor megkérdeztük,
mennyi a költségvetésük, az illetékes vezetô
tömören csak ennyit válaszolt: amennyire
szükség van. Veszprémben mi nagyságren-
dekkel kisebb összegbôl kell gazdálkodjunk.
Ezért, amikor utópista emberek elkezdik a
hangjukat hallatni, mindig csak azt szoktam
mondani: a mi költségvetésünk mellé tegye
oda valaki a Ciudad éves pénzalapjának a fe-
lét.

E tény ismeretében még jobban felérté-
kelôdik az MKB nemzetközi szintû helytál-
lása. Amennyiben pedig Cozma továbbra is
a csapat rendelkezésére állna, még többre
is vihették volna.

Ez a rendkívüli ªzikai adottságokkal ren-
delkezô ªatalember veszprémi munkálkodá-
som másfél esztendeje során hihetetlenül so-
kat fejlôdött, egyre nagyobb értékünk lett. El-
vesztésével jelen idôben pótolhatatlan ûr ke-

letkezett a csapat szerkezetében. Ám sokkal
nagyobb gondot jelentett a halála után kiala-
kult krízishelyzet, amely akár látványos
visszaesést is okozhatott volna. Ezek a napok
életem legnehezebb napjai voltak. Segítôim-
mel hihetetlenül nehéz lélektani és szakmai
munkát kellett elvégezni ahhoz, hogy az
együttest sikerüljön úgy egyben tartani, hogy
az eredményesség is megmaradjon. Ebben a
kemény csatában óriási plusz értékeket sike-
rült az egyes játékosokból elôcsalogatni, ami
a legmerészebb reményeimet is meghaladta.
Ezen próbatételek során rengeteget jelentett
lelkes közönségünk kitartása is mellettünk.
A Szeged elleni budapesti Magyar Kupa dön-
tôjére például minimum ezren jöttek el
Veszprémbôl, hogy drukkoljanak és részesei
legyenek az újabb sikerünknek, a kupa tava-
lyi gyôztestôl való elhódításának.

A legnehezebb idôszakon minden bi-
zonnyal túljutottak, ráadásul az ôszi-tava-
szi idénybôl még hátralévô bajnoki ráját-
szásnak is komoly gyôzelmi esélyekkel vág-
hatnak neki.

A remélt bajnoki címnél is többre tartom
azt a kivételesen erôs közösséget, amely ná-
lunk a tragédiát követô hónapokban kiala-
kult. Nem véletlen, hogy a csapatot övezô ki-
váló háttérmunkának is köszönhetôen szá-
mos külföldi világklasszis is jelezte, szívesen
játszanának a következô években Veszprém-
ben. Ami legalább ennyire fontos: a gazdasá-
gi dekonjunktura ellenére is növekszik a
szponzorálásban részt venni kívánó cégek
száma. A hangulatra, a csapat erejére jellem-
zésül csak egy példa: a korábban már a Bun-
desligába elígérkezett, 24 éves balkezes kivá-
lóság, Marko Vujin meggondolta magát és je-
lezte, szívesen maradna Veszprémben. Sze-
rencsére sikerült visszavásárolni a már el-
ígért játékjogát, így 2009 ôszén ô is Veszp-
rémben folytatja. Kép és szöveg: Jocha Károly

Floorball világbajnokságon a Móricz csapata
A 2008-as floorball diákolimpiai gyôzelem után a Magyar Diáksport Szövetség a Móricz
Zsigmond Gimnázium csapatát nevezte a márciusban Trencsényben megrendezett Floor-
ball Iskolai Világbajnokságra. A kétmillió forint költségvetésû utazás széles körû összefo-
gás eredményeképpen valósulhatott meg. A verseny elsô mérkôzését, melyet a szlovák
sportminiszter nyitott meg, a világbajnok svédekkel játszotta a Móricz csapata. Bár az
egész verseny alatt ôk játszották a legszorosabb félidôt a svédekkel, sajnos, a végére elfá-
radtak. Három gyôzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel a nagyszerû hatodik
helyezést érték el. A magyar csapat sportszerû viselkedését a Nemzetközi Floorball Szö-
vetség a Fair Play díjjal jutalmazta, továbbá az all star csapatba, azaz a verseny legjobb
hat játékosa közé választották Ressely Norbertet.

A verseny selejtezô mérkôzései után a csapatok országaikat bemutató kulturális progra-
mon vettek részt. A Móriczosok szatmári népviseleti öltözetben legényes botos táncot
roptak, ahol a botot természetesen floorballütô helyettesítette. Hasonló sikert hozott a
magyar pavilon, ahol a népi eszközökkel díszített asztalunkon a gasztronómiai kínálat —
kolbász, tokaji aszú, magyar édességek — mellett a magyar ének-zene hagyományait, Ru-
bik-kockát stb. mutattunk be. A Móricz csapata: Havas Krisztián, Zsoldos Gergely, Pap
Zoltán, Király Máté, Fabó Ákos, Gyurgyák András, Ressely Norbert, Gera Ákos, Bara Dá-
vid, Zelei Kristóf, Horváth Benedek, Szamosi Levente, Magyar Dániel, Bozsó Tamás.
Edzôk: Gábor Attila, Ressely Béla, Hollósi Richárd.
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A Fôvinform jelentiMegszûnik a 256-os busz,
a 29-es az Árpád hídtól a Hûvösvölgyig jár

A Fôvárosi Közgyûlés Városüzemeltetési
és Környezetgazdálkodási Bizottsága
elfogadta a BKV Zrt. 2009-es
paraméterkönyvének tervét. A
kerületünket több szempontból és
jelentôs mértékben érintik ezek a
változtatások. Egész Budapest területén
lesznek menetrendi és útvonal-
módosítások, de néhány kerületben,
például a másodikban, egyes
körzeteknek jelentôsen átalakul a
járatstruktúrája.

Teljesen megszûnik a Moszkva tér és a Hûvös-
völgy közötti közvetlen autóbuszkapcsolat, a
256-os járat, bár átszállással a jövôben is be
lehet majd utazni a jelenlegi útvonalat.

A 29-es autóbusz az óbudai Szentlélek tér-
tôl (Árpád híd, HÉV-állomás) a Kolosy tér
érintésével a jelenlegi útvonalán halad a Ke-
lemen László utca és a Hûvösvölgyi út sarká-
ig, majd onnan mindkét irányban a Hûvös-
völgybe megy tovább. A Széher úti körforgal-
mat az új 129-es autóbusz járja majd be, és a
Hûvösvölgyi út—Szilágyi Erzsébet fasor—Vá-
rosmajor utca útvonalon éri el a Moszkva te-
ret. A két járat összehangoltan, csúcsidôszak-
ban 12 percenként jár majd. Szintén új járat
lesz a 111-es autóbusz, amely csak munkana-
pon, csúcsidôszakban fog közlekedni, a Bat-
thyány tértôl a Csatárkáig a 11-es, majd on-
nan a 29-es vonalán a Kolosy térig. Ez a vi-
szonylat is 12 percenként, a többivel össze-
hangoltan jár majd. Így a Kolosy tér és a Csa-
tárka között a legforgalmasabb idôszakokban
6 percenként megy majd busz, sôt a zöldmáli
térségnek közvetlen metrókapcsolata lesz.

A kerületünk határán közlekedô 156-os au-
tóbusz munkanapokon az eddigi 21 óra he-
lyett csak 20 óráig jár majd, hétvégén egyálta-
lán nem fog közlekedni. Igaz, ekkor a 155-ös
zugligeti busz a nappali órákban a korábbi 20
helyett 15 percenként fordul majd. Hétköz-
nap mind a két járat a korábbi 20–20 helyett
sûrûbben, 15 percenként fog indulni. A ter-
vek szerint marad a 91-es és a 291-es autóbu-
szok útvonala (lásd keretes írásunkat), sôt a
hosszú 5-ös autóbusz továbbra is Pasarét és
Rákospalota között szállítja az utasokat.

Az összevont autóbuszjáratok, amelyek ed-
dig csak hétvégén közlekedtek, az új paramé-
terkönyv szerint már munkanap este héttôl

járnak, és természetesen ettôl az idôponttól
leállnak a „részjáratok”. Ezek közül a térsé-
günket a 109-es érinti, így Óbuda, Bogdáni
út és Kôbánya között már este héttôl fog köz-
lekedni, ezért a 206-os körülbelül háromne-
gyed hétkor fog utoljára indulni.

Az éjszakai buszok közlekedésében is lesz
változás. A 923-as autóbusz vonalán a Nyuga-
ti tértôl Békásmegyerig négy új, úgynevezett
csonkamenet indul, a zsúfoltság enyhítése ér-
dekében. Ezek a jármûvek — a tervek szerint
— a Pesterzsébet felôl jövô hosszú útvonalról
érkezô buszok elôtt 10 perccel indulnak
majd (0.04, 0.34, 1.04 és 1.34-kor). A kerü-
letünket érintô további két éjszakai járat a
pesti oldalon hosszabbodik meg, mert a Rá-
kosmentén, a nappali idôszakban is átszállás-
mentesen lehet utazni a legtávolabbi buszvég-
állomásokig, így az éjszakai órákban is célsze-
rûnek látja ezt biztosítani a BKV Zrt. Ezért a
956-os Pécelig és a 990-es Rákoskertig köz-
lekedik majd.

Hûvösvölgyben a kialakult zsúfoltság miatt
sûrítik az egyes buszjáratokat. Az 57–257-es
és a 64–164-es autóbuszok a délutáni csúcs-
idôszakban 12–12 helyett 10–10 percenként
járnak majd, míg a 63-as munkanapokon
20.21-kor egy többletindulást kap. A 157-es
autóbusz viszont munkanap délután az eddi-
gi 12 helyett csak 15 percenként fog közleked-
ni. A 22-es autóbuszt munkanapokon kicsit
sûrítik, míg májustól szeptemberig a hétvé-
gén a nappali órákban 6-ról 5 percesre válto-
zik a járatkövetése. A 11-es autóbusz vonalán
a Nagybányai úti végállomás átépítésével
megjelenhetnek az alacsonypadlós jármûvek
is. A 39-es autóbuszvonalon a midik helyett
szóló, normál méretû jármûvek közlekednek
majd.

Az egyes változások bevezetési idôpontjai
közül a kisebb jelentôségûeknek június 6., a
nagyobb horderejûeknek augusztus 22. az
ideje.

A hûvösvölgyi villamos jelzése, útvonala és
menetrendje még nincs eldöntve, a legköze-
lebbi változás nem a paraméterkönyv miatt
lesz, hanem a Batthyány téri végállomás visz-
szaadásával összefüggésben.

Kertész I.

A paraméterkönyv tárgyalásán több civil
és civilszervezet is elmondhatta vélemé-
nyét. Szót kértek a Gábor Áron utcai la-
kók is. Véleményük szerint a 91-es és az
eredeti útvonalon járó 91/A elég lenne a
térségben, teljesen fölösleges a Libegô-
höz a Rózsadombon átutaztatni az em-
bereket a 291-es járattal. A bizottság
úgy döntött, 30 napot ad arra, hogy a
szintén érintett XII. kerülettel együtt új-
ból megvizsgálják az ügyet, és ha mégis
módosításra kerülne sor, azt augusztus
22-én bevezetik.

n A Kolosy téren átépítik az autóbusz-végál-
lomást, ezért megváltoztatták a forgalmi ren-
det, és terelésekre is számítani kell.
n A Szépvölgyi út lefelé vezetô jobb oldali
sávjában egy ideiglenes buszvégállomást ala-
kítanak ki, és a meglévô buszsávot elhúzzák
az ideiglenes végállomás felé. A 65-ös és a
165-ös autóbuszok lefelé az Árpád fejedelem
útja felé fordulnak vissza.
n A Bécsi úton csatornát építenek a Nagy-
szombat utca és a Szépvölgyi út között a Kolo-
sy tér felé vezetô oldalon, a villamospályán ha-
ladhat a forgalom.
n A fôgyûjtôcsatorna építése miatt az Árpád
fejedelem útján a Komjádi uszodához balra
kanyarodó sávot felbontották, mert itt készül
az új akna.
n A Budai alsó rakpart Margit hídtól észak-
ra esô szakaszán továbbra sem lehet közleked-
ni és az Erzsébet hídi felhajtóját is zárva tart-
ják.
n Befejezték a villamosvágányok építését, így
az eredeti útvonalukon járnak a 18-as és a
41-es villamosok, valamint a 19–41-es villa-
mospótló buszok.
n Lezárták a Bem József téren a Fekete Sas
utca és a Bem József utca közötti útpályát, a
terelôút a felújított Lipthay utcán át vezet.
n A Bem József utcában a térnél még útszû-
kület van, de a Fô utcába jobbra már be lehet
hajtani, a tér közepét továbbra is zárva tart-
ják.
n A Bem rakpartot lezárták a Halász utca
elôtt, a Fô utcát kétirányúsították a Jégverem
utca és a Halász utca között, a Halász utcát
pedig egyirányúsították a rakpart felé, tovább
a Bem rakparton a Batthyány tér elôtt csak
egy sáv járható.
n A Varsányi Irén utcában tart a kerékpárút
és a keresztezôdések átépítése, egy-egy utca
emiatt idôszakosan zsákutca a Margit körút
felôl.
n A Ferihegy 2-es terminál érkezési útjára
— az épület átépítése miatt — kizárólagosan
a BKV-buszok, a taxik, az Airport minibuszai
és kölcsönzôi jármûvei hajthatnak rá.

Rosta Marian

Április 8-án a Pasaréti téren fölszáll-
tunk volna az 5-ös buszra (kisgyerek,
várandós anyuka, könyvekkel megpa-
kolt babakocsi, nagymama), ám a busz-
sofôr kérés nélkül ott termett és azon-
nal fölrámolt mindent a buszra. Az elsô
megállóban hátraszaladt megkérdezni,
meddig utazunk. Az adott megálló elôtt
a hangosbemondón keresztül megkér-
te az utasokat, hogy segítsenek nekünk
a leszállásnál. A sok ellenkezô elôjelû
tapasztalat után nagyon-nagyon jólesik
az ilyen mosolygós segítôkészség. Kö-
szönet érte!

Cságoly Ferencné

Az olvasó írja…
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Új bankªók
A Sopron Bank újabb ªókot nyitott a Lajos ut-
cában. A banknak Magyarországon ez a husza-
dik, míg Budapesten a második ªókja. Ápri-
lis 16-án Michael Zimmermann, az Osztrák
Köztársaság nagykövete, Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és
Petykó Zoltán, a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara tiszteletbeli elnöke ünnepélye-
sen nyitották meg az új budapesti ªókot. A
Sopron Bank az utóbbi két évben nyolc ªók-
ról húszra bôvült. Nemrégiben az év legszebb
bankkártyasorozata kategóriában — a Fertô
kultúrtáj köré épülô koncepcióval — országos
díjat vehettek át.

Pesthidegkúti Baráti Kör
Szeretettel várják az érdeklôdôket a Pesthi-
degkúti Baráti Kör következô összejövetelére
május 20-án 17 órától 19 óráig a Klebelsberg
Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti
Központba (1028 Templom u. 2–10.). A talál-
kozókon részt vettek döntése alapján az
összejöveteleket minden hónap harmadik
szerdáján tartják.

Adyligetnél folytatódik az erdômegújítás
A Fekete-fej és a Nagy-rét térségében lévô
tölgyesekben tavaly közel hatvan hektáros
megújítandó tömböt jelölt ki a Pilisi Parker-
dô Zrt. Budapesti Erdészete, tavasszal az Ady-
liget melletti területen dolgoztak az erdé-
szek. A Hárs-hegy oldalában már kipróbált,
úgynevezett szálalásos módszert alkalmaz-
nak a Szépjuhászné út—Feketefej utca—Nagy-
kovácsi út által határolt területen is, így folya-
matos erdôborítást biztosítanak. Elsôsorban
a ªatal csemeték növekedését gátló, koro-
sabb egyedeket vágják ki, amelyek között
már sok a beteg, korhadt fa.

— A jelenleg egykorú, többségében már
hatvan-nyolcvan éves fák helyén néhány évti-
zed múlva többkorú és változatos szerkezetû,
a természetes erdôképnek jobban megfelelô
faállomány áll majd, és az élôvilág is sokré-
tûbb lesz — tájékoztatott Lomniczi Gergely, az
erdészet kommunikációs vezetôje. — A szála-
lásos erdômûvelés során ötévente térünk
vissza ugyanabba az erdôtömbbe, vagyis gyak-
rabban, de egy-egy alkalommal kevesebb fát
távolítunk el, ezek helyére a természetes úju-
lat lép majd. A most használt eljárással folya-
matosan biztosítva van a zöld felület.

Felhívta a ªgyelmet: a fakitermelés önma-
gában mindig fájdalmas látvány, de a beavat-
kozás nélkül a területen hamarosan egy telje-
sen elöregedett erdô állna, amit még nehe-

zebben lehetne megújítani. A kommunikáci-
ós vezetô jelezte, hogy a folyamatos borítást
fenntartó erdôkezelés gyakorlati példáit a
Szépjuhásznétól induló Örökerdô tanösvé-
nyen lehet jobban megismerni. A tanösvényt
két éve a WWF és a Pilisi Parkerdô közös
programja keretében adták át. Szerkesztôsé-
günkhöz érkezett észrevételek szerint a Feke-
te-fej területén a munkagépek megrongálták
az erdei utakat, ami rontja az erdô összképét.
Lomniczi Gergely úgy tájékoztatott, hogy a fa-
kitermelés a természetvédelmi engedélyek-
ben elôírt vegetációs idôszak kezdetéig, jelen
esetben március 31-ig befejezôdött. A fa-
anyag elszállítása után az erdészet elvégzi az
utak helyreállítását.

Komposztáló Kerület Program
Az óriási érdeklôdésnek köszönhetôen hama-
rosan gazdára talál a kerületi költségvetési
forrásból beszerzett több száz komposztáló
edény. A programra folyamatosan lehet je-
lentkezni, az igényeket jelentkezési sorrend-
ben elégítik ki (akik most nem kapnak értesí-
tést, azokra a következô alkalommal kerül
sor). Az eszközök átadása — elôzetes egyezte-
tés és regisztráció alapján, ismeretterjesztô
elôadás keretében — májusban lesz.

A programra már nemcsak telefonon és e-
mailben lehet jelentkezni, hanem a SZIKE
Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület
megújult honlapján is (www.szike.zpok.hu).
Továbbra is kereshetik információ, segítség-
kérés, jelentkezés ügyében Eleôd-Faludy Gab-
riella komposztmestert az alábbi elérhetôsé-
geken: komposzt@szike.zpok.hu, tel.: (06 30)
544-9778, hétköznapokon 9–15 óra között.

Lombkomposztáló rács a kerti zöldjavak, és
mûanyag edény a konyhai zöldjavak
komposztálásához

Egy százalék
Kérjük, adójának egy százalékával támogassa
a Polgárok Házát fenntartó Szövetség a Nem-
zetért Alapítványt! Adószám: 18177428-1-
42 (www.polgarokhaza.hu, www.szna.hu)

Nyugdíjassziget
Május 30-án 10 és 18 óra között várja a nyug-
díjasokat a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsé-
ge a Margitszigetre. A szabadtéri színpadon
zajlik majd a Nyugdíjasok Budapesti Feszti-
válja, miközben kézimunka-kiállítás, kirako-
dóvásár, nagyisütemény-verseny, közbizton-
sági és egészségügyi tanácsadás, valamint
tombola teszi változatossá az eseményt. Az
unokákat színes gyermekprogramokkal vár-
ják.

A süteményversenyre a 269-5859-os tele-
fonszámon jelentkezhetnek a nagymamák. A
fesztivál díjtalanul látogatható.

Hidegkúti kosarasok
Sikert sikerre halmoznak a Hidegkúti Kosár-
labda Klub csapatai a regionális és országos
bajnokságban egyaránt. A Budapest bajnok-
ságban két csapat is érdekelt, amelyek I. osz-
tálynak megfelelô „A” csoportban szerepel-
nek. A klub zászlóshajója az NB II-ben sze-
replô csapat, amely az egykori szövetségi ka-
pitány, Varga Mátyás szakedzô vezényletével
jelenleg a 4. helyen áll, de ha a továbbiakban
is jól szerepel, a HKK fennállásának történel-
mében elôször játszhat az NB I-es ligába ke-
rülésért.

Sakkozóink sikere
Kiemelkedôen szerepeltek a II. kerületi is-
kolák a Sakk Diákolimpia budapesti verse-
nyein. Aranyérmet szerzett Kovács Kitti (I/
L, Áldás) és Kántor András (I/F, Áldás), vala-
mint az Áldás alsós lány- (Ter-Manueljanc
Nelli, Simon Zsóªa, Kovács Kitti, Jedlovszky
Krisztina) és felsôs ªúcsapata (Juhász Kris-
tóf, Vitályos Márton, Csáti Olivér, Kovács Dáni-
el). Ezüstérmes lett Németh Henrietta (IV/L,
Budenz), Juhász Kristóf (IV/F, Áldás), vala-

mint a Budenz József Általános Iskola és
Gimnázium felsôs lánycsapata (Németh Vik-
tória, Lipka Boglárka, Soós Anna Lujza),
bronzérmes Juhász Ármin (II/F, Törökvész
Úti Általános Iskola).

Az országos döntôbe jutott még 4. helye-
zettként Vitályos Márton (III/F, Áldás) és az
Áldás alsós ªúcsapata (Kántor Gergely, Tatai
Áron, Kántor András, Dacher Ádám), ötödik-
ként Kántor Gergely (II/F, Áldás).
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A rejtvény fôsoraiban Szókratész szavait rejtettük el. A 2009/
7. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Semmi sem se-
bez jobban, mint az igazság.” A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központ által felajánlott négy-négy színházje-
gyet kap a szemle tetszôleges elôadására: Dr. Csendes Ágos-
tonné, Hegyi Ágota és Sawka Leó. Gratulálunk, a nyeremé-
nyeket személyesen vehetik át a mûvelôdési központban. Vár-
juk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1024 Mech-
wart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu
címre legkésôbb 2009. május 15-ig.

Gyermekszínházi
szemle

május 6–12-ig
a Marczibányi
Téri Mûvelôdési

Központban.

22 elôadás
nem csak

gyerekeknek.

www.marczi.hu
www.gyermekszin-

haziszemle.hu

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ —
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Interjú Kovács Blankával
és Szekeres Georginával

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idô alatt
nulláról felsôfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a siker-
hez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra új módszer,
a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elô-
ször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a
nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta — felsôfokon!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanu-
lással, amikor még heti 35–40 órát tanítottam, de egyáltalán

nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyako-
rolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam
aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe
fogjak bele, és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelensé-
gekkel.

– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is
tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre, és hi-
teles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl iga-
zán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus
szerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb nyelv-
könyv a piacon kezdôk-újrakezdôk számára, illetve akik rendszerezni vagy felfrissí-
teni kívánják eddigi tudásukat.

– Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nél-
kül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, mely-
nek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájá-
val a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.

– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett

megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôriz-
ni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás.
Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az ok-
tatócsomag és a CD-minôségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelménye-
it veszik célba.

– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe
kerül?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán és norvég nyelvre
készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy
tucat magánóra költségének felel meg.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László, (20) 996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója a II. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,

SPANYOL, SVÉD, NORVÉG, DÁN

Tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók:
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban (Marczibányi tér 5/a) 2009. május 6-án és 13-án szerdán 17–19 óráig,

a Klebelsberg mûvelôdési központban (Templom u. 2–10.)  2009. május 7-én és 14-én csütörtökön 17–19 óra között.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Gyakorlott, megbízható, munkaszeretô
hölgy bejárónôi állást keres. Igényes csalá-
dok jelentkezését várom. Tel.: (30) 390-
5024
Teljes körû háztartási munkát vállalok, gyer-
mekfelügyeletet is lehet. Tel.: (30) 527-5091
Vidéki, középkorú asszony heti 2–3 napra
takarítói munkát keres, nagy gyakorlattal.
Tel.: (06 28) 402-226
MEGBÍZHATÓ KÖZÉPKORÚ NÔ PEDAGÓ-
GUS DIPLOMÁVAL VÁLLAL TAKARÍTÁST,
IDÔS EMBEREK GONDOZÁSÁT, GYER-
MEKFELÜGYELETET. TEL.: (20) 335-5988
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok 5 éves
gyakorlattal, esti órákban is. Tel.: (30) 503-
1644
Gyerekfelügyeletet és társalkodónôi elfog-
laltságot vállal mûvelt hölgy. Tel.: (30) 999-
5757
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435

OKTATÁS
14 ÉVE MÛKÖDÔ II. KERÜLETI MAGÁN-
ÓVODA FENNTARTÁSA CSALÁDI OKOK
MIATT ÁTADÓ. TEL.: (20) 916-6241
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
Máriaremetén bölcsôdés korú gyermekek
napközbeni ellátását, fejlesztését vállalja az
APRÓK HÁZA. Várjuk érdeklôdését a (30)
900-8608-as telefonszámon.
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR indul 1 hetes tur-
nusokban, délelôtt úszásoktatással, délután
sok játékkal kisgyermekeknek, Pesthidegkú-
ton. Érd.: (30) 900-8608
OLASZ-ANGOL NYELVTANÍTÁS PASARÉ-
TEN. Felkészítés különbözô nyelvvizsgákra.
Fordítás rövid határidôvel. Tel.: (20) 44-55-
193
OLASZ NYELVTANÁR TANÍTÁST VÁLLAL
JUTÁNYOS ÁRON. TEL.: (30) 384-6702
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/3000
Ft. Tel.: (30) 302-7760
Német/angol nyelvoktatás, korrepetálást
vállalok. Tel.: (30) 611-1200, 316-3596
Cambridge-i nyelvvizsgás tapasztalt an-
goltanár magánórákat ad az Ön ottho-
na kényelmében. Felkészítés a cambrid-
ge-i nyelvvizsgákra. Tel.: (30) 327-1104
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
GARÁZS KIADÓ A TÁROGATÓ ÚTON AZ
IBS KÖZELÉBEN. TEL.: (30) 624-3537
GARÁZS KIADÓ UDVARI BEJÁRATTAL A
FILLÉR UTCAI ISKOLÁNÁL. TEL.: 325-
8781, (20) 342-6693
GARÁZS KIADÓ! Bp. Zöldkô utca 5. Tel.:
335-5028, (20) 563-0519

Garázs kiadó a Kis Rókus utcában. Tel.:
(30) 387-8844
Hûvösvölgyben hosszú távra nagy garázs
(tárolásra is) kiadó. Tel.: (20) 339-8595
Raktárhelyiség, 20 m² a III., Kolosy téren kö-
zösköltségáron kiadó. Tel.: (20) 982-5544
PASARÉTEN KIADÓ KÉTSZOBÁS, KÉT ER-
KÉLYES, BÚTOROZATLAN ELSÔ EMELETI
KÖRBENAPOZOTT ÚJ LAKÁS. 80 000 FT.
TEL.: (20) 44-55-193
Lakást vennék tulajdonostól készpénzért
magamnak 60 m²-ig. Tel.: 337-2366
10 m²-es lakható helyiséget veszek, lehet ki-
alakított, Budapesten. SÜRGÔS! (20) 420-
8547
PASARÉTEN ELADÓ VAGY KIADÓ egy 127
m²-es, részben bútorozott, cirkófûtéses,
szép, tágas lakás. 3 szoba, nappali, konyha
(beépített bútorokkal, gépekkel), dupla zu-
hanyzós fürdôszoba és vendégvécé. A kôvel
burkolt területeken padlófûtés, egyéb helye-
ken szabályozható radiátorok. Havi rezsije
meglehetôsen kedvezô. Gépkocsibeálló a
kertben. Érdeklôdni lehet: (70) 383-0383
vagy laszlo.pataki@chello.hu
Az I., Toldy Ferenc utcában I. emeleti 66
m²-es 2,5 szobás hangulatos lakás 2 ga-
rázzsal eladó 34,9 M Ft-ért. Tel.: (20)
932-5005
A II., Vitéz utcában jó állapotú félemele-
ti, napos 31 m²-es hangulatos garzon el-
adó 11,9 M Ft-ért. Tel.: (20) 932-5005,
316-9408
Árzuhanás 85-rôl 79-re! A II., Eszter ut-
cában eladó Bauhaus-villa 113 m²-es há-
romszobás panorámás felújított lakása
79 M Ft-ért. Tel.: 316-9408, (20) 935-
0018
A II., Fô utcában II. emeleti 38 m²-es,
nappali + 1 hálós felújított lakás, akár
irodának is, eladó. Irányár: 17,2 M Ft.
Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
A II., Törökvész úton eladó egy 58 m²-es,
részben felújított X. emeleti 2 szobás lakás
+ garázs. Irányár: 27,8 M Ft. Tel.: (20) 981-
8750
A II., Utas utcában 59 m²-es felújított, cir-
kós, garázsos, napos, csendes lakás tulajdo-
nostól eladó. 29,7 M Ft. Tel.: (30) 598-3176
Pasaréti 80 m²-es kertes, napfényes, erké-
lyes társasházi lakás gépkocsibeállással el-
adó. Tel.: (30) 585-2184
II., CIMBALOM utcai villában I. emeleti
100 m²-es + 37 m²-es félszuterén eladó
tulajdonostól 1000 m²-es telken. Tel.:
(70) 221-0911, 10–13-ig.
A Kuruclesi úton 85 m²-es lakás gyönyörû
környezetben tulajdonostól eladó. 36 M Ft
+ 3 M Ft garázs. Tel.: (30) 560-8875
Fillér utcai 57 m²-es tehermentes 1 + 2 fél-
szobás felújított lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 25 M Ft. Tel.: (20) 321-0665
Tulajdonostól eladó a Napraforgó közben II.
emeleti, belsô kétszintes, 106 m²-es körpa-
norámás lakás. Garázs, pince, saját kertrész.
Irányár: 49 M Ft + garázs. Tel.: 320-6491,
10–18 óráig.
II., PENGÔ UTCAI II. EMELETI 2 SZOBÁS,
ERKÉLYES FELÚJÍTOTT NAGY KONYHÁS
ÖRÖKLAKÁS SZÉP, BELSÔ KERTES HÁZ-
BAN ELADÓ. IRÁNYÁR: 19,9 M FT. TEL.:
(30) 299-0160
A II., ALVINCI ÚTON 65 m²-ES 2 ÉS FÉL
SZOBÁS ERKÉLYES, PANORÁMÁS I. EME-
LETI ÖRÖKLAKÁS KERTES TÁRSASHÁZ-
BAN ELADÓ. IRÁNYÁR: 34,9 M FT. TEL.:
(30) 299-0160
A TÖMÖRKÉNY UTCÁBAN KÉTLAKÁSOS,
1930-AS ÉVEKBELI HÁZBAN 180 m²-ES

CSENDES, CIRKÓS LAKÁS 89 M FT. TEL.:
(70) 523-1969, www.budaihegyek.hu
Margit hídnál 100 m²-es III. emeleti (lift
nincs) lakásom eladnám (vagy kisebbre
cserélném). Tel.: (70) 210-0553
A II., Pengô közben 92 m²-es, nappali + 2
hálószobás napfényes felújított lakás eladó.
Irányár: 35,5 M Ft. Tel.: (20) 224-7952
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.
A MÁRIAREMETEI ÚTON HÁROMLAKÁ-
SOS dupla garázsos 260 m²-es családi ház
59,9 M Ft-ÉRT eladó. Tel.: (30) 418-4060
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com
XII., Csorna utcai III. emeleti 59 m²-es 2 szo-
bás, gázfûtéses, panorámás (+ 8 m² loggia
és földszinti tároló) tulajdonostól eladó.
24,9 M Ft. A terület parkosított. Tel.: (30)
230-6818, (30) 441-7236
Balatonfüreden 3 szintes, szintenként
72 m²-es új építésû szélsô sorház egye-
di gázfûtéssel, beépíthetô tetôtérrel,
teljes panorámával eladó. Érd.: (30)
341-9035. Irányár: 29,9 M Ft.
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
FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE HOS-
SZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK BÉRBE-
ADÓ CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT.
FIZETÔKÉPES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE FO-
LYAMATOSAN KERESÜNK II. KERÜLETI
ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.: 274-0174,
(30) 396-5579, info@bestbuda.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, (20) 971-3335
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALAT-
TAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT PÉ-
TER, www.budaihegyek.hu
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzle-
ti ingatlanokat korrekt jutalékkal. Tel.:
215-7336, (30) 530-5338,
www.budainewyork.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

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

SZALONOMBAN (II., PENGÔ U.) HELY KI-
ADÓ VENDÉGKÖRREL RENDELKEZÔ TER-
MÉSZETGYÓGYÁSZ VAGY CSONTKO-
VÁCS VAGY AKUPUNKTÔR HÖLGY RÉ-
SZÉRE. www.anni.hu, tel.: (30) 921-
1809
Empátia! Családoknak házvezetônôket,
idôsgondozókat, gyermekfelügyelôket
közvetítünk igény szerint. Várjuk megbí-
zásukat! Tel.: 336-1094, (70) 380-5650
A Mammut Bevásárlóközpont mellett ele-
gáns orvosi rendelôben délelôtti órákban
rendelési idô kiadó. Tel.: (20) 971-0550,
(30) 984-0330

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.
Várjuk a Bimbó úton az Excellent Fogorvo-
si Rendelôben, ahol igyekszünk minél kel-
lemesebbé tenni a nálunk eltöltött idôt. Te-
kintse meg honlapunkat! www.fogfogor-
vos.hu. Idôpont-egyeztetés: (20) 317-6822,
(20) 914-0106.

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.

GerincMed: gerincsérv megelôzése és keze-
lése! Egyéni gyógytorna, manuálterápia, ult-
rahang, elektroterápia, talpreflexológia,
gyógymasszázs, spineliner (gerinc ízületi di-
agnosztika-terápia). Bp. III., Pacsirtamezô út
7., tel.: (30) 991-2201

Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scod-
nik Anikó. Tel.: (30) 213-8052

PSZICHOTERÁPIA, HIPNOTERÁPIA, PÁR-
ÉS CSALÁDTERÁPIA. www.czegenyi-pszi-
chologus.hu, tel.: (30) 234-8506.
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA a
Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb Center
üzletközpontba költözött. Bejelentkezés:
326-1788 vagy (20) 922-5058, dr. Kertész
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-
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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

Nôi torna a Marczibányi téren, délelôtti
órákban. 1000 Ft/óra. Tel.: (20) 350-6330

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.

Cellulitismasszázs sok éves tapasztalattal.
Segítségével fogyhat a „problémás” terüle-
tekrôl is. Egyéni étkezési és mozgástanács-
adással. Halász Katalin gyógymasszôr, tel.:
(30) 273-4995

Kismamamasszázs (a szoptatási idôszak-
ban is) a várandósság elsô napjától az utol-
sóig hátfájdalom, vizesedés megszüntetésé-
re. Egyéni szülésfelkészítés pároknak,
hogy ne sodródjanak az eseményekkel. Szü-
léskísérés a biztonságos és komplikáció-
mentes szülésért. Szoptatási tanácsadás
az összehangolódás segítésére. Halász Kata-
lin gyógymasszôr és doula, www.varandos-
masszazs.hu, tel.: (30) 273-4995.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
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

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: vízvezeték- és fûtés-
szerelés, kazánok, bojlerek, csapok, wc-k ja-
vítása, cseréje. Tel.: (20) 341-5522

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

VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603
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
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
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
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, (20) 915-2678
VILLANYSZERELÉS: LEDES, HALOGÉN,
NEONVILÁGÍTÁSOK VILLANYSZERELÉSE,
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. KOMPLETT HIBA-
ELHÁRÍTÁS. II., SZILÁGYI E. FSR. 29.
TEL.: (20) 546-6304
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. EL-
MÛ által minôsített vállalkozás.

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

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 (ANA-
LÓG ÉS DIGITÁLIS), FÖLDI ANTENNÁK
JAVÍTÁSA, TELEPÍTÉSE GARANCIÁVAL.
KÁBELTÉVÉ LEOSZTÁSA. TV, VIDEÓ, DVD
ÖSSZEHANGOLÁSA. NO-KO SAT BT., II.,
FILLÉR U. 2/B. TEL.: 326-6935, (30) 542-
5540, (20) 541-5483
RÁDIÓRESTAURÁTOR a kerületben. Tel.:
376-9389, (20) 975-5311, www.antikra-
diobudapest.xls.hu
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

Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciá-
val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL-
LÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
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.
Bádogos és tetôfedések, magas- és lapos-
tetôk javítása 1986 óta, budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
Lakásfelújítás. Teljes körû kivitelezés meg-
bízható szakemberekkel. Tel.: (30) 211-
2799, www.avitek5mp.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272-
3909
Szobafestés, mázolás, tapétázás, takarítás
korrekt árakkal, minôségi kivitelben, meg-
bízható szakemberekkel. Tisztasági festés
400 Ft/m²-tôl. Tel.: (30) 246-5735, 707-4304
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
Festés, mázolás, kômûvesmunkák hideg-,
melegburkolással, közületeknek is. Tel.:
285-0570, (70) 563-0293
FESTÉS, mázolás, tapétázás, nyílászárók
passzítása, légszigetelése, szônyegpadló-,
parkettafektetés, asztalosmunkák stb. garan-
ciával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805.
Tapétázást, festést, mázolást, lakásfel-
újítást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
pontos munka. Tel.: (30) 447-3603
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔ-
RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE-
TÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: (30) 292-3247
RIASZTÓ-, KAPUTELEFON-, VILLANYSZE-
RELÉST, javítást vállalunk szakszerûen, ked-
vezô áron, garanciával, referenciákkal. Tel.:
(20) 333-2323
VEZETÉKES ÉS RÁDIÓS RIASZTÓREND-
SZEREK, VIDEÓMEGFIGYELÔK, KAPUTE-
LEFONOK TELEPÍTÉSE. STRUKTÚRÁLT HÁ-
LÓZATOK KIÉPÍTÉSE, VILLANYSZERELÉS.
AUNDA KFT. TEL.: (30) 245-2020, (20)
419-7309
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu, Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978-
7429
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
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
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyárt-
va. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszo-
lása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29., TEL. (20) 546-6304
KÁRPITOS! BÚTORKÁRPITOZÁST VÁLLA-
LUNK RÖVID HATÁRIDÔVEL! MODERN,
ANTIK ÉS BÔRGARNITÚRÁK TELJES KÖ-
RÛ FELÚJÍTÁSA ASZTALOSMUNKÁVAL,

SZÁLLÍTÁSSAL, SZÉLES KÖRÛ ANYAGVÁ-
LASZTÉKKAL, INGYENES FELMÉRÉSSEL.
TEL.: (30) 691-4156, 407-2946, FRANK.
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
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423

REDÔNY
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
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

KERT
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
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍ-
TÉS, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, MET-
SZÉS, KERTÉPÍTÉS ÉS ÖNTÖZÔRENDSZER
TELEPÍTÉSE, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉR-
NÖKTÔL KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 561-
7063
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymá-
szótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond
Ferenc. Tel.: (30) 977-1745
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fa-
kivágást, sövényvágást vállalok szakérte-
lemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu
KERTÉPÍTÉS, KERTRENDEZÉS, KERÍTÉS-
ÉPÍTÉS, JAVÍTÁS. LÉPCSÔHÁZAK TAKARÍ-
TÁSA. AUNDA KFT. TEL.: (30) 245-2020,
316-3596
Kertépítés, karbantartás, térburkolatok, tám-
falak, fûnyírás, metszés, permetezés, javítás,
betonozás. Tel. (30) 852-3349
Kertépítést, kertgondozást, metszést, perme-
tezést vállalok. Tel.: (20) 970-7506
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installálás.
Beállítások. Adatok rendszerezése, mentése.
Vírusvédelem. Felnôttek, diákok korrepetálá-



28. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

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. május 6-án 11 óráig.

sa informatikából. NO-KO SAT Bt., II. Fillér
u. 2/b. Tel.: 326-6935, (30) 595-2921, (20)
541-5483
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés,
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: (30) 857-2653

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

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

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISE-
LET BIZTOS ALAPOKON. Cégünk teljes jo-
gi és mûszaki háttérrel, valamint többéves
szakmai tapasztalattal rendelkezik. www.ko-
zoskepviselo.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
Társasházak közös képviseletét szakképesí-
téssel, gyakorlattal, referenciával vállaljuk.
Tel.: (30) 977-6612
Takarítást, kertgondozást vállalunk tár-
sasházak részére, budai referenciákkal.
Tel.: (30) 9191-013, www.haztakari-
tas.hu

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

VÉTEL, ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte-
ményem kiegészítésére magas áron vá-
sárolok. Tel.: 325-6753
Antikváriumunk könyveket, teljes
könyvtárakat, régi képeslapokat, vitrin-
tárgyakat, metszeteket, térképeket,
festményeket, hanglemezeket vásárol
készpénzért. Díjtalan kiszállás. Tel.:
332-0243, (20) 922-0001
Szalongarnitúra, füles fotelok, kanapé, 3 aj-
tós gardróbszekrény eladó. Tel.: 355-9807

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
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel
Leó út 12. Tel.: 316-6461, (20) 391-5543,
Gyulai Tamás.
Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásá-
rol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938

TÁRSKERESÉS
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
KÉREM, SEGÍTSEN! Elveszett a Bimbó
út felsô részérôl április 4-én szombaton
este a Bumi névre hallgató 12 éves fe-
hér, bichon havanesse kiskutya, akit na-
gyon vár haza szeretô, nagyon súlyos
beteg gazdája. Életüket mentheti meg!
Tel.: (20) 434-1921

Leinformálható 56 éves tanítónô örökösödé-
si vagy eltartási szerzôdést kötne finomlel-
kû, halk szavú, békés természetû gyermekte-
len idôs személlyel, ottlakással. Tel.: (70)
275-9307

ELTARTÁSI SZERZÔDÉST KÖTÜNK IDÔS
POLGÁRI SZÁRMAZÁSÚ BUDAI LAKOS-
SAL. KÖZÉPKORÚ, STABIL EGZISZTENCIÁ-
JÚ HÁZASPÁR VAGYUNK. MEGÁLLAPO-
DÁS EGYEDI FELTÉTELEK SZERINT. ÜZE-
NET A (30) 683-6683-AS TELEFONSZÁ-
MON.

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

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

Tollasoznál
szélben és
sötétben is?

Újdonság!
Itt az évszázad
ütôs sportja!

www.speedminton.hu

www.budai-callanetics.hu
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• 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 Panda szálloda és étterem dolgozói
ezúton szeretnének köszönetet

mondani a kerület lakóinak,
egyházainak, önkormányzatának és

dr. Láng Zsolt polgármester úrnak
támogatásukért, hogy

lehetôvé vált szállodánknak
és a fogyatékkal élôknek

a világon elsôként
bebizonyítaniuk

a társadalmi össze-
fogás erejét.

Látogasson el hozzánk!
Hotel Panda****

Telefon: + 36-1 394-1935,
e-mail: sales@hotelpanda.hu,

www.hotelpanda.hu,
www.hotelpanda.blogol.hu

Továbbra is 10% engedménnyel várjuk
a kerületi lakosokat, cégeket!

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

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.

RÓZSADOMB VILLAPARKRÓZSADOMB VILLAPARK
PANORÁMÁS RÓZSADOMBI

LAKÁSOK LEKÖTHETÔK
A lakások mérete: 59–200 m²
Lakások ára: 850 000–1 000 000 Ft/m²
1 db gépkocsi-beállóhely ára: 4 500 000 Ft

TEL.: 201-3570;
(06 20) 336-3140; (06 30) 932-7080

www.skarlat.hu

Szezonzáró akciós hétvége
a Color Garden Kft.
kertészeti árudáiban

2008. május 8., 9., 10-én
Egynyári palánták,

balkonnövények, évelôk és
cserjék kiárusítása nagy

kedvezményekkel.
Címek:

Hidegkúton:
Hidegkúti út 76/a,

tel.: (06 20) 405-6593
Solymáron:

Mátyás király. u. 4.,
tel.: (06 20) 405-6858

Dr. Kom Zsuzsanna háziorvos
újonnan megnyitott rendelôben
várja május 18-tól régi betegeit,
és új páciensek jelentkezését a
Mechwart liget mellett.
Cím:1022 Rét u. 3. Tel.: 201-3417.
További információk olvashatók:

www.drkomzsuzsanna.hu

MINDEN KÖNYV
FÉLÁRON!

Custos Zöld
könyvesbolt

1024 Budapest,
Margit krt. 7.

A Kerekerdô Óvoda várja azon szülôk je-
lentkezését, akiknek fontos, hogy gyer-
mekük kis létszámú csoportban, szere-
tô, biztonságos közegben töltse min-
dennapjait. Magas színvonalú korosztá-
lyos óvodai foglalkozások, egészséges
ételek, napi testmozgás és a szabad já-
ték öröme várja a kicsiket.

Egész nyáron nyitva tartunk!
Ugrai-Nagy Tünde

(30) 427-5526
www.kerekerdo-ovoda.hu

Budagyöngye Bevásárlóközpont
(1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.)
Új Udvar Üzletház (1036 Budapest, Bécsi út 38-44.)
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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
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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

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.

Minden kedves
édesanyának, nagymamának
nagyon boldog
anyák napját
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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