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Szép, tágas és gondozott környezet
várja a betegeket

Ünnepélyes keretek között átadták a Rét ut-
cai Egészségházat, ahol a Ganz utcai felnôtt
háziorvosi, a Henger utcai gyermekorvosi
rendelôk és védônôi szolgálat, valamint a 24
órás felnôtt ügyelet kapott új helyet.

A beruházás eredményeképpen a kor szín-
vonalának megfelelô egészségügyi intéz-
ménnyel gazdagodott a II. kerület, és egyben
a rendkívül leromlott állapotú, egyébként
mûemléki védettségû épület is megújulha-
tott. A vízivárosi rendelôkben megszokott ko-
pott berendezés, a töredezett csempék és a
szûk, sötét, és nem ritkán beázó orvosi ren-
delôk helyett tágas, teljesen új helyiségek vár-
ják a körzetekhez tartozó mintegy tízezer be-
teget a Rét utca 3. alatti egészségházban má-
jus 18-tól.

(Folytatás a 3. oldalon)

Százötven éve született Bánki Donát
A százötven éve, 1859. június 6-án született Bánki Donát világhírû
magyar mérnök és akadémikus tiszteletére avatott emléktáblát má-
jus 20-án a Bánki Donát Emlékbizottság és a II. kerületi önkormány-
zat a Rózsahegy utca 6. szám alatt, ahol a feltaláló 1898-tól halálá-
ig, élete utolsó 24 évében lakott.

— Nem csupán megemlékezni akarunk Bánki Donátról, hanem
az örökségét is szeretnénk tovább vinni — emelte ki beszédében
Csizmadia Béla, a Szent István Egyetem tanára. Azt hangsúlyozta,
hogy Magyarországon a tehetséggondozást kell elsôsorban felka-
rolni, ez lehet a gazdaság megerôsítésének alapja.

Láng Zsolt polgármester emlékezô szavaival utalt arra, hogy Bán-
ki Donát egy kis településen született, mégis, a mai napig az ô talál-
mányai alapján mûködik számos technikai berendezés. — Úgy ne-
velkedett és úgy végezte munkáját, hogy mindig a haza javát néz-
te, és ez az a felfogás, ami leginkább hiányzik a mindennapokból
— tette hozzá a polgármester.

A Mérnöki Kamara kezdeményezésére még tavaly ôsszel hozták
létre a Bánki Donát Emlékbizottságot azzal a céllal, hogy koordinál-
ja a feltaláló születésének 150. évfordulójára szervezett megemléke-

zés-sorozatot. Az országban számos helyen szoboravatással, koszo-
rúzással, konferenciával és vándorkiállítással emlékeztek a karburá-
tor, a Bánki-turbina és sok más szerkezet feltalálójára, június 6-án
pedig szülôfalujában, Bakonybánkon a nevét viselô emlékpark alap-
kövét helyezik el.
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H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

az óránkénti idôpontra
elôjegyzett ügyfelek
a sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
péntek: 8.00–13.30

ebédidô: 12.15–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

* hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–13.30

ebédidô: 12.15–13.00

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

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

Városrendészet

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

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

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

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

Ü G Y E L E T E K

Gyermekorvosi ügyelet 1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 212-5979

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

Felnôttorvosi ügyelet 1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370 mindennap: 24 órás ügyelet

Meghívó a közmeghallgatásra
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

2009. június 11-én 16 órától
közmeghallgatást tart

a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
(1025 Törökvész út 48–54.).

A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselôi közérdekû kérdést intézhetnek és javasla-
tot tehetnek a testületnek.

További információ: Közérdekû kérdés, javaslat a téma rövid
megjelölésével benyújtható június 5-én 15 óráig személyesen
vagy írásban az Ügyfélszolgálati Központ Lakosságszolgálati Cso-
portjánál (1024 Margit krt. 47–49.), a zala.katalin@masodikkeru-
let.hu e-mail címen, illetve a 346-5625-ös vagy a 346-5627-es
(félfogadási idôben), valamint a 346-5630-as üzenetrögzítôs te-
lefonszámon.

Megnyitott a hidegkúti horgásztó
Az eddig teljesen elzárt pesthidegkúti Templom utcai kis halastavat
mostantól bárki felkeresheti. A belépés természetesen ingyenes, de
a horgászoknak napijegyet kell váltaniuk, 5000 (felnôtt), illetve
3000 (ifjúsági) forint értékben. A hidegkúti lakosok a fenti árból hu-
szonöt százalékos kedvezményt kapnak. A napijegy ára magában fog-
lalja a horgászrendben szabályozott mennyiségû hal elvitelét is. Ha
valaki nem kívánja hazavinni zsákmányát, napi kétezer forintért vált-
hat csak a sporthorgászatra jogosító jegyet.

Amennyiben a tó télen befagy és a jég vastagsága biztonságos mére-
tet ér el, saját felelôsségre, minimális belépô ellenében korcsolyázók
is használhatják majd.

Irtsuk, mert sok bajt okoz
A fôváros köztisztaságáról szóló rendelet szerint az ingatlan tu-
lajdonosa (kezelôje, használója) köteles gondoskodni a beépítet-
len telekingatlan, illetve az ingatlan és az ingatlan elôtti járda, a
járda és az úttest közötti terület gondozásáról, tisztán tartásáról
és gyommentesítésérôl. Aki ennek nem tesz eleget, szabálysér-
tést követ el, és 30 ezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.
A Városrendészet regisztrálja a parlagfûvel fertôzött területeket,
majd az érintetteknek figyelemfelhívó levelet küldenek ki.

Hivatali segítség külföldre utazóknak
Az Ügyfélszolgálati Központ (1024 Margit körút 47–49.) meg-
hosszabbított ügyfélfogadással segíti az utazásra készülôket. A
II. kerületi állandó lakosok június 1. és július 15. között szerdán-
ként 18 óráig és péntekenként 15 óráig intézhetik a személyazo-
nosító igazolvánnyal, az útlevéllel és a vezetôi engedéllyel —
nemzetközi jogosítvány is — kapcsolatos ügyeiket.
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Tizenegyezer lakó egészségügyi ellátását érinti a változás
(Folytatás az elsô oldalról)

A patinás épületben kapott helyet az eddig a
Ganz utcai intézményben mûködô nyolc fel-
nôttorvosi rendelô, a Henger utcai négy gyer-
mekorvosi körzet rendelôje és a védônôi rész-
leg, valamint a 24 órás felnôttorvosi ügyelet.

Az önkormányzat akkor döntött az épület
felújítása mellett, amikor a Ganz utcai épület-
csoport tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelô Zrt. bejelentette: igényt tart az in-
gatlanra. Mivel más, rendelôintézetnek alkal-
mas épület a környéken nincs a II. kerületi
önkormányzat birtokában, ezért a legközeleb-
bi, erre alkalmas ingatlan átalakításáról ho-
zott határozatot, hogy gondoskodni tudjon a
nyolc felnôttorvosi körzet betegeinek ellátá-
sáról.

A Rét utcai ház méreteinél fogva megfelelô-
nek bizonyult több körzet lakosainak fogadá-
sára. Az épület — amelyet az 1900-as évek
elején ispotálynak építettek — rettenetes álla-
potban volt, de a felújítással Rózsadomb
egyik legszebb, helyi védettség alatt álló épü-
lete visszakapta régi fényét.

— Igyekeztünk a sok éve húzódó kérdést
orvosok, szakasszisztensek és nem utolsó
sorban a betegek számára egyaránt megnyug-
tatóan, hosszú távra rendezni — mondta
Láng Zsolt polgármester avatóbeszédében. —
Itt nemcsak egy ház XXI. századi színvonalú
felújítása valósult meg, hanem egyben egy pa-
tinás épület is megmenekült olymódon,
hogy az országszerte példaértékû lehet. Kö-
szönet illeti mindazokat, akik szerepet vállal-
tak a munkában, és azokat az egészségügyi
dolgozókat és a betegeket egyaránt, akik a
Ganz utcai rendelôkben türelemmel viselték
a méltatlan körülményeket. Külön köszönete-
met szeretném kifejezni Dankó Virág alpol-
gármesternek, Szalai Tibor jegyzônek és Nagy-
né Opre Tünde egészségügyi referensnek,
akik áldozatos munkával dolgoztak azért,
hogy mára elkészüljön ez a gyönyörû épület—
tette hozzá a polgármester.

Az átadáson a képviselô-testület minden
frakciója képviseltette magát. Koncz Imre
(SZDSZ) és Varga Elôd Bendegúz (MSZP) egyet-
értettek abban, hogy a kényszerû helyzetben
az önkormányzat a legjobb megoldást válasz-
totta, amikor a Rét utcai ingatlan felújítása
mellett döntött.

Az épületet eddig csak gyalogosan lehetett
megközelíteni, de az egészségházzá való átala-
kításkor gépkocsifelhajtót alakítottak ki, és
kerekesszékkel is el lehet érni az akadály-
mentesített rendelôket. Az alsó szinten ka-
pott helyet két rendelô és a felnôttorvosi
ügyelet, valamint egy patika, a gyermekorvo-
si rendelôket az elsô emeleten alakították ki,
ugyanitt találhatók az eddig a Henger utcá-
ban mûködô védônôi szolgálat helyiségei. A
II. emeleten fogadja a betegeket hat felnôttor-
vos. Minden körzeti orvos — akik eddig vál-
tották egymást — külön helyiséget kapott,
amely a kényelmet és a szakmai célokat egy-

aránt szolgálja. A rendelôk a legszigorúbb
elôírásoknak is megfelelnek, az épület pedig
lifttel van ellátva.

Dr. Kom Zsuzsanna orvos úgy véli, a minô-
ségbeli különbség óriási a régi várók és ren-
delôk, valamint a most átadottak között:

— Korábban sötét és már takaríthatatlan
helyiséget használt felváltva két kolléga. A
Ganz utcában nagyon szûk volt a hely, amit az
egészségügyi dolgozók és a betegek is meg-

sínylettek. Az új rendelôkben kényelmesen
fogadhatjuk a betegeket. Fontos, hogy a helyi-
ségek kialakításánál fogva a személyes, négy-
szemközti beszélgetésre is lehetôség van. A
háziorvosok újabb mûszereinek szintén jut
tér, ami azért fontos, mert a diagnosztika je-
lentôs részét már el lehet végezni az alapellá-
tás keretein belül, ezáltal javul a szakmai mi-
nôség is.

szeg

Megújul a Pasaréti úti rendelô is
Az önkormányzat június 15-tôl megkezdi a Pasaréti út 67–69. szám alatt mûködô gyer-
mekorvosi rendelôintézet felújítását, amelynek ideje alatt a Fenyves utcai iskola épülete
(1026 Fenyves utca 1.) lesz a rendelések helyszíne. A költözés és a technikai átállás miatt
június 15-én hétfôn csak sürgôsségi esetekben látnak el betegeket a Fenyves utcában, de
június 16-án reggel 8 órától a megszokott rend szerint fogadják a rendelôkhöz tartozó
öt körzet betegeit. A betegrendeléssel együtt a Pasaréti úton mûködô védônôi szolgálat
is a Fenyves utcába költözik.

A beruházás már halaszthatatlan volt, mert az egészségügyi intézmény épületén több
évtizeden keresztül nem végeztek felújítást. A vezetékek, a csövek és a nyílászárók telje-
sen elöregedtek, ráadásul a fûtési rendszer is korszerûtlen, ilyen körülmények között pe-
dig nem lehet biztosítani a minôségi ellátást. A gazdaságos üzemeltetést szolgálja majd
a falak hôszigetelése és a nyílászárók cseréje. A teljes körû felújítás része, hogy a rendelô-
intézet akadálymentes lesz. A beruházás méretei miatt csak az egyidejû és folyamatos
munkavégzéssel lehet az épületet felújítani. A rekonstrukció a tervek szerint augusztus
végére elkészül, hogy az iskola épülete a tanévkezdésre ismét a diákok rendelkezésére áll-
hasson. A rendelések ideiglenes helyszíne csupán néhány száz méterre van a Pasaréti úti
intézménytôl, 5-ös busszal és gépkocsival is könnyen megközelíthetô. A felújítás alatt a
körzetek rendelési idôpontjai és a telefonszámok változatlanok maradnak: 200-6575,
200-6567.

Körzetek, orvosok, rendelési idôk:
6. körzet: dr. Dobó Katalin. Hétfô: 8–10, kedd: 18–20, szerda: 10–12, csütörtök: 16–18,
péntek: 12–14, tanácsadás elôjegyzéssel: hétfô: 10–12, kedd: 14–15.
7. körzet: dr. Nelhübel Ágoston. Hétfô: 10–12, kedd: 16–18, szerda: 8–10, csütörtök:
18–20, péntek: változó; tanácsadás elôjegyzéssel: hétfô: 8–10, kedd: 14–16.
8. körzet: dr. Bíró Eszter. Hétfô: 12–14, kedd: 10–12, szerda: 14–16, csütörtök 12–14,
péntek: változó; tanácsadás elôjegyzéssel: hétfô: 14–16, csütörtök 10–12.
9. körzet: dr. Balasa Éva. Hétfô: 18–20, kedd: 8–10, szerda: 16–18, csütörtök: 8–10, pén-
tek: változó; tanácsadás elôjegyzéssel: hétfô: 16–18, kedd: 10–12.
10. körzet: dr. Kufner Judit. Hétfô: 16–18, kedd: 12–14, szerda: 18–20, csütörtök: 10–
12, péntek: változó; tanácsadás elôjegyzéssel: szerda: 16–18, csütörtök: 8–10.
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

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

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 29.) szerdánként 10–14, csü-
törtökönként 10–14 és 17–20 óráig tart
nyitva. Tel.: 441-5373, hívható napközben.

AZ MDF II. kerületi irodája (1022 Buda-
pest, 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
csütörtökig 17–19 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, (70) 379-9705;
www.jobbik02.hu, info@jobbik02.hu.

FOGADÓÓRÁK. Balsai István országgyû-
lési képviselô (2. vk.) következô fogadóórá-
ját június 4-én 18 órától a Polgármesteri Hi-
vatalban (1024 Budapest, Mechwart liget
1.) és június 18-án a Pesthidegkúti Közössé-
gi Házban (1028 Budapest, Máriaremetei
út 37.) tartja, Tel.: 441-5143, e-mail: istvan.
balsai@parlament.hu.

Nagy Gábor Tamás országgyûlési képvi-
selô (1. vk.) következô fogadóóráját június
9-én 15–16.30-ig tartja a Tamás Alajos Kö-
zösségi Házban (1024 Budapest, Rómer Fló-
ris u. 4.) Bejelentkezés: (20) 349-7997.

A képviselô-testület ülésén történt
A testület május 21-i ülésén a
képviselôk egyperces néma felállással
tisztelegtek május 11-én elhunyt
díszpolgárunk, Schéner Mihály emléke
elôtt. Határozat született a Lajos utcai
szociális bérház lakásainak bérleti
jogára kiírandó pályázatról.
Megválasztották a II. kerületi
szavazatszámláló bizottságok új és
póttagjait. Törvényi kötelezettségnek
eleget téve módosították a kerületi
közoktatási, közmûvelôdési és nevelési
intézmények alapító okiratait.

A napirendi pontok tárgyalását megelôzôen
Láng Zsolt polgármester néhány szóban kitért
az ülést megelôzô hétvégén — május 16-án —
három kerületi pártirodát ért inzultusra. A Fi-
desz Keleti Károly utcai, az MSZP Fazekas ut-

cai és az SZDSZ Margit körúti irodájának falá-
ra, illetve az épület bejárata elôtti járdára is-
meretlen tettesek gyalázkodó feliratokat fes-
tettek. A polgármester elmondta: a II. kerüle-
ti önkormányzatban szerepet kapó pártok
mindegyike elítéli az ízléstelen akciót, amely
ellentétes a tisztességes politikai kampány-
nyal, a demokráciával és az európai érték-
renddel. Reményét fejezte ki, hogy a jövôben
a politikai küzdelmeket nem zavarják meg ha-
sonló események.

Molnár Zsolt (MSZP) annak a véleményé-
nek adott hangot, hogy nem szabad túl nagy
jelentôséget tulajdonítani a hasonló cselek-
ményeknek, mert az elkövetônek pont az a
szándéka, hogy magára irányítsa a ªgyelmet.
Ez a fajta vandalizmus sajnálatos módon a
mai politikai élet velejárója — vélte a szocia-
lista képviselô, aki külön köszönetét fejezte
ki, hogy a polgármester mindhárom iroda fa-
lát és környékét néhány órán belül rendbe
hozatta.

Szintén elítélôleg nyilatkozott a történtek-
rôl Koncz Imre (SZDSZ), aki szerint — egyet-
értve a polgármesterrel — el kell határolódni
a történtektôl. Képviselôtársával együtt bízik
abban, hogy a rendôrség hamarosan az elkö-
vetô nyomára jut.

Napirend elôtt kért szót Zagyvai Péter
(SZDSZ) képviselô is, aki arra várt magyaráza-
tot, hogy miért helyeztek ki újabb óriásplaká-

tot a Pasaréti út és a Napraforgó utca sarkán,
a Pénzügyôr pálya melletti gyalogútra. Azt is
megjegyezte, hogy a tartószerkezetet egy ko-
rábban illegálisan felhalmozott szemétkupa-
con keresztül süllyesztették a földbe. Szalai
Tibor jegyzô ígéretet tett arra, hogy a hivatal
illetékes szakemberei ellenôrzik a tábla kihe-
lyezését.

Takács Beáta (MSZP) üdvözölte a Rét utcai
rendelôintézet átadását, és arra kérte az ön-
kormányzat vezetését, hogy a téli idôszakra
készüljön el a Rét utcai lépcsôsor felújítása.

*
A 2003 végén átadott szociális bérház leg-
több lakására akkor kötött bérleti szerzôdé-
sek, a jogilag engedélyezett fél év meghosz-
szabbítást is beszámítva, június 30-án lejár-
nak. Ezért az önkormányzat közel harminc la-
kásra írt ki pályázatot. (A felhívás szövege a
23. oldalon olvasható.)

A képviselô-testület 2006-ban az ország-
gyûlési választások elôtt megválasztotta a II.
kerületi szavazatszámláló bizottságok tagjait
és póttagjait, akiknek megbízatása a követke-
zô általános választásokig szól. A testület ál-
tal már megválasztott tagok, illetve póttagok
közül többen jelezték, hogy különbözô okok
miatt nem tudnak részt venni az Európai Par-
lament tagjainak választásán a bizottságok
munkájában. A kiesô tagok helyére újakat de-
legáltak a képviselôk.

Az idén január 1-jén hatályba lépett a költ-
ségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodá-
sáról szóló törvény, amely új szabályokat álla-
pított meg — egyebek mellett — a költségveté-
si szervek besorolásával, mûködésével és az
alapító okiratok tartalmával kapcsolatban. A
képviselô-testület törvényi kötelezettségé-
nek eleget téve módosította a kerületi közok-
tatási, közmûvelôdéi és nevelési intézmé-
nyek alapító okiratait.

ti

Schéner Mihály temetése
Kerületünk díszpolgárától, Schéner Mi-
hálytól június 4-én csütörtökön 11.15-
kor vesznek végsô búcsút az óbudai te-
metôben.
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Közterületi rendészeti hálózat épül
A Városrendészet most és a következô hetek-
ben dolgozza ki annak a referensi hálózatnak
a technikai hátterét, amely jelentôsen hozzá-
járul majd a kerület közbiztonságának és a
közterületek rendjének javításához. A közte-
rületi rendészeti hálózat kialakításának célja,
hogy a lakosság tudja, kihez lehet fordulni,
ha a közterületet érintô problémával szembe-
sül, és hogy a kapcsolattartásnak új megvilágí-
tást adjanak. A Városrendészet megbízott
munkatársainak elérhetôségét minden ház-
tartásba eljuttatják. A közterület-felügyelôk
vagy polgárôrök feladata lesz, hogy a körzet-
bôl érkezô minden egyes bejelentést kezelje-
nek, megoldják, vagy továbbítsák az észrevé-
telt az illetékes szerveknek. A referensek a be-
jelentéstôl számított 48 órán belül kötelesek

lesznek a bejelentônek visszaigazolni, hogy
ügyében milyen lépéseket tettek.

Az év második felétôl a kerületet kisebb ré-
szekre osztva jelölnek ki területeket, ame-
lyekben egy-egy megbízott közterület-fel-
ügyelô vagy polgárôr lesz felelôs a lakosság-
gal történô kapcsolattartásért:

— A rendszer nem teljesen új keletû, és
részben a rendôrség régi körzeti megbízotti
hálózatához hasonlít, de más a mûködési el-
ve és a hatékonysága is sokkal jobb lesz —
mondta Vajthó Gábor, a Városrendészet veze-
tôje. — A II. kerületet kisebb egységekre oszt-
juk, ennek alapját lényegében az apróbb vá-
rosrészek régi elnevezése és területi bontása
képezi, úgymint Országút, Kurucles, Ófalu
vagy Csatárka — a lakosságszám szerint egy-

egy területért akár több kolléga is felelôs le-
het, de az apróbb körzeteket összevonjuk —
tette hozzá a csoportvezetô.

A bejelentéseket és észrevételeket a lakók
a Bûnmegelôzési Centrumon keresztül tehe-
tik majd meg. A központból az illetékes refe-
rensnek továbbítanak minden jelzést, vagy
rögtön intézkedést kezdeményeznek, ezzel
biztosítva a gyors ügyintézést és a bejelenté-
sek biztos célbajuttatását. Ugyanakkor egy-
egy terület felügyelôje telefonon is elérhetô
lesz.

A Bûnmegelôzési Centrum továbbra is vár-
ja minden szervezet, egyesület segítségét és
csatlakozását, hogy a II. kerületben a bûn-
megelôzés a gyakorlatban még sikeresebb
program legyen. szg

Teherautószámra lopták a vizet a köztéri csapból
Egy rozzant teherautóra lettek ªgyelmesek a
Városrendészet járôrei április 29-én dél kö-
rül a pesthidegkúti Temetô utcában. A jármû
mûszaki állapota már önmagában vonzotta a
tekintetet, de a közterület-felügyelôknek az
is feltûnt, hogy a teherkocsi platóján egy ha-
talmas tartály áll, amelybe egy utcai közkút-
ról slagon keresztül vizet engedtek. A jár-
ôrök igazoltatták a sofôrt.

— Kiderült, hogy semmilyen dokumentu-
mát sem tudta bemutatni az illetô, és a te-
herautónak sem voltak okmányai — tájékoz-
tatott Kalocsai Tímea közterület-felügyelô.
— A férª eleinte agresszíven lépett fel kollé-
gámmal szemben, végül elmondta azt is,
hogy lovai ellátására szállítja a vizet na-
gyobb tételben. A Városrendészet munkatár-
sa hozzátette: feljelentést tettünk, hivatal-

ból értesítettük a rendôrséget, és a vízmû-
vek is vizsgálatot kezdeményezett. Késôbb
kiderült, hogy az illetô nem volt ismeretlen
a felügyelôk elôtt, mert ellene közterületen
tárolt roncs gépkocsik miatt már kénytele-
nek voltak intézkedni.

A II. kerületben jelenleg 90 közkút találha-
tó, amelyeket jellemzôen ott telepítettek,
ahol a lakosok számára nem állt rendelkezés-
re vezetékes ivóvíz. A vizet háztartási szükség-
let céljára lehet igénybe venni, más okból en-
gedélyköteles a csapolás. A Fôvárosi Vízmû-
vek Zrt. tájékoztatása szerint a kerületben ha-
sonló esettel még nem találkoztak.

— Az illegális vízvételezésre jellemzôbb,
hogy az ivóvízhálózatra csatlakoznak rá sza-
bálytalanul, és méretlenül vételezik a vizet.
Ha rájövünk, az új vízmérô alapján számított
napi átlagos vízfogyasztást vesszük alapul és
ötszörös büntetôtarifát számlázunk ki —
mondta el Lévai Zsuzsanna, a cég kommuniká-
ciós osztályvezetôje. Megjegyezte: tapasztala-
taik alapján nincs vagyoni helyzethez vagy
foglalkozáshoz kötve a vízlopás. A mûszaki ki-
vitelezéshez értô „szerelôt” azonban meg
kell ªzetni, így inkább a magasabb vízfogyasz-
tás esetén kockáztatják meg az illegális be-
avatkozást. A Vízmûvek a visszaélések felderí-
tésére külön csapatot foglalkoztat.

Boros Norbert, az ELMÛ kommunikációs
igazgatója mindenkit óva int az illegális áram-
vételtôl. Amellett, hogy életveszélyes, majd’

minden esetre fény derül. Fôként a hirtelen
lecsökkent fogyasztás a gyanús.

— Mindenképpen meg kell különböztetni
azokat, akik nem tudják ªzetni, és akik nem
akarják ªzetni a szolgáltatás díját. A szociális
indokok kezelésére számos lehetôség áll a kü-
lönbözô támogatások és segélyek révén, az
áramlopással szemben azonban szigorúan fel-
lépünk. Elsôként megállapodásra törek-
szünk, de ha kell, bírósághoz fordulunk — tet-
te hozzá. A kommunikációs vezetô elmond-
ta, hogy a nagy energiaigényû tevékenységet
végzô cégeknél (kemencékhez) fordul elô il-
legális áramfelvétel, Budán pedig fôként a
medencék és nem ritkán a kerti utak téli fûté-
séhez lopják az áramot a lakók. Olyan II. ke-
rületi esetrôl is tudnak, ahol a kerti mozgó-
lépcsô üzemelt „ingyen” árammal. grg

Városrendészet és
Bûnmegelôzési Centrum

n Levelezési cím: 1024 Buday László ut-
ca 5/c

n Ügyfélszolgálat: 346-5678
n Panaszbejelentés: 346-5679, fax:

346-5649
n Ingyenesen hívható zöld szám: (06

80) 204-965
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Új városközpont épül Bel-Budán
A következô egy-másfél évben
jelentôsen átalakul kerületünk Moszkva
térhez közeli, a Millenárist körbeölelô
területe. Az önkormányzatnak a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
által 2007 decemberében kiírt
„Budapesti integrált városfejlesztési
program — Budapesti kerületi
központok fejlesztése” (KMOP-2007–
5.2.2/B) pályázatra benyújtott terveit
elfogadták. A legtöbb fôvárosi kerület
adott be úgynevezett funkcióbôvítô
pályázatot, de közülük csak nyolc
valósulhat meg — így döntött az NFÜ
illetékes hatósága.

A II. kerületi önkormányzat a Lövôház utca—
Marczibányi tér—Keleti Károly utca—Mech-
wart liget—Margit körút által határolt terület
minôségi fejlesztésére, funkcióbôvítésére
nyújtott be pályázatot. A pályázat alapjául egy
rövid, közép- és hosszú távú elemekre épülô
Integrált városfejlesztési stratégia (IVS) szolgál,
amely tizenöt-húsz évre elôre feltérképezi a
kerület lehetôségeit és a fejlôdés tervezett
irányait. Hat, úgynevezett akcióterületet je-
lölt ki az önkormányzat: a volt Ganz-terüle-
tek és a Marczibányi tér környéke (1), a pest-
hidegkúti régi (2), illetve új (3) városköz-
pont, a Törökvész —Zöldmál (4), a Pasarét
(5), valamit Újlak— Felhévíz (6) térsége. A vá-
rosfejlesztési stratégia lehetôséget kínál ar-
ra, hogy a területeket a magánszférával, non-
proªt szervezetekkel, más kerületekkel és a
fôvárossal együttmûködve egységesen egy
koncepció mentén fejlessze az önkormány-
zat. Így például a stratégia középtávú fejlesz-
tési tervei között szerepel az egykori Ganz-te-
rületeken a Millenáris köré tervezett zajvédô
fal megépítése vagy a gyárépüle-
tek további rehabilitációja ,
amely nem csak kormányzati,
uniós vagy helyhatósági pénzek-
bôl valósulhat meg.

A mostani pályázat az elsô ak-
cióterület rövid idôn belül megva-
lósuló fejlesztését tûzte ki célul.
Az önkormányzat mintegy 1,8
milliárd forintos átalakítási ter-
vet nyújtott be, amelybôl 1,5 mil-
liárd forint lett volna támogatás.
A pályázat elbírálása során azon-
ban a támogatási összegeket csök-
kentették, így kerületünk a terve-
zett másfél milliárd forint he-
lyett 950 millió forint pályázati
pénzt nyerhet el. A támogatási ke-
ret szûkülésének eredményeként
az eredeti tervek némileg módo-
sultak, de az önkormányzat plusz
önerôt biztosítva arra törekszik,
hogy az elképzelések alapvetôen
mind megvalósuljanak.

A kerület vezetésének célja,
hogy a Moszkva tértôl kezdôdô ke-

rületrész a Mechwart ligetig bezárólag valódi
városközponthoz méltó funkciókkal bôvül-
jön a következô idôszakban. Az átalakulás
nyomán több tere lesz a gyalogosoknak, a ke-
rékpárral közlekedôknek, a régi típusú kiske-
reskedelmi boltoknak és vendéglátóegysé-
geknek. Az is célja a fejlesztésnek, hogy a te-
rületen élôk, ide kikapcsolódni, vásárolni já-
rók nagyobb biztonságban érezzék magukat.

De lássuk, hogyan is alakul át 2010 végére
a Margit körúttól a Marczibányi térig húzódó
terület! A városképet érintô fejlesztések közé
sorolható a Mechwart liget teljes felújítása
(az új díszburkolat kialakítása mellett meg-
újul a szökôkút, a játszótereket az EU-szabvá-
nyok szerint építik át, átalakul a zöldfelület).
A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára —
amely az önkormányzat egyik partnerszerve-

zete a projektben — kibôvül egy olvasó- és
rendezvényteremmel, egyúttal a lakosság szá-
mára látogathatóvá válik. A Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ hátsó traktusát felújít-
ják, és új foglalkoztatószobákat, közösségi te-
reket is kialakítanak. Ezen kívül megújul az
akcióterületen a közvilágítás, új és korszerû
kandelábereket helyeznek ki, valamint össze-
sen kilenc új térªgyelô kamerát is felszerel-
nek a kijelölt utcákban.

Az örökségvédelem is része a fejlesztés-
nek, ennek keretében a katolikus egyházzal
együttmûködve a pályázat részeként újul meg
a Keleti Károly utcai Krisztus Király Temp-
lom lépcsôje.

Jelentôsen átalakul a városrészközpont köz-
lekedése és infrastruktúrája: a Lövôház utca
a Fény és Káplár utca közötti szakaszon sétá-

lóutcaként mûködik majd, a Káp-
lár utca és a Marczibányi tér között
pedig csillapított forgalmú övezet-
ként. Csillapított forgalmúvá ala-
kítják a Keleti Károly utcát és a
Marczibányi tér déli oldalát is. Tel-
jes egészében megújul a Kis Rókus
utca, és kerékpártároló kerül a
Mechwart ligetbe, valamint a Lövô-
ház és Pengô utca sarkára.

A gazdaságfejlesztési célt hat ön-
kormányzati üzlethelyiség felújítá-
sa szolgálja, amelyeket kiskereske-
delmi és vendéglátóipari tevékeny-
ség céljára adnak majd bérbe.

A pályázat második fordulója je-
lenleg zajlik, most alakítják ki a
részletes terveket és az ütemezést.
A közbeszerzési eljárások sikeres-
ségének függvényében, de legké-
sôbb idén ôsszel megkezdôdnek a
felújítási munkálatok. A tervek és
a pályázat kiírójának szándéka sze-
rint 2010 végére készül el végleg a
megújult városközpont.

Be
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Európai Parlamenti választás
A Magyar Köztársaság elnöke 2009. június 7-re tûzte ki az Európai Parla-
ment választását. A szavazókörökben reggel 6-tól este 19-ig várják a válasz-
tókat.

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján június 5-én 16 óráig le-
het kérni, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az június 2-ig megérkezzen a
helyi választási irodához. Igazolást legkésôbb június 5-én 16 óráig lehet kiad-
ni. Az iroda vezetôje június 4-én 16 óráig — a kiadott igazolás bevonásával
egyidejûleg — kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit
az igazolás kiadása miatt onnan törölt. A módosított névjegyzék június 5-én
16 óráig tekinthetô meg az Ügyfélszolgálati Központban.

A mozgóurnás szavazást a mozgásában gátolt szavazópolgár szavazása
érdekében szabályozza a választási eljárásról szóló törvény. A mozgóurnát a
választópolgár írásban kérheti a szavazást megelôzôen a Helyi Választási Iro-
da vezetôjétôl, illetôleg ugyancsak írásban kérheti a szavazás napján a szava-
zatszámláló bizottságtól. A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választó-
polgár lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság, igazolással szavazó vá-
lasztópolgár esetén a település egészére kiterjedô illetékességgel a kijelölt
(1024 Margit u. 2., 57. sz. szavazókör) szavazatszámláló bizottság illetékes.

Szavazólap. A június 7-ei EP-választáson tíz párt nyolc listájára lehet majd
szavazni. amelyek az alábbi sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon:1.
Fidesz—KDNP, 2. SZDSZ, 3. MCF Roma Összefogás, 4. Magyar Kommunista
Munkáspárt, 5. MSZP, 6. Jobbik Magyarországért Mozgalom, 7. Lehet Más a
Politika—Humanista Párt, 8. MDF.

A szavazólapon szerepel a pártok emblémája, a karika, amelynek beikszelé-
sével a szavazat elhelyezhetô, a párt bíróságon bejegyzett neve és rövidítése,
valamint a 22 jelölt neve.

Szavazókörök
Száma Szavazókör címe, megnevezése Telefonszám

1. Bakfark B. u. 1–3., Kollégium 201-5807
2. Varsányi I. u. 32., Bölcsôde 201-4083
3. Medve u. 5–7., Csik F. Ált. Isk. és Gimn. 225-1720
4. Medve u. 5–7., Csik F. Ált. Isk. és Gimn. 225-1720
5. Kapás u. 55., Budai Táncklub 201-7992
6. Medve u. 5–7., Csik F. Ált. Isk. és Gimn. 225-1720
7. Bem J. tér 2., Gondozási Központ 212-5019
8. Medve u. 5–7., Csik F. Ált. Isk. és Gimn. 225-1720
9. Medve u. 5–7., Csik F. Ált. Isk. és Gimn. 225-1720

10. Lajos u. 1–5., Than K. Gimnázium 335-2293
11. Lajos u. 1–5., Than K. Gimnázium 335-2293
12. Lajos u. 1–5., Than K. Gimnázium 335-2293
13. Ürömi u. 64., Újlaki Ált. Isk. 335-0720
14. Ürömi u. 64., Újlaki Ált. Isk. 335-0720
15. Ürömi u. 64., Újlaki Ált. Isk. 335-0720
16. Áldás u. 1., Ált. Iskola 212-4258
17. Törökvész út 18., Óvoda 326-5356
18. Törökvész út 18., Óvoda 326-5356
19. Törökvész út 48., Móricz Zs. Gimn. 394-4965
20. Törökvész út 48., Móricz Zs. Gimn. 394-4965
21. Törökvész út 67., Ált. Iskola 325-6580
22. Pitypang u. 17., Ált. Iskola 325-8827
23. Pitypang u. 17., Ált. Iskola 325-8827
24. Pitypang u. 17., Óvoda 325-7830
25. Pitypang u. 17., Óvoda 325-7830
26. Fenyves u. 1., Ált. Iskola 394-3924
27. Törökvész út 48., Móricz Zs. Gimn. 394-4965
28. Törökvész út 67., Ált. Iskola 325-6580
29. Fenyves u. 1., Ált. Iskola 394-3924
30. Fenyves u. 1., Ált. Iskola 394-3924
31. Budenz J. út 20–22., Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. 394-3177
32. Budenz J. út 20–22., Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. 394-3177
33. Pasaréti út 191., Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. 275-1097, 394-3887
34. Budenz J. út 20–22., Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. 394-3177
35. Orsó u. 55., ÉNO 394-2215
36. Pasaréti út 191., Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. 394-3887
37. Pasaréti út 191., Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. 394-3887
38. Pasaréti út 191., Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. 394-3887
39. Hûvösvölgyi út 133., Gesztenyéskert Óvoda 200-6614, 394-2979
40. Hûvösvölgyi út 133., Gesztenyéskert Óvoda 200-6614, 394-2979
41. Hûvösvölgyi út 133., Gesztenyéskert Óvoda 200-6614, 394-2979
42. Budakeszi út 51., Magyar Filmlabor Kft. 391-0500
43. Máriaremetei út 71., Remetekertvárosi Ált. Isk. 275-8675,397-4402
44. Kossuth L. u. 17., Waldorf Ált. Isk. 397-4468
45. Máriaremetei út 71., Remetekertvárosi Ált. Isk. 275-8675,397-4402
46. Kútföldi út 1., Közösségi Helyiség (06 70) 333-8950
47. Kossuth L. u. 17., Waldorf Ált. Isk. 397-4468
48. Szabadság u. 23., Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn. 397-4569
49. Kossuth L. u. 17., Waldorf Ált. Isk. 397-4468
50. Máriaremetei út 185., Óvoda 376-5034
51. Máriaremetei út 185., Óvoda 376-5034
52. Templom u. 2–10., Klebelsberg K. Mûv. Központ 274-6688
53. Szabadság u. 23., Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn. 397-4569
54. Hímes u. 3., Cserkészház (30) 682-4230
55. József A. u. 68., Vendéglô 274-6533
56. Templom u. 2–10., Klebelsberg K. Mûv. Központ 274-6688
57. Margit u. 2., Polgármesteri Hivatal helyisége (06 30) 415-8267
58. Bolyai u. 15., Óvoda 326-2059
59. Áldás u. 1., Ált. Iskola 212-4258
60. Áldás u. 1., Ált. Iskola 212-4258
61. Felvinci út 6/8., Kollégium 212-5403
62. Ady E. u. 3., Szent Angéla Ált. Isk. és Gimn. 212-4420
63. Ady E. u. 3., Szent Angéla Ált. Isk. és Gimn. 212-4420
64. Keleti K. u. 37., II. Rákóczi F. Gimn. 316-3663
65. Keleti K. u. 37., II. Rákóczi F. Gimn. 316-3663
66. Keleti K. u. 37., II. Rákóczi F. Gimn. 316-3663
67. Marczibányi tér 1., Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn. 212-5680, 212-4185
68. Marczibányi tér 1., Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn. 212-5680, 212-4185
69. Marczibányi tér 1., Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn. 212-5680, 212-4185
70. Marczibányi tér 1., Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn. 212-5680, 212-4185
71. Érmelléki út 12., Óvoda 212-5525
72. Lórántffy Zs. út 3., Baár—Madas Ref. Gimn. 212-1494
73. Keleti K. u. 37., II. Rákóczi F. Gimn. 316-3663
74. Fillér u. 70–76., Ált. Iskola 326-6616,326-6617
75. Fillér u. 70–76., Ált. Iskola 326-6616,326-6617
76. Pasaréti út 11., Vasas SC (30) 682-4303, 212-5246
77. Lórántffy Zs. út 3., Baár—Madas Ref. Gimn. 212-1494
78. Pasaréti út 41., Bölcsôde 355-7419
79. Virág árok 8., Óvoda 200-7187
80. Fenyves u. 1., Ált. Iskola 394-3924

Igazolással történô szavazásra kijelölt szavazókör: 57. sz. szavazó-
kör, Margit u. 2. Hajléktalanok szavazási lehetôsége: (akiknek a sze-
mélyi igazolványában vagy lakcímigazolványában lakcímként csak Bu-
dapest, II. kerület szerepel): 57. sz. szavazókör, Margit u. 2.

Tisztelt választóink és támogatóink!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom köszöni minden ked-
ves Választójának azt, hogy ajánló szelvényeikkel támogat-
ták a listánkat. Kérünk minden kedves Választónkat, aki
egyetért céljainkkal, június 7-én szavazzon a Jobbik listájára.

Június 5-én 18 órakor a XII. kerület Királyhágó téri Turul-szobornál triano-
ni megemlékezéssel egybekötött kampányzárót tartanak a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom I., II., XII. kerületi és solymári szervezetei. Beszédet mond
dr. Mészárosné Hegedûs Zsuzsanna református lelkész, énekmûvész.

A Jobbik II. kerületi szervezete

Tisztelt Választópolgár!
Szeretettel várjuk az LMP budapesti beszélge-
téseire minden szombaton, legközelebb má-
jus 30-án 17 órakor a Trapéz Caféba (1093
Budapest, Imre u. 2.), ahol képviselôjelöltje-
ink meghívott vendégekkel beszélgetnek ar-
ról, hogyan lehet más a politika.

Választási Információs Szolgálat (VISZ, 1024 Mechwart li-
get 1., II. em. 217. sz., tel.: 346-5500). A helyi választási iroda
vezetôje Szalai Tibor jegyzô, telefon: 346-5427. A választók
további információt és a nyomtatványok letöltéséhez kapcso-
latos segítséget a www.valasztas.hu internetes honlapon kap-
hatnak. A választás napján információ kérhetô a 346-5604-
es, a 346-5606-os és a 346-5610-es telefonszámon.
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10. OLDAL ÓVODA—ISKOLA BUDAI POLGÁR

Negyedszázados a Budenz
A fennállásának 25. évfordulóját ünneplô Bu-
denz József Általános Iskola és Gimnázium
ünnepi hét keretében, számos színes prog-
rammal köszöntötte a jubileumot. Ennek ke-
retében adták át ünnepélyesen az intézmény
mûfüves sportpályáját is. Az avatásra az isko-
lába látogatott Láng Zsolt polgármester, Sza-
lai Tibor jegyzô, Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési
Iroda vezetôje, valamint Skublicsné Mannin-
ger Alexandra önkormányzati képviselô.

— Ünnepelni jó — mondta köszöntôjében
Láng Zsolt — születésnapot, jeles évfordulót,
új sportpályát egyaránt. Kiemelte, hogy a Bu-
denz iskola két év alatt a hatodik oktatási in-
tézmény, amely megújult, korszerû sportud-
vart, illetve mûfüves focipályát tudhat magáé-
nak, majd balesetmentes, örömteli mérkôzé-
seket kívánt a pályára lépô gyerekeknek.

Szeltner Norbert, a II. kerületi Utánpótlás Fo-
ci Club elnöke is köszöntötte a jelenlévôket,
és utalt az iskola és a sportegyesület szoros
kapcsolatára.

A nemzeti színû szalag átvágása és a kezdô-
rúgás elvégzése után Láng Zsolt átadta a pá-
lyát az elsô meccs csapatainak, az UFC edzôi-
nek, valamint a klub legªatalabb budenzes
tagjainak. Az izgalmakban és gólokban bôvel-

kedô mérkôzés a gyerekek fölényes gyôzelmé-
vel végzôdött, amelyben a hazai pálya elônyei
és a lelkes buzdítás mellett az utánpótlást ne-
velô trénerek engedékeny hangulata is közre-
játszott.

*
Május 22-én nosztalgiakoncertet rendezett a
Budenz iskola volt és jelenlegi tanítványai
részvételével az IBS színháztermében. Az ün-
neplôket Székelyné Nagy Zsuzsanna igazgató,
Soltész Attila, a Közoktatási, Közmûvelôdési,
Sport és Informatikai Bizottság elnöke, vala-
mint Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetô-
je köszöntötte. A színvonalas és változatos
mûfajú mûsorszámok elôtt a fellépôkrôl ké-
szült archív iskolai felvételeket vetítettek le,
majd a fellépô mûvészekkel is beszélgettek,
felelevenítve a régi iskolai emlékeket. A gála-
mûsoron fellépett többek között Terék Blanka
énekes, Tóth András hárfamûvész, a Lukácshá-
zi György—Krizsán Kinga muzsikus duó, Szen-
tesi Dorottya fuvolamûvész, Gundy Kristóf teke-
rôs és Balogh Ákos és Horányi Csaba néptánco-
sok, Machos Ferenc gitáros, Berkes Anna és Fe-
hér Péter akrobatikus rock’n’roll bajnokok, va-
lamint a mostani tanítványok közül Rékassy
Luca népdalénekes és a Cinege Tánccsoport

ªúkara. A gálakoncertet követôen diáktalál-
kozót rendeztek a Budenz épületében, más-
nap pedig családi és sportnappal ünnepelték
az iskola 25 éves fennállását.

Az önkormányzat célul tûzte ki, hogy né-
hány év alatt összes iskolájában megújít-
ja a többnyire salakos sportpályákat, he-
lyükre a modern kor minden igényének
megfelelô mûfüves pályát építtet. A ta-
valyi tanévben adták át a Törökvész, a
Csik és a Klebelsberg iskola felújított
sportudvarát, idén pedig elkészült a Mó-
ricz gimnázium, a Pitypang és a Budenz
iskola most átadott pályája.

Húszéves a Waldorf
A Pesthidegkúti Waldorf Iskola május 11–15.
között ünnepi héttel emlékezett fennállásá-
nak 20. évfordulójára. A nyitónapon az alsó-
és középtagozat tartott ünnepséget, majd ré-
gi játékokat elevenítettek fel a diákok. Az ün-
nepi napokon kirándulást tartottak Makkos-
márián, fórumon beszélgethettek a tanulók,
az egykori diákok és a szülôk, valamint min-
den este volt színházi elôadás is. Az iskola di-
ákjai számára kiírt irodalmi és képzômûvé-
szeti pályázat munkáit május 15-én mutatták
be és értékelték.

A hét kiemelkedô eseménye volt a Tavaszi
zsongás elnevezésû jótékonysági est, ahol az
iskola javára fogadtak felajánlásokat. A mû-
sorban többek között felléptek az iskola egy-
kori és jelenlegi amatôr és mûvésztanárai, di-
ákjai és barátaik, az iskola kamarazenekara,
a Cédrus táncegyüttes és a Flór Gábor Harmo-
nica Summit.

Fiatal tehetségek a Marczin

A Gyermekmûvészeti Fesztivál gálamûsorán az arany minôsítést szerzett produkciókból láthatott válogatást a
közönség. Képünkön a Csik iskola Brummogó bábszakköre a Holle anyó címû mesét mutatja be.

Május 17-én a Kiss zenede növendékeié volt a Marczibányi tér színpada. Képünkön a gálamûsor legfiatalabb
résztvevôi.

Kosártábor
A BSE (1122 Városmajor u. 6.) kosártábort
szervez szakedzôk vezetésével kezdôknek és
haladóknak június 15–19-ig. Ha szeretsz
mozogni és kosarazni, ha úgy érzed, jól megy
a kosár, vagy ha csak jól szeretnéd érezni ma-
gad, gyere a BSE kosártáborába! Napi két
edzés, labdás ügyességfejlesztés, jó társaság,
ebéd, gyümölcs és jutalmak. 10 000 Ft/hét,
testvér- és versenyzôi kedvezmény: 10 száza-
lék. További információ: www.bsekosar.hu,
Konta Gyula, tel.: (06 20) 823-3159.
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„A színház az egyik legkifejezôbb és
leghasznosabb eszköz egy ország építésére”

Nagy sikerrel zárult az V. Gyermekszínházi
Szemle a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pontban. A jelentôs szakmai érdeklôdés mel-
lett zajló rendezvény záróeseményén, a díjki-
osztó gálán Németh Katalin, a mûvelôdési köz-
pont vezetôje köszöntötte a fellépô társulato-
kat és a szemle vendégeit. Mint mondta, a
szemle elérte legfontosabb célját, hogy meg-
találják és bemutassák azokat a gyermekszín-
házi elôadásokat, amelyek érdemesek arra,
hogy az ország minden pontján, minél töb-
ben láthassák ôket. „A színház az egyik legkife-
jezôbb és leghasznosabb eszköz egy ország építésé-
re” idézte Federico Garcia Lorca színházról
szóló szavait a szemle fôvédnöke, Takács Kata-
lin színmûvész, aki kitartó ªgyelemmel ülte
végig az egy hét alatt bemutatott majdnem
két tucat elôadást. Az esemény egyik fôtámo-
gatója a II. kerületi önkormányzat volt,
amelynek nevében Láng Zsolt polgármester
értékelte a 2001 óta immár hagyományosan
kétévente megrendezett szemle sikerét és
mostanra kivívott országos rangját.

A díjakat a zsûri tagjai, Takács Katalin, Háy
János író, Sándor L. István színházi szakíró és
Julia Skuratova litván báb- és látványtervezô,
valamint Láng Zsolt, Takács Vera, a Gyermek-
színházi Portál munkatársa, Zimányi Zsóªa, a
Thália Színház igazgatója, Kirkeszner Ágnes, a
Millenáris programigazgatója, Novák János, a
Gyermek- és Ifjúsági Színházak Nemzetközi
Szövetségének (ASSITEJ) elnöke, valamint
Németh János, az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Közmûvelôdési Fôosztályának ve-
zetô fôtanácsosa adta át.

— A szemle során tíz, tizenkét igazán re-
mek elôadást láthatott a zsûri és a közönség
— nyilatkozta lapunknak Háy János író, a
szakmai zsûri tagja. — Az esemény felhívta a
ªgyelmet arra, hogy a kulturális kormányzat-
nak támogatnia kell az értékes, gyermekek
számára készült produkciókat, ellenkezô eset-
ben ugyanis az olcsó és igénytelen elôadá-
sok, ªlmek és könyvek jutnak el a gyerekek-
hez. Ezt nem engedhetjük meg magunknak,
hiszen nagyon fontos, hogy milyen kép, szö-
veg és történet kerül eléjük, és milyen embe-
ri, illetve gondolati maggal szembesülhet-
nek. A szemle elôadásait végignézve három
darabot emelnék ki, amelyek különösen meg-

feleltek egy jó és igényes gyermekszínházi
produkció kritériumainak: a Szorongás Orfe-
um címû darabot, amely tizenéves ªatalok-
nak szól, a kisgyerekeknek készült A 3 kisma-
lac és a farkasokat, valamint a kettô közti kor-
osztályt megszólító elôadások közül nagyon
megszerettem a Rettentô görög vitézt.

A sok sikeres elôadás közül a szombathelyi
Mesebolt Bábszínház elôadása, az Amália lett
a szemle egyik fôdíjazottja, és ez az elôadás
nyerte el az úgynevezett Üveghegy-díjat is,
amelyet az ASSITEJ magyar központja alapí-
tott 2001-ben, és azóta minden évben a leg-
jobb magyar gyermek- és ifjúsági színházi
elôadást jutalmazza vele.

— Nagyon nagy öröm és büszkeség meg-
kapni egy ilyen rangos szemle fôdíját —
mondta nem kis meghatódottsággal a hangjá-
ban Tengely Gábor, az elôadás rendezôje. —
Annál is inkább, mert igazán erôs mezôny-
ben kaptuk az elismerést; én is számos kivá-
ló elôadást néztem végig. De ami még ennél
is fontosabb, az, ami a színházteremben, a
gyerekek lelkében és fejében történik.

Tengely Gábor három évig a Kolibri Szín-
ház munkatársa volt; mint mondja, ott szere-
tett bele a bábokba, és ez a szerelem azóta is
töretlen. A Mesebolt Bábszínház társulatával
most másodízben dolgozik együtt:

— Ez egy nagyon pici, de nagyon bátor
színház. Azért bátor, mert olyan, hagyomá-
nyosnak egyáltalán nem nevezhetô elôadáso-

kat is mûsorra tûz, mint az Amália. A báb-
színház, akár gyermekeknek, akár felnôttek-
nek szól, akkor éri el célját, ha több tud len-
ni az emberszínháznál. Elengedhetetlennek
tartom, hogy a gyerekek minél korábban ta-
lálkozzanak igazi, értékes mûvészettel, szín-
vonalas elôadásokkal. Nem egyszerûen gazda-
gabbá válnak általuk, de ezen (is) múlik a jö-
vô közönségének ízlés- és gondolatvilága. Na-
gyon sajnálom, hogy ma Magyarországon a
gyermekszínház méltatlan helyen szerepel a
kulturális palettán, és nem jut rá elég ªgye-
lem.

Péter Zsuzsa

Az V. Gyermekszínházi Szemle fôdíját,
egyben a legjobb magyar gyermek- és if-
júsági színházi elôadásnak járó Üveg-
hegy-díjat a szombathelyi Mesebolt Báb-
színház Amália címû elôadása kapta,
amelyet Tengely Gábor rendezett. Szem-
lefôdíjban, valamint Thália-díjban (a
Thália Színház meghívása a 2009/10-es
évadban) a tatabányai Jászai Mari Szín-
ház Szorongás Orfeum címû elôadása
részesült. Az elôadást Perényi Balázs ren-
dezte.·Szintén fôdíjas lett a budapesti
Stúdió K Színház Rettentô görög vitéz
címû elôadása Fodor Tamás rendezésé-
ben. Az elôadás a Millenáris díját is el-
nyerte, ez tartalmazza a Millenáris meg-
hívását, melynek során a Millenáris TV
felvételt készít az elôadásról.

Szemledíjat kapott a pécsi Bóbita Báb-
színház A 3 kismalac és a farkasok cí-
mû elôadása, a kecskeméti Tintaló Tár-
sulás Zsiga föstô fest címû elôadása,
valamint a budapesti Kolibri Gyermek-
és Ifjúsági Színház Gabi címû elôadása.
A Gyermekszínházi Portál különdíját a
budapesti ESZME Noémi és Noella cí-
mû elôadása kapta.
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Diákként felelôsséggel
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is a
pesthidegkúti Klebelsberg mûvelôdési
központ adott otthont a kerületi
diákönkormányzatok találkozójának.
Május 19-én tizenkét iskola tanulóit
képviselték az ifjúsági parlamenten,
ahol az elmúlt évekhez hasonlóan
a diákok kérdéseket intézhettek
a kerület vezetôihez.

A Láng Zsolt polgármester, Dankó Virág alpol-
gármester és Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iro-
da vezetôje által megfogalmazott válaszok rá-
világítottak arra, hogy a II. kerület az ország
más önkormányzataihoz hasonlóan nincs
könnyû helyzetben. A pénzügyi stabilitását
azonban sem hitelfelvétellel, sem kötvényki-
bocsátással nem fogják veszélyeztetni:

— A mi felelôsségünk, hogy az utánunk kö-
vetkezô nemzedéknek egy kiegyensúlyozott
állapotú, jól mûködô önkormányzatot ad-
junk át. A mai sikerek érdekében nem élhet-
jük fel a jövôt — mondta Láng Zsolt.

Az Áldás iskola diákönkormányzati képvi-
selôi arra voltak kíváncsiak, hogy tervezi-e
az önkormányzat kerékpártárolók kihelyezé-
sét. Láng Zsolt elmondta: a következô másfél
évben megújuló bel-budai városközpont ki-
alakításának egyik fontos eleme lesz a bicik-
lis közlekedés fejlesztése, amelynek kereté-
ben új kerékpártárolók is létesülnek.

A Csik iskola diákjai többek között az iránt
érdeklôdtek: a kerület vezetése nem gondol-
kodott-e el azon, hogy a játszótereket hasz-
nálhatóvá tegyék gimnazisták számára is. A
polgármester erre határozott nemmel felelt,
hiszen, mint mondta, a játszóterek mégis-
csak a kisgyerekek számára létesülnek. Hoz-
záfûzte: idén új játszóteret adnak át a Gárdo-

nyi Géza úton és a Hunyadi utcai rendelôinté-
zet udvarán, valamint a Kolozsvári Tamás ut-
cában. Kibôvül a máriaremetei bazilika kert-
jében található és az adyligeti játszóhely is.

A Szabó Lôrinc iskola diákjai a kerületi
sportolási lehetôségekrôl érdeklôdtek. A pol-
gármester elmondta, hogy az elmúlt két
évben újult meg a Marczibányi téri és a
Kolozsvári Tamás utcai sportcentrum, más-
fél év alatt hat iskola sportudvarát korszerûsí-

tették.
A Fillér iskolát képviselô gye-

rekek kérdéseinek középpont-
jában intézményük felújítása
állt. Láng Zsolt válaszából kide-
rült, hogy már az idén nyáron
megkezdôdik a leromlott álla-
gú épület felújításának elsô üte-
me.

A Kodályosok a Marczibányi
tér környékén elszaporodott,
diák rablásokra hívták fel a
ªgyelmet. A polgármester sze-
rint a romló közállapotok miatt

jobban kell mindenkinek vigyáznia az értéke-
ire, de a közeljövôben az iskola környezeté-
ben több térªgyelô kamerát is elhelyeznek.

A Rákóczi gimnázium diákjai pályázati le-
hetôségek iránt érdeklôdtek. Kiderült, az ön-
kormányzat továbbra is támogatja az erdei is-
kolák és különbözô táborok megvalósulását,
a gazdasági környezet azonban nem kedvez a
meglévô pályázatok bôvítésének.

A Móricz gimnázium képviselôi azt szeret-
ték volna megtudni, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal miért nem engedélyezte iskolájukban
papír-írószerbolt mûködését. A polgármes-
ter válaszában kitért arra, hogy a hatósági
ügyekben politikusok nem dönthetnek, így
nincs tisztában az elutasítás okával sem.

A Pitypang iskola diákjai jelezték: a Pity-
pang utca és a Csatárka út keresztezôdésében
lévô közlekedési lámpa olyan rövid ideig
zöld, hogy sokszor át sem érnek a gyalogosok
a zebrán, és már pirosra vált. Láng Zsolt azt
mondta, felhívják az illetékes fôvárosi ható-
ság ªgyelmét a problémára.

A Remetekertvárosi iskola tanulói az 56-
os végállomásánál tapasztalható áldatlan álla-
potok megszüntetését kérték. A polgármes-
ter közölte, hogy már az idén jelentôs változá-
sok várhatók: több kalyibát elbontanak, par-
kosítják a területet.

Láng Zsolt a Törökvészesek kérdésére is
megnyugtató választ adott: az iskola elôtti jár-
dát és parkolórészt még az idén rendbe hozat-
ják.

Az Újlaki iskola képviselôi az étkezés szín-
vonalát kritizálták. Kiderült: az idén nyáron
jár le a mostani cég szerzôdése, és új közbe-
szerzési eljárás keretében keresnek az igé-
nyeknek inkább megfelelni képes szállítót.

*
A diákparlament meghallgatta Göböl Dorina
KEDÖK-elnök múlt évrôl szóló beszámoló-
ját, majd szekciókban folytatták a képviselôk
a munkát. Az ülés végén az idén kiírt diákúj-
ságíró pályázat eredményhirdetésén Tóth Ildi-
kó, lapunk fôszerkesztôje, a zsûri elnöke adta
át a díjakat. A tanárportré kategóriában két

Filléres kisdiákot, Boros Andrást és Schwajda
Sárát jutalmazták. A szabad mûfajú és téma-
választású kategóriában pedig Kerekes Beáta
Lilla, Kerényi Dóra Gabriella (Áldás), Krén An-
na és Batthyány-Strattman Ádám Boldizsár
(Fillér) kapott elismerést.

Író-olvasótalálkozó a Fillérben
Ki ne ismerné Pom-pomot, Süsüt, Gombóc Artúrt, Mirr-murrt, Oriza-Triznyá-
kot, Bagamérit, Csukás István meséinek kedvelt szereplôit. A Fillér Utcai Általá-
nos Iskola tanulói is sok meséjét ismerik, ezért elhatároztuk, hogy meghívjuk
iskolánkba.

Csukás István az iskola meghívását örömmel fogadta; április 21-én a könyv-
tárban izgatottan várták a gyerekek. Az író közvetlenségével, érdekes elôadá-
sával hamar elvarázsolta hallgatóságát. Mesélt önmagáról, az olvasás szerete-
térôl, a könyveirôl és meséinek hôseirôl.

Több intézmény képviselôje is rákérde-
zett arra, tervez-e az önkormányzat isko-
labezárást. A polgármester elmondta:
mindent elkövetnek, hogy megôrizzék a
jelenlegi intézményi szerkezetet, annak
ellenére, hogy évrôl évre egyre keve-
sebbre elég a kormányzati támogatás.
A jelen gazdasági helyzetben pedig egy-
re több ªatal édesanya kényszerül arra,
hogy gyermeke hároméves kora elôtt
visszamenjen dolgozni, ezért új bölcsô-
de építése mellett döntött az önkor-
mányzat. A polgármester szavaiból az is
kiderült: az óvodai férôhelyek számát is
növelni kívánják, talán egy új óvoda is
épül a közeljövôben.
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„Szerettem órákig ütögetni a billentyûket”
„Ebben a pályában az a szép, hogy az
ember lefekvés elôtt mindig tudja, hogy
másnap mivel kell folytatnia” —
mondta Perényi Miklós második
Kossuth-díjának átvételekor. Nos, a
folytonosság nem csak egyéni pályájára
jellemzô. A Perényi családban az
apákról a gyermekekre örökítôdik a
muzsika szeretete és tisztelete.

A világhírû csellómûvész ªánál, Perényi Benjá-
minnál tett látogatásom után bizonyossá vált,
hogy a Perényi családban a zenei tehetség és
elhivatottság nem sorsszerû kihívás, hanem
tudatos vállalása a szebbre és a jobbra való tö-
rekvésnek, melynek eszköze a muzsikus lét.
A tehetséges ªatal zongorista két évvel ez-
elôtt sikeresen mutatkozott be a közönség
elôtt, s azóta tanulmányai mellett rendszere-
sen fellép a hazai és a külföldi kö-
zönség elôtt. Vele beszélgettünk a
tanulmányairól, a kedvteléseirôl,
utazásokról, a nagy elôdökrôl, a
példaképekrôl és a családról.
Mindezek alfája és ómegája termé-
szetesen a zene.

Édesanyja, Sovány Rita a BFZ
gordonkamûvésze, édesapját
nem kell bemutatni a zenét sze-
retô közönségnek: Perényi Mik-
lós kétszeres Kossuth-díjas gor-
donkamûvész. E családi körül-
mény eleve meghatározta pálya-
választását?

Édesapámnak már születésem
elôtt nagyon fontos volt, hogy le-
gyen egy olyan gyermeke, akit ha-
sonló szigorral és következetesség-
gel nevel zenésszé, mint ahogy ôt
az édesapja. Már kisgyermek koromban a ze-
nei pálya felé fordítottak, hiszen három éve-
sen írattak be a Tóth Aladár Zeneiskolába.
Már ezt megelôzôen felfedeztem egy pianínót
az egyik szobában. Szerettem akár órákig is
ütögetni a billentyûket. Még a zeneiskola elôtt
egy-két dologra magamtól rájöttem a hangok-
kal kapcsolatban. Nehézséget az okozott, hogy
magasan voltak a billentyûk, de kaptam a pa-
pától egy kisszéket, amire fel tudtam állni.

Volt más is a családban zenei pályán?
Nagyapám, Perényi László harminc évig

volt karnagya a MOM kórusnak és összhang-
zattanár a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôisko-
lán. Nevéhez fûzôdik a Kodály-módszer rész-
letes kidolgozása is. Nem ismertem ôt, nem
sokkal születésem után, 1993-ban halt meg.

Jelenleg a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem elôkészítôs hallgatója, középisko-
lai tanulmányait pedig magántanulóként
végzi. Hogyan tudja napirendjét alakítani,
mire jut idô a kötelezô tananyag elsajátítá-
sa után?

Több mint három éve vagyok magántanu-
ló, de hál’Istennek, már nincs sok hátra.
Ôszintén szólva, a zenei tanulmányokban

csak hátráltat a kötelezô gimnázium, de ami-
kor leülök tanulni, akkor azt már nem nyûg-
nek érzem, hanem inkább érdekes olvas-
mánynak.

Budaligeten, családi házas környezetben
él, szereti a természetet, a kertészkedést.
Ez Önnek kikapcsolódás a zenei tanulmá-
nyokból, vagy hobbi?

A kert számomra valahol a kikapcsolódás
és a hobbi között van. Egy idôben például
úgy gyakoroltam, hogy óránként kimentem a
kertbe odébb tenni az esôztetôt. Abban a sze-
zonban nagyon sok víz fogyott el. A papa utó-
lagos engedélyével idén tavasszal jelentôs
kertrendezési munkálatokat hajtottam vég-
re. Az eredmény több fény és több levegô.
Gyakorlás közben, ha kinézek az ablakon,
egyszerre megnyugtat és inspirál a látvány.

Legkedvesebb szerzôje Bartók Béla.
Mely mûveit játssza szívesen?

Bartók Béla mûveit annyira szeretem, hogy
nem tudok az életmûbôl kiemelni kedvence-
ket. Idén két mûvét, a Zongoraszonátát
(1926), és a Táncszvitet fogom többször is ját-
szani. Fontosnak tartom megjegyezni, Bar-
tók a kottáiban olyan pontos instrukciókkal
látta el az elôadókat, hogy nem szabad mást
játszani, mint amit ô leírt. Bartók egyébként
pedagógiai célzattal közreadott Bach-kottá-
kat.

Nagy mûvekhez nagy elôadók szükségel-
tetnek. Kik a példaképei?

Emil Gilels. Hozzá hasonlóan senki nem
tudta megszólaltatni Beethoven szonátáit.
Koncerten szinte soha nem ütött mellé, zon-
gorajátékát hallatlan precizitás jellemezte.
Sajátos zenei elveitôl eltántoríthatatlan volt.
A másik példaképem Szvjatoszlav Richter. Ô
képes volt technikai szempontból feláldozni
egyes részeket azért, hogy az elôadás zenei
ívét ne törje meg. Számomra mindketten kü-
lönféleképpen enigmák.

Az elmúlt esztendô igen mozgalmas volt.
Részt vett édesapja 60. születésnapja alkal-
mából a Zeneakadémián rendezett megle-
petéskoncerten, ahol a pályatársak, zenész-

barátok egy-egy kedvenc darabját játszot-
ták. Csak néhány név a résztvevôk közül:
Perényi Eszter, Kocsis Zoltán, Schiff And-
rás, Várjon Dénes. Milyen érzés volt velük
egy pódiumon fellépni?

Azon a koncerten nem együtt játszottam ve-
lük, hanem mindenki külön-külön játszotta
az „ajándékot”. Egyébként az említett mûvé-
szekhez (apám révén) baráti viszony fûz.
Schiff Andrással a Zeneakadémia nagytermé-
ben 2006-ban, a Muzsikáló Perényi család
hangversenyén pedig édesapámmal és Esz-
terrel léptünk fel a Bartók-házban.

Ezek után megkerülhetetlen a kérdés:
milyen a kapcsolata édesapjával?

Édesapámmal az elsô közös koncertünket
két évvel ezelôtt Genfben adtuk. Azóta a szo-
kásos apa-ªú kapcsolat mellett komoly mun-
kakapcsolat is kialakult köztünk.

Tavaly ôsszel önálló zongoraestet adott a
Bartók-házban. Milyen volt a fo-
gadtatás?

Az ôszi Bartók-emlékházas kon-
certen szinte csak Bartók mûveket
játszottam, hiszen az egész kon-
certtel Bartók Béla emlékének tisz-
telegtünk. Az ottani körülmények
köztudottan nem azonosak egy
hangversenyterem akusztikai jel-
lemzôivel. Ennek ellenére bensô-
séges volt a hangulat, mert lelkes
és odaadó volt a közönség.

Az év hátralévô része ugyan-
csak mozgalmasnak ígérkezik.
Hallhatnánk ezekrôl?

Fellépek a Mûvészetek Palotájá-
nak nagytermében május 30-án a
Kocsis Zoltán által szervezett, már
hagyományosnak mondható Nem-
zetközi Gyermekmentô segélykon-

certen a Haydn-év alkalmából Haydn-mûsor-
ral. Július 16-án apámmal lépek fel a Szom-
bathelyi Bartók Szeminárium keretében Sár-
váron, a Nádasdy kastélyban. Augusztus 7-én
szólóestem lesz a Tiszadobi Zongorafesztivá-
lon, ahol Schubertet fogok játszani, és szin-
tén szólóestre készülök a Zeneakadémia
Nagytermében szeptember 25-én. Október
elején részt veszünk a Kronbergi Csellófeszti-
válon (Németország), ahol Bartók- és Debus-
sy-mûveket adunk elô.

Kikapcsolódásképpen is tervez valamit?
Édesanyámnak koncertje lesz a Budapest

Fesztiválzenekarral Moszkvában. Vele tartok,
s megnézem a város nevezetességeit. A repü-
lôút külön izgalmat fog okozni. Nagyon szere-
tek repülni, szerintem a legélvezetesebb köz-
lekedési eszköz. Egy TU-154-sel fogunk utaz-
ni, kíváncsi vagyok, milyen lesz, ilyen típus-
sal utoljára négy éves koromban repültem.
Hobbiból áttanulmányoztam egy Boeing-
737-es gépkönyvét, megtanultam a gép mûkö-
dését, veszély esetén szerintem végre tudnék
hajtani egy kényszerleszállást. Ezt volt alkal-
mam szimulátorral kipróbálni.

Kép és szöveg: Mecséri István
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Szafari és opera
A Dél-afrikai Köztársaság új nagykövete
idén januárban érkezett Budapestre. A
nagykövetség és a rezidencia is
kerületünkben van, Takalani Esther
Netshitenzhe nagykövet asszony pedig
örömmel és szívélyesen fogadta a Budai
Polgár újságíróját. Mint késôbb
megtudtuk, az „ubuntu”, a szívélyesség,
a nyitottság egymással és
ismeretlenekkel szemben is, a dél-afrikai
emberek egyik jellemzôje. A
formalitások mellett kiderült a
nagykövet asszonyról az is, hogy egyik
kedvenc idôtöltése a szafarizás, imád
Fokvárosban autózni az óceán mentén,
és mióta Budapestre költözött,
operarajongóvá vált.

— Tavaly februárban neveztek ki, júliustól
diplomáciai képzésen vettem részt Dél-Afri-
kában, majd január 10-én érkeztem Magyar-
országra, négy évre. Ma vagyok itt éppen 110
napja. A magyarországi az elsô diplomáciai
kiküldetésem.

Mielôtt Magyarországra jött volna, vol-
tak Dél-Afrikában magyar ismerôsei? Mit
gondolt országunkról?

Volt egy magyar nyelvtanárom, Anikó, aki
Debrecenbôl származott, ô nagyon sokat me-
sélt Magyarországról, a magyar kultúráról és
nyelvrôl. Egy kicsit beszélek magyarul is, de
mióta itt vagyok, még nem volt lehetôségem
folytatni a magyarórákat. A kinevezésem
elôtt, mielôtt találkoztam volna tanárommal,
keveset tudtam Magyarországról. Voltak kol-
légáim, akik már dolgoztak Magyarországon,
ôk késôbb sokat meséltek a magyar gazdasá-
gi és politikai helyzetrôl, emellett könyvek-
bôl és az internetrôl tájékozódtam országuk-
ról. Tudtam, hogy Budapest gyönyörû város,
de az igazság az, hogy a valóságban sokkal
szebb, mint a képeken. Amikor megérkez-
tünk januárban, egy vagy két héten át nagyon
ködös és hideg volt az idô, akkor elkezdtem
kételkedni, hogy tényleg olyan szép-e, mert
semmit nem lehetett látni...

Sikerült megismerkednie Budapesttel,
azon belül is a II. kerülettel, ahol a nagykö-
vetség is található?

Igen, kocsival többször is körbejártuk már
Budapestet, így megismertem a II. kerületet
is és a pesti oldalt is. Dél-Afrikában bal olda-
li közlekedés van, így eleinte nagy kihívás
volt a vezetés, de mostanra hozzászoktunk.
Több komolyzenei koncerten és az Operában
is jártunk, voltam már Miskolcon és Pécsen
is, ami gyönyörû város.

Milyenek a benyomásai Budapestrôl és
magyar emberekrôl?

Csodálatosan szép városnak találom, de az
igazat megvallva, rengeteg itt a grafªti, a hi-
dakon, házak falain, mindenhol. Magyar em-
berekkel a munkakapcsolataimon kívül legin-
kább üzletekben találkozom, úgy érzem, ki-
csit zárkózottak. Ez talán a nyelvi nehézségek
miatt is van.

Hogyan jellemezné honªtársait?
A dél-afrikai emberek nagyon

vidámak és szívélyesek. Van egy
kifejezés, „ubuntu”, ami azt je-
lenti, hogy segítôkészek, barátsá-
gosak, nyitottak vagyunk más
emberekkel, még ismeretlenek-
kel is. Ha egy dél-afrikait meg-
kérdezel, hogy milyen irányba
kell menned, nemcsak elmagya-
rázza az útvonalat, hanem még
fel is ajánlja, hogy elkísér oda.

Talált valamit Magyarorszá-
gon, ami emlékezteti több ezer
kilométerre lévô hazájára?

Leginkább a Duna juttatja
eszembe. Fokvárosban nagyon
szeretek kocsival végigmenni az

óceán és a hegyek mentén vezetô 30–40 kilo-
méteres úton, különösen éjszaka csodálatos
a kilátás. Mióta idejöttem, elsôsorban az éj-
szakai Duna látványa ragadott meg, szeretek
a Duna mentén vezetni, ez emlékeztet Fokvá-
rosra. És még valami: amikor ideköltöztünk,
voltam egy kiállításon, ahol magyar diákok

fotóit állították ki, az egyik képen egy putri
és a hatalmas ház állt egymás közvetlen köze-
lében. A képen felfedezhetô látványos kont-
raszt azért érintett meg, mert azt a gazdagok
és szegények közötti szakadékot jól érzékel-
tette, ami Dél-Afrikában is egyenlôre még
megoldatlan probléma.

Évente hány magyar fordul meg Dél-Afri-
kában?

Közel ezren utaznak egy évben Dél-Afriká-
ba, leginkább turisztikai céllal, néhányan va-
dászni járnak, vagy az ott élô családjaikat láto-
gatják meg, és persze üzleti céllal is érkez-
nek. Nehéz pontosan megbecsülni a számu-
kat, mivel 30 nap alatti tartózkodáshoz nem
kell vízumot kérni. A jelenleg rendelkezé-
sünkre álló adatok alapján Magyarországra
pedig nagyjából háromezer dél-afrikai láto-
gat évente. Néhányan schengeni vízumot kér-
nek más európai országokba, majd eljönnek
Magyarországra is.

Hogyan alakul a két ország kereskedel-
mi, gazdasági és kulturális kapcsolata?

Tavaly járt Magyarországon Dél-Afrika ke-
reskedelmi és ipari minisztere, hogy tovább
erôsítse a két ország között már eddig is jó
kereskedelmi kapcsolatokat, amelyek a 90-
es évektôl rendkívül nagy mértékben növe-
kedtek. A következô négy évre az a tervünk,
hogy tovább erôsítsük az együttmûködést.
Számunkra nagyon fontos, hogy a gazdasági
válság ne befolyásolja negatívan a két ország
kereskedelmi, gazdasági kapcsolatait. Ha
Dél-Afrika és Magyarország kulturális
együttmûködésének lehetôségeit nézem,
úgy gondolom, hogy az opera lenne az egyik
terület, ahol a két ország kulturális együtt-
mûködését tovább gazdagíthatnánk. Az ope-
ra szenvedélyemmé vált, az itt tartózkodá-
som hónapjai alatt többször voltam az Opera-
házban. Ezt a kultúrát feltétlenül el kell vin-
nünk Afrikába is.
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Országát úgy emlegetik, mint az arany és
gyémánt hazáját. Milyen Dél-Afrika gazda-
sági helyzete, érinti-e az Önök országát is a
válság?

Eleinte nem érintette nagymértékben or-
szágunkat a pénzügyi válság, de ahogy elmé-
lyült és az egész világot érintô gazdasági vál-
sággá alakult, Dél-Afrikára is hatással volt.
Egyrészrôl szerencsések vagyunk, mert az el-
múlt évek során a kormány jó gazdasági és
pénzügyi intézkedéseket hozott és törvények-
kel a pénzügyi szektort szigorúan irányítot-
ták. Másrészt pozitívum, hogy országunk ren-
dezi 2010-ben a futball-világbajnokságot,
kormányunk több millió eurót fordított az
infrastruktúra fejlesztésére, stadionok építé-
sére, a közlekedés, az úthálózat bôvítésére.
Újdonság a most épülô gyorsvasút, ami a fô
repülôtérrôl indul majd. Az építkezések pozi-
tív hatással vannak a gazdaságra is, és ezek a
fejlesztések a világbajnokságot követôen is
megmaradnak.

Ha választania kellene három helyszínt
vagy látnivalót, amit feltétlenül megmutat-
na egy barátjának, aki most jár elôször
Dél-Afrikában, mit ajánlana?

Rengeteg helyet tudnék megemlíteni, el-
sôként talán a szafarit emelném ki. Dél-Af-
rikában több nemzeti park is van. Én is
többször jártam már szafaritúrán, ez az
egyik kedvenc idôtöltésem. A legtöbb em-
ber azért megy oda, hogy életében legalább
egyszer lássa a „nagy ötöst”, vagyis elefán-
tot, leopárdot, oroszlánt, orrszarvút és kaf-
ferbivalyt. Amikor utoljára szafaritúrán
vettem részt, nekem sikerült. Emellett van
két csodálatos óceánunk, a meleg Indiai és
a hideg Atlanti, és ez a két óceán Fokváros-
nál találkozik, hatalmas viharokat, óriás

hullámokat okozva, ezért Fokvárost a viha-
rok városának is szokták nevezni. Feltétle-
nül ajánlanám még a hagyományos kultú-
ránk, táncunk, zenénk, konyhánk és látni-
valóink megismerését. Dél-Afrikában ti-
zenegy hivatalos nyelv van, és mindegyik-
nek megvan a saját kultúrája, ezt a gazdag-
ságot azonban nem lehet néhány nap alatt
felfedezni.

2010-ben a világ ªgyelme még inkább
Dél-Afrika felé fog fordulni, hiszen a fut-
ball-világbajnokságot ott rendezik. Ho-
gyan készül országa a vb-re, milyen képet
szeretnének kialakítani a vendégekben
Dél-Afrikáról?

Félmillió és egymillió közötti látogatót vá-
runk a világbajnokság ideje alatt, és a követ-
kezô években további 10 millió turistát. A vi-
lágbajnokság megrendezése számunkra nem
feltétlenül csak a fociról szól, hanem arról is,
hogy megragadtuk ezt a lehetôséget azért,
hogy még több lehetôséget tudjunk teremte-
ni. A kép, amelyet szeretnénk országunkról
kialakítani, azt tükrözi, amilyenek vagyunk,
és amilyen nemzetté szeretnénk válni. Egy
pozitív, prosperáló, vendégszeretô nemzet,
amely a különbözôségben is megtalálja az
egységet. Sok elônyét látjuk a világbajnokság
megrendezésének: a dél-afrikaiakat egység-
be fogja kovácsolni, Dél-Afrikát pedig a világ
többi részével fogja egyesíteni. Természete-
sen, a mi nemzetünk elôtt is tornyosulnak
feladatok, de keményen dolgozunk azon,
hogy ezeket megoldjuk. Szándékunk, hogy az
„ubuntut”, vagyis a barátságosságot, a nyitott-
ságot országszerte megtapasztalhassák nem-
csak a focirajongók, hanem az összes látoga-
tónk.

Ludwig Dóra

Könyvbemutató
a Kerület Napján

Június 13-án 11 órakor mutatjuk be állandó
szerzônk, Verrasztó Gábor író, újságíró leg-
újabb, tizedik kötetét, amely kiadónk, a Bu-
dai Polgár Kiadó és a Napkút Kiadó közös
gondozásában jelenik meg a Kerület Napjá-
ra. A szomjas Mátyás király címû könyv a Bu-
dai históriák második köteteként, A molnár,
aki Lipót volt folytatásaként látott napvilágot.

„Amikor elolvastam a budai históriák kéz-
iratát, személyes emlékek serege jutott
eszembe — írja a könyv elôszavában Juhász Ár-
pád geológus. — Így a gimnáziumi évek.
1945-ben iratkoztam be a mai Rákóczi gim-
názium elôdjébe, az Érseki Katolikus Gimná-
ziumba. Többnyire világi papok tanítottak,
de akadt közöttük civil is. Például éppen az
osztályfônököm, Szentkúti Kornél, aki egy-
ben a szomszédos Krisztus Király-templom
karnagya és orgonistája volt. Nála tanultam
zongorázni, és néhány évig orgonálni is. Ami-
kor több évtized múltával újra elmentem eb-
be a templomba, emlékeimhez viszonyítva ki-
csinek, szinte csak kápolna méretûnek tûnt,
és ugyanígy jártam a gimnáziumi osztályter-
memmel is. Aztán a Dohnányi-villa, amely-
ben, mint az a budai históriákból is kiderül,
a háború után kórházat rendeztek be. Öcsém
is itt született. Megkurtított kertje most is
gyönyörû. Túlzás nélkül állíthatom, szinte
nincs olyan fejezete a budai históriáknak,
amely nem keltett bennem erôs érzelmeket.
Remélem, budai polgártársaimra hasonló ha-
tással lesz Verrasztó Gábor kitûnô könyve.”

P. Zs.

A könyv 112 oldalon 112 fotót és 41 tör-
ténetet tartalmaz Vízivárostól Pesthideg-
kútig. Az újabb budai históriákkal és
szerzôjükkel június 13-án 11 órakor ta-
lálkozhatnak az olvasók a Millenárison.

Az íróval Rostás Péter mûvészettörté-
nész, a Budai Polgár helytörténeti fô-
munkatársa beszélget majd.
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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 M GALÉRIA: JÚNIUS 1-ig: A Gyermek Mûvészeti Fesztivál képzômûvészeti alkotásainak kiállítása. JÚNI-
US 4–17.: Szabó László fotómûvész: Arménia II. Képek a történelmi Örményország területérôl. Fotókiállítás
a Budapest Fôváros II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatának és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesületének rendezésében. (A mûvelôdési központ színházi elôterében)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚNIUS 10-ig: „Befogadó kultúra” — festmények, kollázsok.
n GALÉRIA LÉNIA: JÚNIUS 28-ig: Fekete László kiállítása. Látogatható elôzetes bejelentkezéssel: (06 20)
911-8121; (06 20) 916-5605; 274-2342. (1021 Széher út 74., www.galerialenia.hu)

GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: MÁJUS 30., 10 órától: United Way — Mindenki Gyermeknapja.
Egészséges és biztonságos környezetet gyermekeinknek. Vendégünk az egész család — önfeledt szórakozás
és egyben tanulás kicsinek, nagynak egyaránt. A parkban civilek programjai, szöszmötölés, ügyességi játé-
kok, zöld fû és szikrázó napsütés, a színpadon többek közt a Kolompos együttes, a Kôbéka és egyéb zenei
programok, elôadások várnak benneteket. Tíz szerencsés az Alma-klub vendége lehet délután. (Fogadó, Park)
JÚNIUS 16., 16.00: A Bartha Tóni Bábszínháza: Rózsa Sándor, a betyárok Jancsija. A Rózsa Sándor, a betyá-
rok Jancsija címû komédia pompás ötletre épül: Rózsa Sándor nem tud részt venni a róla szóló elôadásban,
mert éppen tömlöcben ül Szamosújváron, ezért Paprika Jancsi „ugrik be” helyette. JÚNIUS 30., 16:00: Gágo-
gó koncert: Madárijesztô. A fôszereplô a Bohóc, a Bagoly, a Nap és a gyermekek segítségével ébred rá arra,
hogy ô is nélkülözhetetlen és okos. (Millenáris, játszótér)
n GEKKO: JÚNIUS 6.: gyermeknapi rendezvény a GEKKO Krisztinaváros Képességfejlesztô Játszóházban, ahol
kötetlen keretek között ismerkedhetnek meg a játszóház tevékenységével, és ingyenes képességfelmérésre biz-
tosítanak lehetôséget bejelentkezés alapján. Részletek: keretes hirdetés a 30. oldalon.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: JÚNIUS 7., 11.00: Haydntól Dvoøákig. A Bartók Vonósnégyes három év-
fordulós matinéja. Haydn: C-dúr „Kaiser” vonósnégyes. Dvoøak: Asz-dúr vonósnégyes. JÚNIUS 12., 18.00: Ka-
marazenei különlegességek. Egri Mónika és Pertis Attila négykezes hangversenye. Mûsoron Rossini, Schu-
bert, Brahms és Liszt mûvei. JÚNIUS 17., 18.00: Bartók összes zongoramûve. Király Csaba hangversenye.
n MILLENÁRIS: Night Colours. JÚNIUS 4., 20.30: A Kerekes Band koncertje. Az együttes autentikus gyimesi
és moldvai népzenét játszó együttesbôl csiszolódott a magyar népzene dallamait a populáris könnyûzene leg-
különbözôbb mûfajaival elegyítô zenekarrá. Korszakalkotónak is nevezhetô újításuk, hogy az autentikus ma-
gyar népzenét funk, jazz, rock, pszichedelikus és elektronikus zenei mûfajokkal társítva formálják egy egészen
szokatlan, általuk csak „ethno funkként” aposztrofált stílussá. (Fogadó) Világsztárok a Millenárison. JÚNIUS
18., 20.00: Gocoo. A legütôsebb japán taiko-dobos zenekar koncertje. A Gocoo produkciója olyan elképesztô
zenei vállalkozás, amely egyszerre tradicionális japán népzene és lüktetô hipermodern trance, pop- és kísérleti
zene, rituális színház, valamint örömzene-kompánia. Elementáris, mélyen a lélekbe nyúló és meghökkentô pro-
dukció, amely lehengereli a hallgatóságát. (Teátrum)
n CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: MÁJUS 30., 12–24.00: Haydn-kismaraton. A tisztelet tizenkét órája.

(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
20) 250-0431. Keddenként 19.45–21.15 óráig. Tanfo-

A PANKRÁTOR. Ki és mi másról is szólna ez a film, mint Mickey Rourke-ról és az ô cso-
dás feltámadásáról, melyre A pankrátor (tavalyi, a Velencei Filmfesztiválra idôzített) fel-
bukkanásáig csak a legmerészebb szerencselovagok mertek nagyobb összegeket tenni az
erre szakosodott fogadóirodákban. A hollywoodi magaslatokat és mélységeket megjárt
Rourke privát történetét ráadásul pofonegyszerû belelátni magába a produkcióba, hisz a
filmben egy lerobbant pankrátor igyekszik a maga szerény eszközeivel mindazt a kárt jó-
vátenni, amit saját magában és közvetlen rokonságában tett egy élet megfeszített mun-
kájával. Hôsünk tétova kilábalás-kísérletének egy hozzá hasonlóan nehéz életû, de a kilá-
balásban valamivel elôbbre járó sztriptíztáncosnô (Marisa Tomei feledhetetlen alakítása)
is szereplôjévé válik, de feltûnik egy rég nem látott leánygyermek is (Evan Ra-
chel Wood), sôt még a leszázalékolás réme is felüti a fejét kaján vigyorral és kis
mûanyagkaszával a kezében. Így, elmesélve kiadós giccset várna az ember, ehe-
lyett egy szép és jólesô giccset kapunk, olyan kisembereset, melyben az ABC
csemegepultjától a lakókocsiparkig terjed a valóság, a bárszékeken pedig csu-
pa „voltam-valakik” és „lehettem-volna-valakik” egyensúlyoznak. Kipróbált vi-
lág ez, s persze ez is Hollywood, a másként csillogó vége a bazársornak, de
mindez csak merô okoskodás, mellyel csupán azt szeretnénk elleplezni, hogy
közel két órán keresztül egy lerobbant pankrátornak és az ô feltámadásának
drukkoltunk.

E. K.
Rendezô: Darren Aronofsky, fôszereplôk: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood.

RÓMEÓ ÉS JÚLIA. Június 3-án szerdán este
fél 8-kor (esônap: június 4.) különleges nyári
szabadtéri színház lesz Budatétényben. Ru-
dolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter Shakespeare
Rómeó és Júlia címû darabját adja elô Vámos

Miklós ötlete és
Mészöly Dezsô
fordítása alap-
j án a Vo jno-
v ich—Huszár
Villa (XXII., Mû-
velôdés u. 37/a)
ke r t j ében . A
kétszemélyes
elôadás nem át-
irat, az eredeti
Shakespeare -
darabot láthat-
juk, bravúros

eszköztárral és a mûvészek lehengerlô tehet-
ségével áthidalva a technikai akadályokat. A
színészházaspár ezúttal rendhagyó helyszí-
nen, a színpaddá alakított medence fölött, ter-
mészetes környezetben játszik. Jegyrendelés:
362-1606, jegyrendeles@vojnovich.hu
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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 kapcsolódni. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmer-
gimnasztika tanárnál, (06 70) 328-8053. Gerinctorna. Minden kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfo-
lyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06 30) 370-7322.
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnasztika (felnôtt) kedden 8.30–9.30 és 18.30–19.30 között. Krea-
tív gyermektánc szerdán 16.15–17.15 (5–6 évesek) és 17.15–18 óra között (3–4 évesek). Játékos 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: Szatszang. MÁJUS 30-án szombaton 17 órai kezdettel szatszang lesz a Sivananda Jó-
gaközpontban a Jóga I. Sivananda (I. em.) teremben. A szatszang témája a Pranayama (tudatos légzés).
Emellett rövid meditáció, kirtan (szanszkrit mantrák éneklése) és fényszertartás (arati) várja minden érdeklôdô
jógatársunkat. Intenzív nyári jógatanfolyam. JÚNIUS 2-án indul intenzív alap hatha jóga tanfolyamunk (8x2
órában) a Jóga I. Sivananda (I. em.) teremben. A tanfolyamot 4 héten keresztül, kedden és csütörtökön
18.30–20.30 óráig tartjuk. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA: JÚNI-
US 5., 10.00: Találkozás a Moszkva téren az óra alatt. A Kossuth Múzeumhajó megtekintése a Duna-par-
ton. A hajóskapitány segítségével megismerkedünk a hajó történetével, eredeti képek, relikviák bemutatásá-

Egy darab Európa
a Vízivárosban

Befogadó kultúra címmel nyílt kiállítás május 20-
án a Vízivárosi Galériában. A festményeket és kol-
lázsokat felvonultató tárlaton öt európai képzô-
mûvész mutatkozott be. Stílusuk, technikájuk, lá-
tásmódjuk, koruk, nemük, lakóhelyük különbözô.
Közös vonásuk csupán európaiságuk a szó földraj-
zi és szellemi értelmében egyaránt. Olyan magyar
mûvészek hozták el munkáikat, akik jelentôs idôt
töltöttek, töltenek külföldön, akik egyaránt ott-
hon vannak a magyar és a külföldi mûhelyekben,
kiállítótermekben. Wellisch Tehel Judit Budapes-
ten született, de tanulmányait Bécsben és Osló-
ban végezte. 1960-tól Norvégiában, 1989-tól is-
mét Budapesten, a II. kerületben (is) él. Nem elô-

ször láthatjuk munkáit a Vízivárosi Galériában. Jellegzetes sötét tónusú festményeinek fô
témája akkor is és most is a kô és a szobor. Török Judit szintén budapesti születésû, de
1972-ben Olaszországba költözött. A most bemutatott Beszélgetô arcok címû sorozata
digitális kollázs technikával készült. A magyar származású Ghyzy Dénes Németországban
látta meg a napvilágot, de lakóhelye volt már Amszterdam, Brüsszel, Budapest, jelenleg
Berlin. Három nôi portréjának modelljei mintha víztükörbôl, vagy rácsozott üveg mögül
tekintenének a látogatóra.

A tárlaton hazánkhoz kötôdô külföldi alkotók munkái is láthatók. A német Christa Bar-
tesch 1992 óta fôvárosunk lakója, a svéd Ann Lundin pedig 1999-ben költözött Magyar-
országra, jelenleg Verôcén él és dolgozik. Bartesch monokróm munkái csendet, nyugal-
mat árasztanak, Lundin kilenc kollázsa pedig egyszerûségében könnyed és humoros.
Ann Lundin amellett, hogy fest, énekel az Enndorfi Zajos Kör elnevezésû kórusban. Kórus-
társai is elkísérték a vernisszázsra, sôt dalra is fakadtak, így — a nemzetköziség jegyében
— svéd, német, olasz és magyar nyelvû dalok emelték a kiállításmegnyitó hangulatát.

Az alkotásokat és az alkotókat Lóska Lajos mûvészettörténész mutatta be. A kiállítás jú-
nius 10-ig keddtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig, valamint június 7-én
vasárnap is megtekinthetô.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR JÚNIUSBAN.
A honlapon: Kerületünk emléktábláiból. Jú-
niusban Szentgyörgyi Dezsô. Mitológiai
névfelismerô játék. Havonta hat kérdés a
könyvtárban és a honlapon. A pontok összesí-
tése havonta. Eredményhirdetés 2009 decem-
berében. Színházajánló. Augusztus Oklaho-
mában. A Vígszínház elôadása. Gyerekrajza-
inkból. Néhány alkotás a könyvtárnak ajándé-
kozott legszebb gyerekrajzokból, hogy ne tûn-
jenek el a feledés homályában. Közmondás-
gyüjtô. Minden hónapban egy adott téma kö-
ré csoportosítható közmondások, szólások
gyûjtése. Júniusi téma: arany. Eredményhirde-
tés havonta. Kis mûhelyek a kerületben. Két-
havonta egy-egy mesterség régi üzletének be-
mutatása fotókkal a könyvtárban. Júniusban
Stadler üvegcsiszoló mûhely. Segítséggel
az interneten. Az internet használatát segítô
egyéni foglalkozás minden csütörtökön 14–
15 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtá-
rosoknál. Az én versem. A Benedek Elek tisz-
teletére rendezett rajzpályázat díjkiosztója jú-
nius 11-én 16.30 órakor a könyvtárban. Van
nekem egy csodalámpám, gyerekek. A bu-
dai könyvtárak diafilmkészítô pályázata Bene-
dek Elek meséibôl. Határidô: augusztus 30.
Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek 12–19;
kedd, csütörtök 10–16; szombat 10–14 óráig.
A könyvtár június 1-jén zárva tart. (1023 Tö-
rök u. 7–9., telefon: 212-1103, e-mail:
fszek0204@ fszek.hu).
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n SZÍNHÁZ: JÚNIUS 5., 20.00: Goldoni: A le-
gyezô. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tom-
pa Miklós Társulat vendégjátéka. Komédia két
részben Kiss Csaba átdolgozásában és rendezé-
sében.
n ZENE: JÚNIUS 8., 20.00: Borospince estek
— Díva a divat, de inkább maradjunk a szere-
lemnél. A Kanadában élô Masi Eisler és zenész-
társai tolmácsolásában különleges szines össze-
állítást hallhat a közönség. „Különleges tehet-
ség és egyedülálló hang”... — mondta róla a
jazz legendás mûvésze, Bobby Scott. Három
nyelven énekel: magyarul, angolul és franciául.
A régi magyar nosztalgiaszámokat, mint az „Éj-
jel az omnibusz tetején” éppen olyan kedvesség-
gel tolmácsolja mély zengésû hangján, mint a
nagy angol slágereket vagy a szívhez szóló fran-
cia sanzonokat. Ezen az estén mindegyikbôl ka-
punk egy csokorra valót. Belépô: 1300 Ft, amely
egy szelet zsíroskenyeret és egy pohár biobort is
tartalmaz.
n KIÁLLÍTÁS: JÚNIUS 2–10.: Erdélyi mûvészek
— A PRO-TOP-ART Galéria kiállítása. Kiállító mû-
vészek: Bíró Gábor, Kuti Dénes, Páll Lajos és Sán-
ta Csaba. Megnyitó JÚNIUS 3-án 18.30. Köszön-
tôt mond Láng Zsolt polgármester. Közremûkö-
dik Mikó István Jászai Mari-díjas színmûvész. JÚ-
NIUS 21-ig: Az év természetfotósa — fotókiál-
lítás.
n IRODALOM: JÚNIUS 12., 18.30: Beszélgeté-
sek az aggyal — Kiss Dénes író, babérkoszorús
költô és nyelvkutató estje — Klebelsberg Akadé-
mia. „Forgolódnak a tôkés birodalmak, csattog
világot szaggató foguk. Lágy Ázsiát, borzolt Afri-
kát falnak, s mint fészket ütik le a kis falut.” (Jó-
zsef Attila: Munkások) Az Írók Egyesületének el-
nöke, a Mûvészeti Akadémia tagja bemutatja Be-
szélgetések az aggyal címû új könyvét, és meg-
emlékezik a trianoni diktátum 89. évfordulójá-
ról. Az est során az író új könyvét dedikálja. Az
est házigazdája dr. Erdôsi Károly.
n GYEREKEKNEK: MÁJUS 30., 12.00: Gyermek-
nap. Vitéz László — a MárkusZínház elôadása,
a Makám együttes gyermeknapi mûsora, Ludi-
bundus — játékpavilon, kézmûves játszóház,
arcfestés. JÚNIUS 12., 18.00: Magyar táncház
gyermekeknek. Kéthetente pénteken magyar
táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Veze-
ti: Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és
Nyíri László.
n ZÖLDÁG: JÚNIUS 27., 7.30: Túra a Pilisben.
Útvonala: Dobogókô kilátó, Táltos pihenôhely,
Attila-Buda kapu, Rám-hegy, Dobogó-szikla,
Nagyboldogasszony forrás, Nagyboldogasszony
kegyhely, majd visszaérünk a kilátóhoz. Az útvo-
nal hossza 6–7 km. A Dobogókô magassága
700 m. Közepes nehézségû túra emelkedôkkel
és lejtôkkel. Túracipô vagy sportcipô, esôkabát
szükséges. A részvétel ingyenes, kérjük, hogy
részvételi szándékát június 24-ig jelezze a zol-
dag@kulturkuria.hu e-mail címen vagy a (06
30) 642-3208-as telefonszámon.

val. A dunai hajózásról megtapasztalt, hiteles történeteket hallunk. Szeretettel várjuk klubnapjainkra a közös-
ségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat! Klubvezetô: Kilián Mária, (70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 2.: Szent Iván hava, júniusi jeles napok. (1022 Bimbó út 63. Tel.:
326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: Bôvebb tájékoztatás a keddi klubnapokon, illetve az alábbi e-mail cí-
men : 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.)
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. JÚNIUS 3-án zsíroskenyérparti a szabadban, melynek részleteit még megbeszéljük. (1024 Keleti Ká-
roly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Szeptember 1-jéig nyari szünetet tartunk, mindenkinek kellemes nyara-
lást kívánunk. (1027 Margit krt. 48., I. em., 10. sz. kaputelefon)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tart-
juk. A tavaszi szezon utolsó összejövetele JÚNIUS 10-én lesz. A nyári szünet utáni elsô összejövetelünket SZEP-
TEMBER 9-én tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: MÁJUS 31.: Börzsöny-hegység. Találkozó
7.30 órakor, Nyugati pu., pénztárak. JÚNIUS 7., 21.: Vasárnap délelôtti családbarát túra a budai hegyek-
ben, nyugdíjasoknak és gyerekeknek is. Találkozó 9 órakor, Moszkva tér, metrókijárat. JÚNIUS 13.: Pilis-hegy-
ség. Találkozó 8 órakor, Batthyány tér, HÉV pénztár. JÚNIUS 14.: Cserhát-hegység. Találkozó 8.00 órakor Sta-
dionok, Volán pu. pénztár. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Ká-
roly u. 38.)

Komédia a köbön
Június 5-én 20 órától Carlo Goldoni A legye-
zô címû kétrészes komédiáját mutatja be Kiss
Csaba rendezésében a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Miklós Társulata a Kle-
belsberg Kultúrkúria szabadtéri színpadán.

— Goldoni komédiája egy kisvárosban ját-
szódik — meséli a darabról az elôadás rende-
zôje. — A bonyodalmat az okozza, hogy egy
ªatalember véletlenül rálép egy gazdag kis-
asszony legyezôjére, ami eltörik. A ªatalem-
ber vásárol neki egy másik legyezôt, de mert
személyesen nem tudja átadni, egy szegény
lányra bízza a feladatot. Ezt azonban valaki
meglátja; persze, félreérti, és innentôl kezd-
ve se vége, se hossza az intrikáknak, bonyo-
dalmaknak és félreértéseknek — ahogy azt
már Goldonitól megszoktuk. Az eredeti mû
tíz színészre íródott. A mi változatunkban öt

színész alakít két-két szerepet, egy gazdag és
egy szegény ªgurát, és az átalakulást csupán
egy gesztus vagy kellék, egy kalap, egy paró-
ka, egy felöltô jelzi. Még tovább színeztük az
elôadást egy pirandellói szinttel: a játék egy-
egy pontján valaki kiáll, és elmondja a nézôk-
nek, hogy kicsoda is ô valójában. „Civilként”
mutatkozik be, és úgy is viselkedik: elsírja
magát, és nem akarja folytatni az elôadást.

Amikor találkoztam a darabbal szinte kínál-
ta a lehetôséget erre a játékra. Hányszor gon-
dolkodtunk már el azon, hogy vajon ez a nô
miért pont ezt a férªt választotta, vagy fordít-
va. Ez a probléma az elôadás során szinte ªlo-
zóªai magaslatokba emelkedik, hiszen
ugyanaz a színésznô az egyik történetben az
egyik férªt választja, a másikban viszont a
másikat. A másik izgalmas játék a jó és a
rossz megjelenítése. Ördög Miklós Levente
egyik szerepében a jóságos, mindenkiért ag-
gódó, csupa szív vendéglôs, másik ªgurája a
gonosz, intrikus, velejéig romlott gróf.

Szereplôk: Gertruda asszony és Susanna, a pi-
pereárus: Biluska Annamária. Candida, az uno-
kahúga és Giannina, a lánya: Nagy Dorottya.
Limonado, a kávéházas és Roccamarina gróf:
Ördög Miklós Levente. Crespino, a suszter és Rip-
pafratta báró: László Csaba. Coronato, a vendég-
lôs és Evaristo úr: Bokor Barna. Rendezô: Kiss
Csaba. Jegyár: 2500 Ft.

Jótékonysági koncert
A Hit és Haza Polgári Kör szeretettel vár mindenkit a Szent Anna plébániatemplomban (1011
Batthyány tér 7.) június 11-én csütörtökön 19 órakor kezdôdô jótékonysági koncertjére,
amelynek adományait a verôcei Lósi-völgyben épülô Kárpát-Haza Templom javára fordítják.
Az építkezés és a hangverseny fôvédnöke: Mádl Dalma. Mûsoron Bach, Gounod, Marais,
Brahms, Liszt, Faure és Dubois mûvei. A belépés díjtalan. A helyszínen vásárolható téglajegy,
illetve készpénz is adományozható. Információ: Szûcsné Párdányi Márta, tel.: 335-4097, Be-
zuk Zsoltné, tel.: 394-4424.
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n ZENE: MÁJUS 30., 19.00: Kaláka — jubileu-
mi koncertsorozat. A Marczin már megszokott
Kaláka-koncertet élvezheti a felnôtt közönség. A
jubileumi évben minden alkalommal vendégfel-
lépôk is színesítik az estét. Vendég: Lackfi János,
Tóth Krisztina és a Momentán Társulat. Az
együttes tagjai: Becze Gábor, Gryllus Dániel,
Gryllus Vilmos, Radványi Balázs. JÚNIUS 8.,
19.00: A 30 éves Calcutta Trió indiai zeneklub-
ja. Az elôadásokon a trió betekintést nyújt az in-
diai klasszikus zene rendszerébe, történetébe,
szigorúan követve indiai mestereiket. A hangver-
senyt 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 és
Molnár András.
n Kamaszoknak: MÁJUS 30., 15.00: Titánok
— 12–18 éveseknek szervezett programsorozat.
Sajnos, az idei Titánok sorozat utolsó alkalmá-
hoz értünk, de kárpótlásul miénk a nyár és a nyá-
ri táborozások minden öröme. Az utolsó alkal-
mat szeretnénk veletek a szabadban tölteni egy
közös, nagy játékkal. Javasoljuk, hogy ennek
megfelelôen öltözzetek. Rossz idô esetén méta,
festékcsata és számháború a színházteremben.
Várunk benneteket nyári táborainkba. Informá-
ció: Sallai Ferenc, (06 70) 977-5688.
n Nyári táborok: Egyhetes tematikus, továbbá
varázslatos vidéki helyszíneken rendezendô nyá-
ri táborainkat ajánljuk figyelmükbe. Összesen
31 változatos témájú tábort kínálunk az idei
nyárra. Táboraink programja elsôsorban a mûve-
lôdési központ évközi, mûvészetpedagógiai és
ismeretterjesztô foglalkozásainak tematikájára
épül. Táborvezetôink az év során velünk dolgo-
zó pedagógusok és a mûvelôdési központ felké-
szült, lelkes munkatársai. Több nyári foglalkozás-
sorozatunk 8–12 éves múltra tekint vissza, ked-
veltek és népszerûek a gyerekek körében. Idén
új helyszínek és új tematikájú táborok is kerül-
tek a kínálatba. Részletes információk a honla-
punkról, www.marczi.hu vagy a mûvelôdési köz-
pontban beszerezhetô Nyári táborok 2009 kiad-
ványból tudhatók meg.
n BUDAI TÁNCKLUB: Vizsgaelôadások: JÚNI-
US 5., 19.00: Dzsesszbalettvizsga, Dékány Éva
növendékei. JÚNIUS 6., 10.00: Mûvészitorna-
vizsga, Forró Ildikó, Szirányi Laura, Gombocz
Dóra, Bôdy Franciska, Kovács Ági és Néveri Kati
növendékei. 11.30: Mûvészitorna-vizsga, Szol-
lás Erzsébet növendékei. 14.30: Klasszikusba-
lett-vizsga, Bárány Ilona növendékei. 17.30:
Dzsesszbalett-vizsga, Puskás Judit növendékei.
JÚNIUS 7.,10.00: Mûvészitorna-vizsga, Szollás
Erzsébet növendékei. 12.00: Dzsesszbalettvizs-
ga, Dékány Éva növendékei. 14.30: Klasszikus-
balett-vizsga, Bárány Ilona növendékei. 17.30:
Dzsesszbalettvizsga, Puskás Judit növendékei.
JÚNIUS 13., 10.00–14.00: Juhászné Vágvölgyi
Györgyi: ifjúsági társastáncvizsga és bemu-
tató.

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, süte-
mény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Budapest, Bimbó út 63.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A nyári szezonra is kellemes programokat tervezünk a szabadban,
és a kánikulában is ideális hômérsékletû klubban. Nyaralásukat tervezôknek Vrsar (Horvátország) csodála-
tos tengerpartját ajánljuk nagyon kedvezô áron, SZEPTEMBER 4–14 között. Májustól kirándulásainkat ked-
di napokra szervezzük, a klubdélutánok változatlanul csütörtökönként lesznek. JÚNIUS 4.: Lednice, Valtice
— két csodaszép kastély Csehországban. JÚNIUS 9.: A Fertô-tó magyar része (Sarod, Hidegség, Fertôd). JÚ-
NIUS 18.: Koncert a Szent Anna templomban. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken
2–3 alkalommal. Fogadóórák, egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812
(rögzítô is), (06 20) 42-42-180, fonixke@t-online.hu, pénztári órák csütörtökönként 15.30–17.30-ig. II., Mar-
git 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.
n Internet kortalanul: Tájékoztatunk minden kedves, internettel való ismerkedésre és gyakorlásra szándéko-
zót, hogy tanfolyamaink június végéig tartanak, csütörtökön és pénteken 8.30–10.15-ig és 10.30–12.15-ig. Ér-
deklôdés: Polgár Mária, (06 30) 300-2114. E-mail: polgar.maria@gmail.com (1028 Budapest, Máriaremetei
út 37.)

Preisich Gábor emlékkiállítása
Szép és nemes küldetést teljesít a Margit kör-
úti HAP Galéria: a magyar építészek életmû-
vét bemutató gazdag és tárgyszerû kiállításai
nem engedik elfeledni a XX. század jelentôs
alkotóit. 2003-ban láthattuk az elsô tárlatot,
és azóta havi, kéthavi rendszerességgel nyí-

lik bemutató a Margit körúti kiállítóterem-
ben. A galéria vezetôje, az Ybl-díjas építész,
Winkler Barnabás úgy véli: „ Soha nem szabad
elfelejtenünk az elôdeinket, az egész építé-
szettörténetet. Akkor állunk jól a talpunkon,
ha az elôdeinkre építünk.”

Május 20-án a magyar építészettörténet
egyik legjelentôsebb alakjára emlékezô kiállí-
tás nyílt meg a HAP Galériában. A Preisich
Gábor életútját és alkotó munkáját bemutató
tárlaton végigkövethetjük a száz éve született
építész életmûvét. A modern építészetnek ha-
mar követôjévé váló Preisich Gábornak Buda-
pest olyan épületeket köszönhet, mint az
1933–34-ben készült Bartók Béla úti Simp-
lon mozi (amely, sajnos, ma már csak em-
lék), a Margit körút 65. alatti bérház, a Dózsa

György úti MÉMOSZ-székház vagy a Cseppkô
utcai gyermekotthon.

A kiállításon azonban nemcsak terveket,
képeket, maketteket, hanem Preisich Gábor
kedves személyiségét is megjelenítô, kislá-
nyainak írt meséjét is olvashatjuk a falevél-
rôl. Az egyik „kislány”, Váradi Júlia újságíró a
megnyitón személyes hangú köszöntôjében
idézte fel édesapja emlékét. Szavaiból kitûnt,
hogy az ötévesen egy betegség következtében
szinte teljesen megsüketült Preisich Gábort
mindig is szeretetteli családi légkör vette kö-
rül. Talán ennek is köszönhetô, hogy fogyaté-
kossága ellenére teljes életet élt, és tehetsé-
géhez méltó életutat járt be.

Preisich Gábor 1953–55 között Budapest
fôépítészeként sok harcot vívott a politiká-
val, hamar rájött azonban, hogy ez nem neki
való terep, de korábban és késôbb is sokat
tett azért, hogy Budapest élhetô és szép város
maradjon. A tervezôasztalán megalkotott
metropolisz, sajnos, nem mindig arra fejlô-
dött és nem úgy, ahogy ô szerette volna.

Preisich Gábor (1909–1998) építész emlékkiállí-
tása június 12-éig látogatható hétköznapokon
14–19 óráig. (1024 Margit krt. 24.)
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Egész nyáron fesztivál
Június 11. és augusztus 29. között számos
színházi elôadással, operával, musicallel,
koncerttel és táncos produkcióval várja kö-
zönségét a Városmajori és a Margitszigeti Sza-
badtéri Színpad. Júniusban az évad legjobb
elôadásaival lép fel a József Attila Színház tár-
sulata a Városmajori Szabadtéri Színpadon.
Június 11-ével kezdôdôen egymás után négy
különbözô, fergeteges szórakozást ígérô vígjá-
tékot láthatnak a nézôk.

JÚNIUS 11.: BÉRGYILKOS A BARÁ-
TOM. Fôszerepben Schnell Ádám, Ullmann
Mónika, Bodrogi Gyula.

François Pignon volt felesége után Párizs-
ba utazik, hogy visszaszerezze a nô szerel-
mét. Kivesz egy szállodai szobát az Igazság-
ügyi Palota mellett. Aznap éppen a szálloda
elôtt sorakozik fel egy megerôsített rendôri
egység. Odaát egy terrormerénylet tárgyalásá-
nak különleges eseménye zajlik: a koronata-
nút hallgatják meg. A Pignon melletti szobát
egy furcsa, hallgatag férª veszi ki, akinek az
a küldetése, hogy fentrôl, ablakából végezzen
a koronatanúval.

JÚNIUS 13.: LEGYEN A FELESÉGEM! Fô-
szerepben: Bodrogi Gyula, Esztergályos Cecí-
lia, Ullmann Mónika.

Nagy bajban van Jim Watt, az egyik jeles
londoni brókercég ªatal vezetôje. No, nem a
tôzsdei hossz vagy bessz ingatta meg cégbeli
pozícióját; sokkal inkább viharos magánéle-
te szúrt szemet az Amerikából érkezett házas-
ságpárti nagyfônöknek. Csoda hát, ha az esti
partiig Jim több hölgyismerôsének is megte-
szi címbéli ajánlatát?

JÚNIUS 18.: KÖLCSÖNLAKÁS. Fôszerep-
ben: Besenczi Árpád, Bertalan Ágnes, Geszte-
si Károly, Ullmann Mónika.

Philipre rámosolyog a szerencse, mert a
neves meseírónô, Miss Cook nála szeretné
legújabb könyvét kiadni. A nagy anyagi lehe-

tôségtôl viszont majdnem saját cégtársa üti
el, aki épp a puritánságáról ismert írónô láto-
gatásakor használja a lakásban lévô irodát leg-
újabb nôügyének lebonyolítására…

JÚNIUS 20.: NÉGYESIKREK. Fôszerep-
ben: Besenczi Árpád, Gesztesi Károly, Eszter-
gályos Cecília, Ullmann Mónika.

Cynthia Hardcastle, a dúsgazdag malomtu-
lajdonos lányának születésnapját ünneplik
egy London környéki birtokon. A családfô,
Jonathan Hardcastle itt kívánja átadni a tíz-
ezer fontnyi összeget valahai cégtársa ªának.
Feltétel persze, hogy csak egyetlen ªa le-

gyen, hogy egyben maradhasson a vagyon. És
ekkor sorjázni kezdenek az egymásra feltûnô-
en hasonlító Hickory Woodok… a szégyenlôs
Billy, a dadogós Rupert, a szélhámos Micha-
el, az állhatatlan Pierre, és a tisztelt gyüleke-
zet csak kapkodja a fejét: hogy lehet egy apá-
nak ennyi ªa?!

Péter Zsuzsa
A Városmajori Színpad négyesikrek-akciójának
keretén belül a József Attila Színház elôadásai-
nak bármelyikére megváltott három jegy után
egyet ajándékba ad.
További információk: www.szabadter.hu.

Legyen a feleségem!Bérgyilkos a barátom

NégyesikrekKölcsönlakás

Könyvbemutató: Volt egyszer egy Lipótmezô
Május 14-én mutatták be a Klebelsberg Kultúrkúriában Kárpáti Miklós Volt egyszer egy Lipótmezô címû nemrég megjelent könyvét. A
könyv az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 140 éves történetét mutatja be alapításától a 2007. április 1-jén történô bezárásáig.
Megismerhetjük belôle a falakon belüli életet, amelynek révén a gyógyító orvosok, ápolók és más szakemberek igyekeztek visszavezetni a
betegeket a mindennapi életbe.

2007. április 1-jéig, 849 ágyon ápoltak betegeket, a betegellátás érdekében 1172 személy dolgozott itt. Ezek alatt az évtizedek alatt köz-
ismert nevén a „Lipótmezô” a magyar ideg- elmegyógyászat „világítótornyává” vált, ahol — a sok száz beteg ellátásán kívül — tudomá-
nyos kutatómunka és elme-idegorvosképzés is folyt. Az utóbbi évtizedekben, a világszerte jelentôs halálozási arányt okozó agyi vérkerin-

gési katasztrófák — ismert nevén a stroke — ellátására az OPNI-ban az Országos Agyi
Érbetegségek Központja is mûködött, amelynek eredményességét számos bel- és kül-
földi irodalmi adat bizonyítja.

A 140 éves Pszichiátriai és Neurológiai Intézet keletkezésérôl, mûködésérôl, az itt fo-
lyó munkáról napjainkig nem jelent meg hasonló összefoglalás, sem a szak-, sem a ci-
vil sajtóban. Sajnálatos, hogy hazánkban, de más országban is, az elmebetegekkel
szemben van egy oktalan elôítélet. Ennek a megalapozatlan érzésnek csökkentését is
szolgálja ez a könyv, amelyet elolvasva még inkább érthetôvé és érezhetôvé válik, mi-
lyen hatalmas veszteséget okozott az itt összegyûjtött szakmai tapasztalatok meggon-
dolatlan lerombolása, amelyet most már jóvátenni nem lehet. A könyv szerzôje az inté-
zet egykori fôorvosa.

A kötet 3000 Ft-os áron megrendelhetô az adamk@blogkiado.hu e-mail címen, illet-
ve levélcímen: dr. Siska Éva, 1025 Budapest, Rutén út 40.
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Pünkösd ünnepérôl
Pünkösdkor (az idén má-
jus 31. és június 1.) a ke-
reszténység a Szentlélek
kiáradását ünnepli. A Bib-
lia tanúsága szerint ötven
nappal húsvét után a Jeru-
zsálembe zarándokló, val-
lásos embereknek külö-
nös élményben volt ré-
szük: szélzúgást hallottak,
lángnyelveket láttak, és
bár különbözô területek-
rôl jöttek, megértették egy-
más beszédét. Ezeket a je-
lenségeket a Jézus által
megígért Szentlélek eljöve-
telének tulajdonították. A keresztény pün-
kösd — a húsvéthoz hasonlóan — egy ószövet-

ségi ünnephez kapcsoló-
dik. A zsidó nép ötven nap-
pal húsvét után tartotta a
„hetek ünnepét”, amelyet
görög hatásra pentekoszté-
nak (a szó görögül ötvenet
jelent) neveztek. Ez erede-
tileg aratási hálaadó ünnep
volt, amely késôbb a Sinai-
hegyi szövetség megünnep-
lésének tartalmával bôvült.
Érdemes megjegyezni,
hogy a katolikus liturgia
pünkösdi színe a piros,
ami a kiáradó szeretetet és
az abból fakadó örömet is

jelzi, amire minden embernek nagy szüksé-
ge van. Beran Ferenc plébános
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KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS TEMP-
LOM: Június 7-én a 10 óra szentmise ke-
retében lesz az elsôáldozás. A temp-
lom honlapja: www.rozsadomb.ofm.hu
ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOM:
Május 30-án a 19.30 órakor kezdôdô
szentmise után pünkösdváró imaest
lesz kb. 22 óráig. Május 31-én 16.30
órakor kezdôdik a Two Vivante hang-
versenye. Június 1-jétôl augusztus 31-
ig hétköznapokon a nyári miserend lép
érvénybe: 6.30, 8 és 19 órakor lesznek a
szentmisék. Gyónási lehetôség hétköz-
nap 7.15–8.15 és 18.30–20 óra között.
Szombaton és vasárnap a miserend vál-
tozatlan. Az iroda nyitva tartása nyáron
hétfôn, szerdán, pénteken 8.30–11.30
között, kedden és csütörtökön 17.30–
19 óra között. Július 6-án 10 órakor lesz
a Szent Angéla Iskola öregdiákjainak
hagyományos megemlékezô szentmisé-
je. Az úrnapi körmenet június 14-én, a
10 órakor kezdôdô szentmisét követôen
lesz.
CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS
REFORMÁTUS TEMPLOM: Május 31-
én 9.30-kor pünkösd vasárnapi úrva-
csorás istentisztelet. Június 1-jén 9.30
órakor konfirmációs úrvacsorás isten-
tisztelet. Június 7-én 9.30 órakor hit-
tanévzáró és megemlékezés a trianoni
békediktátumról.
TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS
TEMPLOM: Gyülekezeti alkalmak: Má-
jus 31-én 8.30, 11, 18 órakor lesz isten-
tisztelet, június 1-jén 10 órakor.
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL FE-
RENCES TEMPLOM: Május 30-án 19–
22 óráig Szentlélek-váró virrasztás
lesz. Június 13-án 18 órakor kezdôdik
Páduai Szent Antal, a templom védô-
szentje tiszteletére az ünnepi szentmi-
se. Június 14-én 10 órakor hittanos Te
Deum, a szentmise után úrnapi körme-
net.
HARMADIK SZENT ANTAL ORGONA-
FESZTIVÁL a Pasaréti ferences temp-
lomban. Június 6-án 19.30 órakor Ver-
bay Zsolt (1971) egyházzenész, kar-
nagy, orgona-, zongora-, zenetanár, a
Váci Dóm orgonistájának hangverse-
nye. (2007-ben elvégezte Lipcsében az
Elsô Lipcsei Orgona-akadémia Francia
Szimfonikus és Messiaen-kurzusát Olivi-
er Latry vezetésével.) Június 13-án
19.30 órakor ifj. Szotyori Nagy Gábor
(1983), a Göd-Szôdligeti Református
gyülekezetek orgonistájának hangverse-
nye. Közremûködik: Gion Zsuzsa (ének).
MICVE KLUB: Állandó programjaink:
Hétfônként 16 órától karbantartó tor-
na csontritkulásos betegeknek. Csü-
törtökönként 18 órától Frankel Baráti
Kör. Várjuk új tagok jelentkezését! Va-
sárnaponként Talmud Tóra oktatás 3–
14 éveseknek 10–11.30-ig. Információ:
(06 30) 491-8140. (1023 Frankel Leó út
49. Telefon: 326-1445)

A ferences család jubileuma
A Kájoni János ferences közösségi házban
május 11-én Takács M. Klarissza általános fô-
nöknô és rendtársai mutatták be az Egerben
1927-ben alapított Ferences Szegénygondo-
zó Nôvérek életét, munkáját.

Magyarország az 1920–30-as években há-
rommillió koldus országa volt. P. Oslay Os-
wald ferences tartományfônök, Páhok Mária
Franciska és Kroumann Mária Magdolna nô-
vér felismerte a kor szociális és társadalmi
szükségletét. Kidolgozták az ún. „Egri Nor-
mát”, amely hatékonyan és szervezetten kap-
csolta össze a szegénygondozás egyházi, szer-
zetesi formáját az állami gondoskodással.
(Az „Egri norma” ma is tananyag a szociális
képzésben.) Ennek a munkának a szervezésé-
re és lebonyolítására alakult a rend. Szolgála-
tuk felrázta az emberek lelkiismeretét, sok
segítô csatlakozott hozzájuk, 1950-ben már
42 közösségben 250 nôvér tevékenykedett.

A szerzetesközösséget 1950-ben feloszlat-
ták, mûködésüket betiltották. A közösségi
élet 1990-ben indulhatott újra. Esztergom-
ban, Szécsényben és Siófokon nyílt rendhá-
zuk. Siófokra az önkormányzat hívására és
anyagi támogatásával telepedtek le, hajlékta-
lanoknak és rászorulóknak osztanak ebédet,
családokat és magányosokat látogatnak, öre-
geket, betegeket gondoznak. Nagyvenyim-
ben két kis szeretetotthon mûködik, ahová
azokat az idôs embereket fogadják be, akik
súlyos betegek, akiket nincs aki gondozzon,
eltartson.

A három házban 28 nôvér és jelölt él, a fen-
tieken túl büntetett elôéletû lányokkal foglal-
koznak, viselkedészavaros gyermekeknek tar-
tanak bibliaórát.

A regula szerint „az úrban örvendeznek, vi-
dámak és kellôen kedvesek”. www.szegeny-
gondozo.ofm.hu

Legyek királynéja
„Medárd tájban a nyár hideg faggyal nem jár. A
szôlôben nem lesz kár, minden bô szüretre vár”
— summázták dédapáink a kedvezô terméski-
látásokat, amikor szép idô volt Szent Medárd
emléknapján (június 8.). Ha esett az esô,
nem sok jóra számítottak; úgy tudták, „Me-
dárd esôje nem áll el negyven napig”. Mivel a
csapadékos idô gyakran keresztülhúzta a szá-
mításokat (gabonaéréskor száraz idô lenne
kívánatos), nem csoda, hogy a földbôl élôk
mindig tartottak a VI. században élt püspök
ünnepétôl. A bôrükön tapasztalták, hogy: „a
júniusi derült ég bôség, a júniusi sár szükség”.
Tartottak tôle, hogy „az esô koldusbotot nyom
a gazda kezébe”. A vincellérek sem örültek a
csapadéknak, tisztában voltak vele, hogy sa-
vanyú szôlôt szüretelnek. Amikor egyetlen
felhô sem volt az égen, és nagy szükség volt
esôre, az idôsebb asszonyok kakast fürdet-
tek, hogy jótékony zápor kerekedjen. Mivel
az elszemtelenedett legyek sok fejfájást okoz-

tak a gazdasszonyoknak, sokan már Medárd-
kor gondoltak legyes Margitra (június 10.).
Fölírták egy papírra: „Ma van Medárd napja,
innen legyek takarodjatok!” A cédulát kitûzték
a konyhában vagy a kamrában, mert úgy hit-
ték, messze ûzhetik vele a bajkeverô hár-
tyásszárnyúakat. Vélhetôen a hidegkúti öre-
gek is csukva tartották az ablakot a legyek ki-
rálynéja — Szent István király unokája, Skó-
cia királynéja, a vértanú Szent Margit — em-
léknapján, hogy a bogarak ne lepjék el a há-
zat. Ahogy Medárdot, Margit ünnepét is
„mérges napnak” gondolták. „Haragos Mar-
git” gyakran hozott ugyanis olyan nagy vi-
hart, felhôszakadást, ami veszélybe sodorta a
termést. „Margit felhôtôl fél, égi háborút
vél” — mondták a tapasztalt öregek, akik meg-
ªgyelték azt is, hogy kukacos lesz a dió Mar-
git esôjétôl. A csapadékos idôben dédanyá-
ink káposztát, lent, retket vetettek, kotlóst ül-
tettek. Pintér Csilla
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A Fôvárosi Földhivatal tájékoztatása
határszemle megtartásáról

A termôföld védelmérôl szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó számára elôírja a
termôföld hasznosításának kötelezettségét, és a törvény megszegôivel szemben szankciókat
helyez kilátásba.

A termôföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettség rendszeres ellenôrzése a törvény 5. §
(5) bekezdésében foglaltak értelmében az ingatlanügyi hatóság — azaz a földhivatal — felada-
ta.

Az idôszerû mezôgazdasági munkák elvégzését a földhivatalok határszemlék keretében ellen-
ôrzik, melynek során felmérik az engedély nélküli termôföld-igénybevételeket, a parlagfûvel fer-
tôzött területeket, illetve ellenôrzik a mûvelési ágak egyezôségét is.

A fôváros területén a határszemle 2009. május 18. napján megkezdôdött.
Kérjük a földtulajdonosokat és földhasználókat, hogy a termôföld védelmérôl szóló 2007.

évi CXXIX. törvény 5. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelôen gondoskodjanak a tu-
lajdonukban, használatukban lévô termôföld mûvelési ágának megfelelô hasznosításáról. A
törvény — egyes mûvelési ágaknál — lehetôséget ad a termelés szüneteltetésére is, ám a ter-
môtalaj védelmérôl, fertôzés- és gyommentes állapotának fenntartásáról ebben az esetben is
kötelezô gondoskodni. A szôlô és a gyümölcsös mûvelési ágban nyilvántartott területeket
azonban a mûvelési ágának megfelelô termeléssel kell hasznosítani. A földhasználó feladata az
ideiglenes, illetve mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése is.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év júni-
us 30. napjáig az ingatlanán a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az álla-
potot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek elmulasztása esetén közér-
dekû védekezést kell elrendelni, növényvédelmi bírság kiszabása mellett.

A parlagfû elleni védekezés hatósági helyszíni ellenôrzési munkáinak kezdô idôpontja:
2009. július 1.

Az elôzôekben leírt jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében ezért kérjük a földhasz-
nálókat és földtulajdonosokat, hogy ingatlanuk mezôgazdasági hasznosításáról, továbbá a par-
lagfûmentes állapotban tartásáról gondoskodni szíveskedjenek.

dr. Szabó Zsolt hivatalvezetô

Elkapták a rablókat
Egy Kelemen László utcai rablásról érte-
sültek még április 30-án este a budalige-
ti polgárôrök, akik riasztották a szintén
II. kerületi Központi Polgárôrséget és az
I. kerületi kollégákat. Egy többfônyi tár-
saság egy ªatal lányt kényszerített érté-
kei átadására.

A polgárôr járôrök személyleírás alap-
ján húsz percen belül az elkövetôk nyo-
mára bukkantak. A ªatalok igyekeztek
eltüntetni a bizonyítékokat, ezért az Ör-
dögárok partján eldobálták a telefono-
kat és az ékszereket, ezeket a hajnalig
tartó keresés során találtak meg a pol-
gárôrök és a rendôrök. Késôbb kiderült:
az elfogottak korábban másokat is kira-
boltak.

Diákokat vár
a városrendészet

A Városrendészet a nyári szünetben
olyan második kerületben élô, illetve ta-
nuló 11.,12.,13. évfolyamos középisko-
lás diákokat vár soraiba, akik érdeklôd-
nek a rendészeti munka iránt, és bete-
kintést szeretnének nyerni a közterület-
felügyelôk mindennapjaiba.

A jelentkezéseket a második kerület-
ben tanulók az iskolájukon keresztül, az
itt lakók, de nem itt tanulók közvetlenül
a Mûvelôdési Irodán keresztül nyújthat-
ják be.

Naponta nyolc diák vehet részt a II. ke-
rületi Városrendészet munkájában július
és augusztus hónapokban a „Tölts egy
napot velünk” program keretében. A
szervezet olyan 16 év feletti, középisko-
lás diákok jelentkezését várja, akiket fog-
lalkoztat a rendvédelem témaköre, eset-
leg rendôri, honvédelmi pályára készül-
nek. De azokat is szívesen látják, akik
egyszerûen kíváncsiak, miként mûködik
a szervezet, vagy csak egy kalandos na-
pot terveznek maguknak.

A Városrendészet és a Mûvelôdési Iro-
da közös kezdeményezésének kereté-
ben nappal és éjszaka négy-négy fôt ka-
lauzolnak a közterület-felügyelôk és a
polgárôrök, akik bemutatják a Bûnmeg-
elôzési Centrum mûködését, és bárki be-
pillantást nyerhet az utcai járôrözés tit-
kaiba.

A jelentkezôk részt vehetnek a rendôr-
séggel közös portyaszolgálat útjain, ke-
zelhetik a térªgyelô rendszer kameráit,
és többek között a diszpécserszolgála-
tot is kipróbálhatják. A jelentkezést a
diákok a középiskolájuk titkárságára,
illetve a Mûvelôdési Irodára juttathatják
el (1027 Budapest, Bem tér 1., telefon:
346-5770, fax: 346-5771) 2009. június
26-ig.

Álláshirdetés
A II. kerületi önkormányzat új bölcsôdéibe lendületes, szellemiségében fiatalos gondozó-
nôk, szakácsnôk, technikai dolgozók jelentkezését várják, akik a családbarát szemléletû
intézmény alapító tagjai és mûködtetôi lesznek.

A jelentkezés feltételei

n Gondozónô: bölcsôdei gondozónôi vagy szakgondozónôi végzettség, mely társulhat
szociális vagy pedagógiai területen szerzett fôiskolai végzettséggel, büntetlen elôélet
és legalább egyéves szakmai gyakorlat szükséges.

n Szakácsnô: fôzônôi vagy szakácsnôi végzettséget és kisgyermek-étkeztetésben szer-
zett legalább egyéves gyakorlatot kérnek.

n Technikai dolgozó: takarításban való jártasság, büntetlen elôélet, megbízhatóság a
felvétel feltétele.

Jelentkezés önéletrajz csatolásával az Egyesített Bölcsôdék Intézménye, 1027 Budapest,
Varsányi Irén u. 32. postacímre, e-mailben a maria.tolnay@invitel.hu címre, illetve szemé-
lyesen a 201-1185-ös telefonszámon elôre egyeztetett idôpontban.

Szolgáltatások az ÉNO-ban
A kerületi Értelmi Fogyatékosok Napközi Ott-
hona (ÉNO) szívesen fogad felnôtt, értelmi
fogyatékossággal élô személyeket a II. kerü-
letbôl. A nappali intézményben igény szerint
meleg élelmet biztosítanak, szabadidôs prog-
ramokat szerveznek, segítik az egészségügyi
alapellátás megszervezését és a szakellátások-
hoz való hozzájutást. Támogatják a hivatalos
ügyek intézését és a munkavégzés lehetôségé-
nek szervezését.

Életviteli tanácsadást tartanak, segítik és
támogatják az önszervezôdô speciális csopor-

tok mûködését. Az ÉNO-ban a szociális tör-
vényben elôírt szolgáltatásokon túl Both-
mer-torna (mozgáskoordináció javítása), ze-
nefoglalkozás, relaxációs tréning, mûvészeti
nevelés, önérvényesítô csoport, kézmûves
foglalkozás, szabadidôs programok és nyelv-
tanulás is biztosítva van. A személyi térítési
díjat az önkormányzat rendelete alapján álla-
pítják meg. Bôvebb információ: Bánlaki Já-
nosné, tel.: 394-2215, (06 20) 331-8302, e-
mail: orsoeno@enternet.hu. 1026 Budapest,
Orsó u. 55.
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Telekpályázat
Az önkormányzat pályázatot hirdet a tu-
lajdonában lévô
n Kertváros u. 76. szám alatti, 52772/

5 hrsz.-ú, 1103 m² területû üres telek-
ingatlan, amelynek induló ára:
32 400 000 Ft + áfa,

n Rákóczi u. 52/b szám alatti, 52424/1
hrsz.-ú, 548 m² területû üres telekin-
gatlan, amelynek induló ára:
10 700 000 Ft + áfa,

n Áchim András u. 6. szám alatti,
51692 hrsz.-ú, 998 m² területû üres
telekingatlan, amelynek induló ára:
29 000 000 Ft + áfa,

n Tárkony utca 112. szám alatti,
54458/1 hrsz.-ú, 886 m² területû
üres telekingatlan, amelynek induló
ára: 17 340 000 Ft + áfa,

n Hidegkúti út 244. szám alatti,
54413 hrsz.-ú, 479 m² területû üres
telekingatlan, amelynek induló ára:
12 215 000 Ft + áfa

tulajdonjogának versenytárgyaláson tör-
ténô értékesítésére.

A pályázati anyag megvásárolható
2009. június 2–tôl 12-én 12 óráig
10 000 Ft + 20% áfa/darab áron az Ügy-
félszolgálati Központban (1024 Margit
krt. 47–49.).

A pályázat beadásának határideje:
2009. június 12-én 12.30 óra.

A pályázati anyaggal kapcsolatos kér-
désekre ügyfélfogadási idôben a Va-
gyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántar-
tási Iroda munkatársai válaszolnak sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1., 308.), illetve
telefonon a 346-5498-as számon június
12-ig.

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

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

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

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

Pályázati felhívás
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete pályázatot ír ki a Budapest Fôvá-
ros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest, 1023 Lajos u. 18–20. (1023 Bécsi út
17–21.) számú lakóépületben található üres lakások bérleti jogának elnyerésére azzal, hogy a je-
len pályázatban meghatározott lakások jelenleg (öt kivételével) lakottak, és a lakott lakások a ki-
ürítésüket követôen válnak beköltözhetôvé, mely esetben a bérleti jog kezdete a lakás birtokba-
vétele. A nyertes pályázó határozott idejû, öt évre szóló lakásbérleti szerzôdést köthet az elnyert
pályázati lakásra.

A lakások megtekintésének idôpontja:
2009. június 16. 9–11. óra között, valamint
2009. június 18-án 13.30–15.30 között.

A lakások összkomfortosak, egyedi hô-
mennyiségmérôvel, mellékvízmérô- és villany-
órával felszereltek. A fûtést és melegvízellátást
az épület kazánja biztosítja. A lakások jelenlegi
állapotukban rendeltetésszerû használatra al-
kalmasak, beköltözhetôek.

A lakbér mértéke, megªzetésének módja:
a lakásbérleti szerzôdés megkötésekor 420 Ft/
m²/hó.

A pályázaton való részvétel általános fel-
tételei: a pályázónak legalább 3 évre visszame-
nôleg igazolnia kell, hogy Budapest Fôváros II.
kerületében bejelentett lakóhellyel, annak hiá-
nyában tartózkodási hellyel rendelkezik. Ezen
feltétel alkalmazásától a pályázat benyújtásá-
nak idejében munkaviszonnyal rendelkezô köz-
tisztviselôk és közalkalmazottak, valamint a
BRFK. II. Kerületi Rendôrkapitányság hivatásos
állományába tartozó rendôrök esetében a II.
kerületi önkormányzat bizottságai és képvise-
lô-testülete eltekinthet; A pályázó és együtt
költözô hozzátartozóinak egy fôre esô nettó jö-
vedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
2009. évi legkisebb összegének három és fél-
szeresét; Elôtakarékossági szerzôdés megköté-
se; Egyedülálló személy abban az esetben pá-
lyázhat, amennyiben keresôtevékenységet foly-
tat és gyermeket nevel; A pályázó, illetve a vele
együtt költözô hozzátartozója nem rendelkez-
nek olyan vagyonnal, amelyek együttes forgal-

mi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.
Nem létesíthetô bérleti jogviszony, illetve a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha a pályázó:

a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be; bármilyen beköltözhe-
tô lakás tulajdonjogával vagy lakásbérleti, illetôleg haszonélvezeti jogával rendelkezik; lakásbérleti jogá-
ról 1989. január 1. után pénzbeli térítés ellenében, illetôleg a hozzátartozója javára lemondott, tekintet
nélkül arra, hogy a lakásnak ki volt a bérbeadója; az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban jog-
cím nélküli lakáshasználó vagy önkényes beköltözô; a pályázat kiírását megelôzô öt éven belül beköl-
tözhetô lakóingatlanát elidegenítette; pályázónak, illetôleg a vele együtt költözô hozzátartozójának a
pályázat benyújtásának idôpontjában jelenlegi lakásuk fenntartásával kapcsolatos lakbér- vagy közüze-
midíj-hátraléka, vagy az Önkormányzattal szemben bármilyen tartozása áll fenn; nem felel meg a pályá-
zati kiírásban meghatározott feltételeknek; pályázatát nem az erre a célra rendszeresített formanyom-
tatványon, vagy nem a pályázati kiírásban megjelölt határidôn belül adta be; pályázata hiányos a szük-
séges adatok vagy a kötelezôen csatolandó dokumentumok tekintetében; a megpályázott lakásban az
együtt költözô hozzátartozókat figyelembe véve az egy fôre jutó lakóterület nem érné el a 6 m²-t, (lakó-
terület számításánál csak a lakás lakóhelyiségeit lehet figyelembe venni); pályázatában valótlan adatot
közöl.

A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon le-
het benyújtani a II. kerületi Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.) munkanapokon 8–
16 óra közötti idôben. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 24. 16.30 óra. A határidô jog-
vesztô. Hiánypótlásnak csak a pályázatok beadására nyitva álló határidô lejártát követô 30 napon belül
van helye. A pályázattal kapcsolatban a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodán lehet felvi-
lágosítást kérni ügyfélfogadási idôben személyesen, vagy a 346-5422-es telefonszámon.

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata és a Gazdasági és Tulajdo-
nosi Bizottság véleménye alapján a képviselô-testület bírálja el.

A pályázatok elbírálásának eredményérôl a döntés meghozatalát követôen minden pályázó postai
úton értesítést kap. A pályázatok elbírálásával, annak eredményével kapcsolatban jogorvoslatnak helye
nincs!

Lakás címe Szobák
száma

Alapterü-
let (m²)

Lakás ál-
lapota

Bécsi út 17–21., I. em. 2. 1 27 lakott
Bécsi út 17–21., I. em. 4. 1 28 lakott
Bécsi út 17–21., I. em. 7. 1 28 lakott
Bécsi út 17–21., I. em. 8. 1+1 38 lakott
Bécsi út 17–21., I. em. 9. 1 48 lakott
Lajos utca 18–20., I. em. 11. 1 28 lakott
Lajos utca 18–20., I. em. 12. 1 28 lakott
Lajos utca 18–20., I. em. 14. 1 35 lakott
Lajos utca 18–20., I. em. 15. 1 38 üres
Lajos utca 18–20., I. em.16. 1 29 lakott
Lajos utca 18–20., I. em. 17. 1 28 lakott
Lajos utca 18–20., I. em. 18. 1+1 50 lakott
Bécsi út 17–21., II. em. 1. 1 32 lakott
Bécsi út 17–21., II. em. 2. 1 27 lakott
Bécsi út 17–21., II. em. 5. 1 23 lakott
Bécsi út 17–21., II. em. 6. 1 23 lakott
Bécsi út 17–21., II. em. 7. 1 28 lakott
Bécsi út 17–21., II. em. 8. 1+1 31 üres
Bécsi út 17–21., II. em. 9. 1 41 lakott
Lajos utca 18–20., II. em. 10. 1 30 lakott
Lajos utca 18–20., II. em. 11. 1 28 lakott
Lajos utca 18–20., II. em. 16. 1 36 lakott
Lajos utca 18–20., II. em. 17. 1 30 lakott
Lajos utca 18–20., II. em. 18. 1 28 lakott
Lajos utca 18–20., II. em. 19. 1+1 56 lakott
Lajos utca 18–20., III. em. 1. 1 30 üres
Lajos utca 18–20., III. em. 4. 1 27 üres
Lajos utca 18–20., III. em. 8. 1 30 lakott
Lajos utca 18–20., III. em. 10. 1+1 50 lakott
Lajos utca 18–20., IV. em. 2. 1 35 lakott
Lajos utca 18–20., IV. em. 3. 1+1 54 üres

A megpályázható lakások adatai:



24. OLDAL ÉLETMÓD BUDAI POLGÁR

Munka után édes a pihenés
A legtöbb betegséget váratlan „árulásként” él-
jük meg, ami mindig a legrosszabb pillanat-
ban érkezik. Ha jól utánagondolunk azon-
ban, a betegség ritkán jön meglepetésszerû-
en, mert sokszor küld maga elôtt hírnökö-
ket; igaz, ezt mi sokszor nem tudjuk vagy
nem akarjuk felismerni. Ki gondolná, hogy
az egyik legalapvetôbb életfunkciónk, az al-
vás is ilyen csapdát rejt?

Életünk mintegy egyharmadát átalusszuk,
a legutóbbi idôkig mégsem foglalkoztunk a
kérdés súlyának megfelelô komolysággal a té-
mával. Az elmúlt évtizedben egyre több, fel-
nôttek alvását elemzô laboratórium nyílt, de
ma már a gyermekek alvászavarát vizsgáló
központ is van.

A gyermekkori alvászavar erôteljesen érin-
ti az egyik már amúgy is veszélyeztetett cso-
portot, az elhízott gyermekeket, akiknek szá-
ma sajnálatos módon világszerte rohamosan
emelkedik: Magyarországon az elmúlt 20 év
során a 10 év alattiak esetében közel másfél-
szeresére, a kamasz- és ifjúkorúakban pedig
kétszeresére nôtt. Az átlagos gyermekpopulá-
cióban az alvászavar gyakorisága 2–3, a kövér
gyermekek esetében ez közel 30 százalék.

Az alvás olyan élettani folyamat, amely kü-
lönbözô szakaszokra bontható az EEG-beso-
rolás alapján. Az egyik nagy egység a REM-fá-
zis, azaz a gyors szemmozgás, álomlátás idô-
szaka, amely éjszakai pihenésünk negyedét
teszi ki, átlagosan 5–15 percig tart, és egy éj-
szaka alatt 5–6-szor ismétlôdik. A másik a
NREM-fázis, amit négy további csoportra
bontunk. Alvászavar esetén ez a ritmus fel-
bomlik.

Mennyit kell aludnia a gyermekemnek?
Az alvásigény egyedi, de a következô irány-

adó adatok csekély eltéréssel igazak: Újszü-
lött korban és az elsô egy-két hétben a baba
szinte az egész napot átalussza a szoptatási és
a fürdetési idôszakok kivételével, azaz napi
18–20 órát alszik. A késôbbiekben, úgy 4 hó-
napos korig körülbelül 15 óra, majd átlago-
san kéthavonta egy-egy órával csökken az al-
vásigény. Egy-, másfél éves korra a nap felét
alusszák át a picik, ilyen bontásban: 2 x 2 óra
jut ideális esetben nappalra, és bô nyolc óra
az éjszakára. Az ovisok átlagosan 11 órát alsza-
nak úgy, hogy abból egy-másfél óra napköz-
ben esedékes, de ötéves korra a nappali alvás
már nem szokványos. Az alsóba járó iskolá-
sok alvásigénye 11 óra, a serdülôké is 9 óra.

Ha a gyermek nyugtalanul alszik, még nem
biztos, hogy alvászavara van. Lehet, hogy
élénkítô italt ivott a délután folyamán, aller-
giás vagy egyéb okból van orrdugulása, man-
dula- vagy arcüreggyulladása zajlik, túlfûtött
a hálószoba, illetve a pizsama anyaga nem
kellôen szellôzik. Elképzelhetô, hogy nappal
az igényénél többet alszik (lustálkodik), vagy
a fekvôhelye nem megfelelô (zajos, világos).
Ha a vacsora után vadulás következik vagy
párnacsata zajlott, szintén ne számítsunk
gyors és zökkenômentes elalvásra. Helyes,
ha a napirend biztos pontja a lefekvés és az
ébredés, nem az ébresztés.

Gyermekünknek alvászavara van?
Ha éjszaka horkol, illetve felhorkanásai

vannak egy hosszabb légzéskimaradás után.
Ha gyermekünk lepedôje reggelre nagyon
gyûrött, izzadt, esetleg éjszakai bepisilés nyo-
mait fedeztük fel. Közvetett jelek lehetnek az
agresszív viselkedés, depresszió, romló ta-
nulmányi teljesítmény, nappali álmosság, fej-
fájás, hiperaktivitás, lassult növekedés is.

Már említettem, hogy a kövér gyermekek-
ben ez jelentôsen gyakrabban fordul elô. Mi-
ért? Ennek részben a felsô légutak részleges
elzáródása az oka, amelynek hátterében a lég-
utak falának ellenállása csökken. Az anatómi-
ai okon túl fontos az alvás alatti légzésszabá-
lyozás mechanizmusának megváltozása is,
amelynek eredménye a légzési munka inten-
zitásának csökkenése. Ez a bonyolult szabá-
lyozás végsô soron ugyanahhoz az ôsi agyrész-
lethez köthetô, amelynek sérülésekor kóros
elhízás jön létre.

Mi a teendô alvászavar gyanúja esetén?
Elsô lépésben már a szülô is végiggondol-

ja, hogy az említett külsô okok (fekhely, pi-
zsama) állhatnak-e a jelenség hátterében, ha
nem, akkor gyermekorvosi vizsgálat szüksé-
ges, aki gyanú esetén speciális alvásdiagnosz-
tikai laboratóriumba irányítja a beteget (Bu-
dapesten a SOTE I. sz. Gyermekklinikáján
mûködik ilyen). Mit fognak itt vizsgálni,
hogy néz ki egy ilyen kivizsgálás? A gyerme-
ket alvás közben mûszerek sokasága ªgyeli.
Ezt úgy képzeljük el, hogy számos mûszer ér-
zékelôjét — EKG, vér-oxigénszintmérô,
EEG, légutak légáramlását ªgyelô, bôrellenál-
lást kontrolláló, szem rezgéseit ªgyelô, izom-
tónust — ellenôrzô készülékek sokaságából
egyidejûleg érkezô információkat számító-
gép segítségével elemzik és értékelik, hogy
megmondhassák az alvászavar okát.

Mi lehet a megoldás?
Az esetek egy részében orr- vagy garatman-

dula-mûtéttel megoldódik a kérdés. Van,
hogy egyéb szájsebészeti operáció szükséges,
az esetek másik részében pedig speciális, éj-
szakai légzésjavító készülék használata lehet
a megoldás.

dr. Onódy Gábor

Angolnák a vízben

Az Angolna Alapítványt 11 éve hozták
létre azzal a céllal, hogy gyermekeket, fi-
atalokat, mozgássérülteket és egyéb,
önhibájukon kívüli fogyatékos személye-
ket támogassanak. Foglalkozásaikat ma-
nuális víziterápiát alkalmazva korai fej-
lesztéssel kezdik 3 hónapos kortól. Ezt
követi a sérülés-specifikus úszásoktatás
korosztály és sérülési fok szerint, majd a
rehabilitációs úszás és torna. Az úszáste-
rápia alkalmazható szinte az összes
idegrendszeri és mozgásszervi sérülés
esetén, kifejezetten ajánlott, ha a gyer-
meknek valamilyen veleszületett problé-
mája, károsodása van, például oxigénhi-
ányos állapot lépett fel a terhesség alatt
vagy a szülés közben. Javasolt neuroló-
gus véleménye arról, hogy milyen terápi-
át ajánl, ezek egyike lehet a speciális vízi-
torna, amelynek során beindulnak a hi-
ányzó mozgások. Az alapítványnak szá-
mos pártoló védnöke van, többek kö-
zött Erdei „Madár” Zsolt, Czene Attila,
Kozmann György, Szabó Péter. A foglal-
kozások egyik helyszíne a XV. kerületi
Pólus Centerben mûködô FAWA Sport-
központ medencéje, ahol minden sérült
gyermeknek kerülettôl, régiótól függet-
lenül támogatást nyújtanak, mely ösz-
szeg havonta 4800–5600 Ft között van.
Várnak minden kerületünkben élô sérült
gyermeket és szüleiket is foglalkozása-
ikra.

Egészséges babáknak és gyermekek-
nek is kínálnak programokat, pl. baba-
úszás, családi úszóprogramok, vízhez-
szoktatás-úszásoktatás és más-más fog-
lalkozások felnôttek részére. Minden év
júniusától augusztus végéig babatábort
tartanak négy órában szülôvel együtt,
és nyári úszótábort integráltan is 4 éves
kortól napközis jelleggel hétköznapo-
kon. Babaúszás oktatása — felnôtt kép-
zést tart M. Kecskés Edit, az Angolna
módszer kidolgozója, szakirányú hallga-
tók és végzett szakemberek részére.
Helyszínek: I. ker. Krisztina Wellness
Club, XI. ker. Park Teniszklub, XII. ker.
Hotel Agro Panoráma, XV. ker. FAWA
Sportközpont. Minden helyszínükre vár-
ják a kerületben lakókat. További infor-
máció: www.angolna.hu, info@angol-
na.hu (06 30) 281-3536, M. Kecskés
Edit vezetô/elnök.
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Ingyenes sportolási lehetôségek a kerületben
Marczibányi Sportcentrum
Kerületi lakosok ingyenesen vehe-
tik igénybe hétköznap 6–23, hétvé-
gén 7–23 óráig a 249 méter hosszú
gumiborítású futópályát, valamint
a streetballpályát, amelyen kosa-
razni és focizni is lehet. Az átöltö-
zési lehetôség ingyenes, de szek-
rény- és zuhanyhasználat díj 300
Ft. Nike futóklub minden hétfôn
és pénteken 18–20-ig. Szakkép-
zett edzôk (Szederkényi Takács
Andrea és Jenkei András) igény
esetén tanácsokat adnak, egyéni
edzéstervet készítenek, felkészíte-
nek versenyre, kezdôtôl haladó szintig. A
sportcentrumban két mûfüves borítású fut-
ballpályát, ezeket körülölelô futópályát, mul-
tifunkcionális sportpályát, valamint salak-
és mûanyagborítású teniszpályákat találha-
tunk. A fôépületben a ªtnesztermekben pila-
tes, jóga, gerinctorna, aerobik, ªtball, mély-
izomtorna és zsírégetô foglalkozások várják a
mozogni vágyókat, emellett van ªnn- és bio-

szauna, jacuzzi és masszázs. (1022 Budapest,
Marczibányi tér 16., 336-0777, www.marczi-
banyi.hu, info@marczibanyi.hu)

Kolozsvári Tamás Sportcentrum
Ingyenesen használhatják a kerületiek a 400
méter hosszú háromsávos rekortán futópá-
lyát, valamint a streetballpályát is a nyitvatar-
tási idôben, hétfôtôl csütörtökig 6–22 óráig,

péntektôl vasárnapig 6–20 óráig.
Az átöltözési és zuhanyzási lehetô-
ség ingyenes. A létesítményen
összesen nyolc sportpálya: a street-
ball- és a futópálya mellett egy
nemzetközi mûfüves nagypálya,
két mûfüves kispálya, két salakos
teniszpálya, egy multifunkcionális
pálya várja a mozogni vágyókat.
(1023 Kolozsvári T. utca 11., tel.:
(06 20) 771-2703, www.oxygenwell-
ness.hu, Buda link alatt)

Városi kerékpáredzés
A tandtsport baráti köre minden

csütörtökön 18 órától kerékpáros edzést szer-
vez. A részvétel díjtalan. Találkozás a tandts-
port Lövôház utcai sportüzleténél, az edzés
körülbelül másfél óra, útvonala a Lövôház ut-
ca—Hármashatár-hegy—Lövôház utca. Min-
den edzés két vezetôvel zajlik, egy könnyített
és egy nehezebb útvonalon. Idôpontok: má-
jus 28., június 4., 11., 21. Információ: (06
70) 376-0639, www.tandtsport.hu.

Városmajori kosárlabda-fesztivál
Hagyományteremtô szándékkal szervezik
meg június 6-án 9.30–17 óra között az I. Vá-
rosmajori Kosárlabda-fesztivált a BSE csar-
nokában (1122 Városmajor utca 61.) és az épü-
let elôtti parkban. Az 1–2. osztályosok sorver-
senyen, a 3–4. osztályosok mini kosárlabda-
bajnokságon, a nagyobbak streetball-bajnok-

ságon vehetnek részt. De lesznek ügyességi
versenyek, tombola és kézmûves foglalkozá-
sok várják a résztvevôket az ingyenes fesztivá-
lon. A nap végén a BSE egykori játékosai mér-
kôznek meg a Média-válogatottal. Az ese-
mény védnöke: Gundel Takács Gábor.
(www.bsekosar.hu, Fesztivál menüpont).

Jótékonysági gála az uszodában
A tavalyi nagy sikerû szinkronúszó jótékony-
sági gálát idén is megrendezik a Margitszige-
ten, a Hajós Alfréd uszodában június 6-án
19 órakor. A rendezvény gondolata a szink-
ronúszó gyerekekben fogalmazódott meg,
akik így szeretnék segíteni beteg gyermekek
gyógyulását. Az uszodában gyûjtôládákat he-
lyeztek ki, ahova az adományokat várják. Az
összegyûlt adományt a gála végén átadják az
Aranyág Alapítványnak. Az esemény fôvédnö-
ke Kovács Katalin olimpiai bajnok, a mûsor-
vezetô Barabás Éva. A mûsorszámok a meden-
ce partján felállított színpadon és a medencé-
ben felváltva követik egymást. A fellépôk kö-
zött szerepel Vásári Mónika, Bardóczy Attila, a
Botafogo, Csillagszemûek, az Iringó TáncStú-
dió, a Casanova Night Musical, a SalsaCalien-

te Tánccsoport, a FAWA Sportközpontok és a
Passpartou zenekar. A gálához árverés is kap-
csolódik. A www.vatera.hu oldalon a fôvéd-
nök Kovács Katalin, valamint a férª és a nôi
kézilabda válogatott, a férª jégkorong váloga-
tott és a színész válogatott által felajánlott tár-
gyakra lehet licitálni.

Tenisz- és sporttábor
A Törökvész TSE nyári tábort tart egész szün-
idôben a Külkerparkban (1021 Budakeszi út
73/c). A park, játszóterek, sportpályák, úszó-
medence igénybe vehetô. A teniszoktatáson kí-
vül foci, tollas, kosárlabda és asztalitenisz játé-
kokat szerveznek. Étkezés: ebéd. Külön költ-

ség ellenében (sportáganként heti 2000 Ft) vá-
lasztható úszásoktatás, falmászás. A tábor heti
alapköltsége 22 500 Ft (úszás, falmászás nél-
kül). Sporteszközöket biztosítanak. Táborveze-
tô: Gulyás Csaba, (06 20) 340-9925, (06 30)
250-9122, www.torokvesz.fw.hu.

Sportvarázs
a Margitszigeten

Június 5. és 7. között rendezik meg a
Szigeti Sportvarázst a Margitszigeten,
már ötödik alkalommal. A rendezvény
az országban egyedülálló, szórakoztató
családi sporthétvége, ahol ingyenesen
bocsátanak a közönség rendelkezésére
mindent, ami csak szükséges lehet a
sportoláshoz — a pályáktól, a meden-
céktôl kezdve a labdákig, a hajókig és a
sportszerekig mindent. A versenyek mel-
lett több színpadon megállás nélkül zaj-
lanak a sport-, tánc- és egyéb bemuta-
tók, emellett játékokat rendeznek érté-
kes nyereményekért, az egészséges élet-
móddal kapcsolatos tanácsadást is tarta-
nak. A programok ingyenesek. A részle-
tes program a www.szigetisportva-
razs.hu weblapon található.

Kerékpáros nyílt nap
A tandtsport május 30-án szombaton
9–16 óráig kerékpáros nyílt napot tart a
Lövôház utcai üzletében. Egész nap in-
gyenes bicikliátnézés és -beállítás. Kona,
GT, Giant, Dema, Hauser, Head kerék-
pár-tesztelési lehetôség, City Bike kerék-
pártúra 16 órától. Kerékpárok és alkatré-
szek 10–20–30%-os kedvezménnyel, ke-
rékpár-beszámítási akció 5000 és
10 000 Ft értékben. Ingyenes törzsvásár-
lói klubkártya-regisztráció. További rész-
letek és információ: 438-3569, www.
tandtsport.hu.
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A Fôvinform jelenti

n A Budai alsó rakpart Margit hídtól észak-
ra esô szakaszán nem lehet közlekedni ôszig.
n A Bem József téren megnyitották a Fô ut-
cába átvezetô útpályát, és visszaállították az
eredeti forgalmi rendet a Bem rakparton, így
ismét egyirányú a Margit híd elôtt a Vitéz ut-
cától. A rakpartról már be lehet kanyarodni
balra, a térre a Fekete Sas utca vonalára.
n A Fekete Sas utcában félszélességû útlezá-
rásra kerül sor, ugyanakkor egyirányúsítják az
utcát a tér és a Tölgyfa utca között a Margit
körút felé. A téren a Frankel Leó út—Fô utca
vonalában lévô útpályát továbbra is zárva tart-
ják, a terelôút a Frankel Leó út—Bodrog ut-
ca—Lipthay utca útvonal.
n A Lipthay utca vonalában a Margit hídi
hídfôben, a házak felôli oldalon az iskolaszü-
neti idôszakban kezdôdnek csak el korlátozá-
sok.
n A Vitéz utca ismét kétirányú, a Ganz utca
pedig egyirányú a rakpart felé. A 86-os busz
az eredeti útvonalon közlekedik.
n A Bem rakpartot továbbra is zárva tartják
a Jégverem utca és a Halász utca között várha-
tóan június közepéig, és csak ez után kezde-
nek el dolgozni az Árpád fejedelem útján az
Üstökös utca és a Komjádi uszoda közötti sza-
kaszon.
n A Fô utca a Jégverem utca és a Halász utca
között kétirányú, a Halász utca pedig egyirá-
nyú a rakpart felé.
n A Vám utcában folytatódik a munka teljes
lezárás mellett a Fô utca és az Iskola utca kö-
zött, de a bontás elfoglalja a Fô utcában a
jobboldali sávot is.
n Elkészült a Varsányi Irén utcában az új biz-
tonságos, kettéválasztott kerékpárút. A rak-
partról a Hûvösvölgybe, majd innen a — júni-
us elejére elkészülô — új kerékpárúton egé-
szen Solymárig juthatnak el a biciklizôk. Jelen-
leg még folyik a munka a Nagyrét utcában
az Ördögárok utcánál, ahol középszigetes gya-
logátkelôhely és a kerékpárosok biztonságos
átvezetése készül, valamint a Géza fejedelem
utcában végig új burkolat és útszegély épül.

Rosta Marian

Pályázati felhívás
A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány középiskolás diákok számára pályáza-
tot hirdet az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulója tiszteletére. A pályá-
zat célja a középiskolás diákság 1956-tal kapcsolatos történelmi ismereteinek mélyítése.

A pályázat témakörei: Az én iskolám 1956-os hôsei: magyar tannyelvû középiskolák
vehetnek részt saját iskolájuk egy 1956-os hôsének (tanár, diák) bemutatásával interjú, el-
beszélés vagy tanulmány formában. 1956-os vers- és prózamondó verseny: magyar vagy
külföldi szerzônek az 1956-os forradalom, a szabadságharc, illetve a megtorlás évei téma-
körében írt versével vagy prózai mûvével.

Az én iskolám 1956-os hôsei témakört feldolgozó iskolák pályázati anyaga lehetôleg
ne haladja meg az 10 gépelt oldalt. (A nyomtatott anyagot cédén is mellékelni kell.)

Az ’56-os verssel vagy prózai mûvel pályázó iskolák adják meg a választott mû címét és
íróját. Mindkét témakörben meg kell adni a versenyen indulók nevét és osztályát, vala-
mint a felkészítô tanárok nevét. Minden pályázó iskola a két témakörben összesen 3 diá-
kot nevezhet.

A nevezést és a pályázati anyagot 2009. szeptember 30-ig kell az alapítvány e-mail cí-
mére elküldeni. Az 1956-os vers vagy prózai mû elôadásával pályázók a verseny helyérôl
és idejérôl értesítést kapnak október 15-ig.

Az elsô díjazott mindkét kategóriában 50 000 forintban, a második helyezettek
30 000, míg a harmadikok 20 000 forintban részesülnek. A 4–10. helyezetteket 1956-os
témájú könyvvel jutalmazzák.

További információ: dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnök, e-mail: szieberthne@t-
online.hu; tel.: (06 30) 998-5273.

Kerületünké a fôvárosi focikupa
A fôvárosi önkormányzatok május 15-én tar-
tottak kispályás labdarúgó kupát a Csörsz ut-
cai Sport Max központban. A II. kerület csa-
pata a csoportmérkôzésen a házigazda Hegy-
vidékkel döntetlent játszott, a XVII. kerületet
4:0, Budafok—Tétényt 3:1 arányban gyôzte
le. A döntôt Belváros—Lipótváros ellen vív-
ták, a rendes játékidô gól nélkül zárult, több
belôtt büntetôvel azonban a II. kerület hoz-
hatta el a kupát. A csapat tagjai: Dombóvári
Imre, Fodor Attila, Németh Zoltán, Pintye Lász-
ló, Szelepcsényi Tamás, Szererba Imre, Vasas Pé-
ter, Vígh Attila, Vincze Gyula.

A Vasas nyári táborai
Focitábor. 6–14 éves ªúkat várnak, táborok
kezdônapja: június 16., 22., 29., július 6.,
13., augusztus 10., 17., 24. Program: foci-
edzés, kirándulás, strand, fagyi, játékos
sportversenyek és egyéb programok. A tábor
díja: 21 000 Ft/hét. Testvér-gyerekek után
20 százalék. Információ: Kézdi Péter, tel.:
(06 30) 413-5966. Jelentkezés és beªzetés:
Pasaréti Sportcentrum.

Tenisztábor a Pasaréten és az IBS-pá-
lyán. 6–16 éves ªúk és lányok részére. Ellá-
tás: tízórai, ebéd, uzsonna. Turnusok idô-

pontjai: június 15-tôl augusztus 28-ig (min-
den héten) hétfôtôl péntekig. A tábor díja:
27 000 Ft/ hét. Kedvezmény: testvérek ese-
tén a testvér 10 százalék. Jelentkezés és befi-
zetés a Pasaréti Sportcentrumban és az IBS-
pályán (Tárogató út 1–3.). Információ: Mol-
nár István, tel.: (06 30) 343-6853, Dorka
Andrea: (06 30) 991-7710, www.pasaretsport-
centrum.hu.

Kosártábor. 1997–2000-ben született
ªúk részére, június 15-tôl és 22-tôl, megfele-
lô számú jelentkezô esetén egész júliusban
is. A tábor díja: 20 000 Ft/hét/fô. Testvér-
gyerek után 20% kedvezmény. Foglalkozások
8.30–16-ig szakedzôk és testnevelôk vezeté-
sével. A tábor díja: a Vasasban tagdíjªzetôk-
nek 16 000 Ft, tanfolyamosoknak 18 000 Ft,
külsôsöknek 20 000 Ft. Testvéreknek 10 szá-
zalék kedvezmény. Jelentkezés legkésôbb a tá-
bor elôtti hétfôn, kedden 18 óráig a Pasaréti
Sportcentrumban. Érdeklôdni lehet Török
Katalin utánpótlás-szervezônél, tel.: (06 20)
950-3336. (1026 Pasaréti út 11–13. Tel.: 212-
5246)

Júliusban kezdenék a
Margit híd felújítását

A fôváros tájékoztatása szerint július 20-tól
forgalomkorlátozás nélküli munkálatokkal
megkezdenék a Margit híd felújítását. A re-
konstrukció miatt várhatóan augusztusban
már a híd Buda felé vezetô oldalán korlátozá-
sokra kell számítani. Mint korábban megír-
tuk, az átkelô felújítását már több alkalom-
mal elhalasztották, legutóbb májusról június-
ra tolták a munkakezdés dátumát. A tervek
szerint a tömegközlekedési jármûvek közle-
kedhetnek majd a hídon az építkezés alatt is,
a személygépkocsi-forgalmat azonban korlá-
tozzák. A fôváros egyelôre nem adott konkrét
információt a híd teljes felújításának befeje-
zési dátumáról.
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A rejtvény fôsoraiban Roosevelt gondolatát rejtettük el. A
2009/9. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A lélek va-
rázslatos gyógyítója a szép szó.” A helyes megfejtést bekül-
dôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-
Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket
kap: Bánó Attiláné, Bolgár Gábor és Pengô Nikoletta. Gra-
tulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyves-
boltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@maso-
dikkerulet.hu címre legkésôbb 2009. június 12-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti
könyvekbôl és

határon túli magyar
irodalomból.

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191

Nyílt Nap a SEK Budapest
Nemzetközi Óvodájában

2009. június 5-én pénteken
9.00–11.30-ig

n Angol foglalkozás
n Komplex (matematikai, környezet

és vizuális nevelés) foglalkozás

Az óvodai programon kívül megismerkedhetnek
az óvoda szokásaival és mindennapjaival

Az óvoda szolgáltatásai:

n Angol- és spanyolnyelv-oktatás
n Fejlesztô pedagógus

n Logopédus
n Háromszori étkezés

n Iskolabusz

A legjobb ajándék gyermekének —
egy jó óvoda!

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium

1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 131.
Tel.: 394-2968, fax: 200-6615
www.budapest.iesedu.com

e-mail: sekbudapest@sekmail.com
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435
Képesítéssel, türelemmel OTTHON ÁPO-
LÁST VÁLLALOK. Referenciákkal rendelke-
zem. Tel.: (20) 365-9042
Nyugdíj mellett végezhetô telefonos irodai
munka, 6 órás, délutános. Fix bérezés. Érdek-
lôdni: 14 óra után, tel.: 880-9180, (70) 770-
0082.
ABLAKTISZTÍTÁST ÉS KISEBB BARKÁCS-
MUNKÁT VÁLLALOK REFERENCIÁKKAL.
TEL.: (20) 996-7012

OKTATÁS
Háromgyerekes anya saját tapasztalatai
alapján babahordozást, hordozókendô-kö-
tést tanít. Tel.: (30) 857-4650
ÖNISMERETI CÉLÚ VIZUÁLIS MÛVÉSZET-
TERÁPIÁS CSOPORTOKAT INDÍTUNK A
II. KERÜLETBEN. MÛVÉSZETTERAPEUTA:
KISS KATALIN. JELENTKEZÉS: (30) 963-
3046, 326-7552, http: //www.kisska-
ti.hu
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/3000
Ft. Tel.: (30) 302-7760
ANGOLOKTATÁS DIPLOMÁS MAGÁNTA-
NÁRTÓL MINDEN SZINTEN, RENDKÍVÜL
HATÉKONYAN. TEL.: (20) 541-4813
ANGOL DRÁMATÁBOR 8–12 ÉVESEK-
NEK BALATONMÁRIAFÜRDÔN JÚNIUS
28-TÓL JÚLIUS 5-IG. TEL.: (30) 537-3138
ANGOLTANÁR ANGOL SZAKRA, KÖZÉP-
ÉS FELSÔ SZINTÛ VIZSGÁKRA EGYÉNI-
LEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT.
TEL.: (30) 34-38-351
MATEMATIKA-, FIZIKA-, KÉMIA-, BIOLÓ-
GIAKORREPETÁLÁS, érettségi-, pótvizs-
ga-felkészítés. Tel.: (20) 220-5146
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. PÓTVIZS-
GÁRA, OSZTÁLYVIZSGÁRA, ISMÉTLÔ-
VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS. TÖBB MINT
HÚSZ ÉVES GYAKORLAT. TEL.: 213-7747,
(20) 518-2808
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
Bútorraktározás céljára építkezôknek a Hû-
vösvölgyi úton 70 m²-es volt mûterem ki-
adó. Tel.: (70) 369-8265
Kiadó lakás: I., Hattyú utca. 44 m²-es bútoro-
zott lakás 45 000 Ft/hó (1 havi kaució). Tel.:
(30) 321-4930
HÉVÍZI APARTMAN KIADÓ: 4000 FT/
NAP, 3 FÔS, JÚNIUS 12–25. KÖZÖTT, IL-
LETVE ELADÓ. TEL.: (30) 960-0933
TULAJDONOSTÓL VENNÉK KÉTSZOBÁS (50)
LAKÁST. BEM RAKPARTI GARZONCSERE LE-
HETSÉGES, ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL. TEL.:
201-8676
A Vár lábánál, az I., Toldy Ferenc utcá-
ban I. emeleti 66 m²-es 2,5 szobás han-
gulatos lakás 2 garázzsal eladó. Irány-
ár: 34,9 M Ft. Tel.: (20) 932-5005
PASARÉTI 80 m²-ES KERTES, NAPFÉ-
NYES, ERKÉLYES TÁRSASHÁZI LAKÁS

GÉPKOCSIBEÁLLÁSSAL ELADÓ. TEL.:
(30) 585-2184
A II., Ady Endre utcában 48 m²-es napos, vi-
lágos, egyszobás I. emeleti lakás eladó. Új
ajtóval, klímával, beépített szekrénnyel. Tel.:
(30) 518-4806
A Hûvösvölgyi úton, felújított Bauhaus-villá-
ban csendes, 76 m²-es öröklakás (2,5 szo-
ba) 80 m²-es (!) terasszal, rózsadombi pano-
rámával 34,9 M Ft irányáron eladó. Közvetí-
tôk kíméljenek. Tel.: (70) 949-4013
PASARÉTEN A VERSEC SORON POLGÁRI
HÁZBAN 33 m²-ES NAPOS, CSENDES LA-
KÁS 16,4 M FT. TEL.: (70) 523-1969,
www.budaihegyek.hu
Pasaréten 63 és 53 m²-es napfényes örökla-
kások modern kertes házakban eladók. Tel.:
214-2681
A PASARÉTI ÚTON 61 m²-ES KÉTSZOBÁS
LAKÁS I. EMELETEN, CSENDES KERTRE
NÉZÔ ERKÉLLYEL TULAJDONOSTÓL EL-
ADÓ. IRÁNYÁR: 26,5 M FT. ÉRDEKLÔD-
NI: (20) 511-6411.
Bel-budai 1 + 2 félszobás felújított erkélyes,
klímás lakás tulajdonostól eladó. Irányár:
24,9 M Ft. Tel.: (20) 321-0665
A II., Nyúl utcában IV. emeleti (lift) 75 m²-es
3 szobás luxuslakás eladó. Ára: 38 M Ft.
Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A MAMMUT KÖZELÉBEN 71 m²-ES EGYE-
DI FÛTÉSÛ (CIRKÓS) EGY + KÉT FÉLSZO-
BA, ÉTKEZÔS, KLÍMÁS, RIASZTÓS, AME-
RIKAI ABLAKOS TETÔTÉRI LAKÁS IV. NE-
GYEDÉVI BEKÖLTÖZÉSSEL 30 M FT-ÉRT
TULAJDONOSTÓL ELADÓ. ÉRDEKLÔDNI:
(30) 736-4521.
A II., Ürömi utcában III. emeleti csen-
des, panorámás 93 m²-es 3 szoba hallos
felújított lakás eladó. Irányár: 37,9 M
Ft. Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
A PASARÉTI TÉR KÖZEPÉN ELADÓ (POL-
GÁRI VILLÁBAN) EGY 127 m²-ES FELÚJÍ-
TOTT ÖRÖKLAKÁS. BELMAGASSÁG 3,6
M. SZÉP KERT, KOCSIBEÁLLÓ TARTOZIK
HOZZÁ. GYÖNYÖRÛ BUDAI VIDÉK, MÉG-
IS KÖZEL A BELVÁROS. TEL.: (70) 383-
0383, (70) 383-0386
Eladó 52 m²-es kétszobás, gázkonvektoros,
nagyteraszos felújított lakás 24,9 M Ft-ért.
Ferenchegyi út 17., mfszt. 2. Érdeklôdni:
Abonyi Gábor, (70) 454-0269
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
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.
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/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com
A II/A kerületben háromszobás I. emeleti la-
kás eladó 22 M Ft-ért. Tel.: (20) 560-7907,
376-9954
Nagykovácsiban építési telek kis lakóházzal
eladó gáz, víz, villannyal, 16 M Ft-ért. Tel.:
(20) 560-7907, 376-9954
A III., Szilvánusz sétányon panelház III.
emeleti (nincs lift) 73 m²-es lakása el-
adó 16,9 M Ft-ért. Tel.: 316-9408, (20)
935-0018
A KISSVÁBHEGYEN kertkapcsolattal, par-
kos játszótérrel világos, panorámás, kétszo-
bás cirkófûtéses lakás eladó. Irányár:
22 500 000 Ft. Tel.: (20) 334-6101

A XII., MOM parknál háromszintes 240
m²-es hatszobás családi ház (irodának
is alkalmas) garázzsal + beállóval el-
adó. Ára: 119 M Ft. Tel.: (30) 960-8862,
316-9406
A XII., Istenhegyi út csendes mellékutcá-
jában felújított háromszintes, panorá-
más 500 m²-es szeparált ikerház kb.
1000 m²-es kertben, 2 autónak ga-
rázzsal, vendéglakással, külsô medencé-
vel eladó 330 M Ft-ért. Tel.: (30) 960-
8862, 316-9408
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkert-
ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorá-
más telek eladó. Ára 6.8M Ft. Tel.: (30)
250-4557
Amerikai és francia iskola vonzáskörzeté-
ben keresünk nívós ingatlanokat hosszú tá-
vú bérbeadásra. Crespol Ingatlaniroda. Tel.:
(30) 921-8438
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
Országos hálózattal rendelkezô ingatlanköz-
vetítô cég keres fizetôképes vevôi számára
eladó ingatlanokat. Ha ingatlant kíván vásá-
rolni, akkor is szívesen állunk rendelkezésé-
re. Tel.: (20) 335-5988
ELADÓ TELKEKET, LAKÁSOKAT ÉS HÁZA-
KAT KERESÜNK POTENCIÁLIS VEVÔJE-
LÖLTJEINKNEK. 1021 HÛVÖSVÖLGYI ÚT
138., www.vil lanegyed.hu, STOP!
SHOP!, TEL.: 398-8141, (30) 211-5812
KÜLFÖLDI ÜGYFELEINK RÉSZÉRE KERE-
SÜNK KIADÓ INGATLANOKAT. www.vil-
lanegyed.hu. STOP! SHOP! BEVÁSÁRLÓ-
PARK, II., HÛVÖSVÖLGYI ÚT 138. TEL.:
398-8141, (30) 211-5812
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
AZ IMMOBIL VERECKE INGATLANIRODA
15 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL
ÜGYFELEI RÉSZÉRE KERES-KÍNÁL BUDAI
INGATLANOKAT. TEL.: 325-8563, (30)
924-7165, II., VERECKE U. 14., www.ve-
recke.hu
FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE HOSZ-
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

EGÉSZSÉGÜGY
Empátia! Családoknak házvezetônôket,
idôsgondozókat, gyermekfelügyelôket
közvetítünk igény szerint. Várjuk megbí-
zásukat! Tel.: 336-1094, (70) 380-5650

Házi betegápolást, gondozást vállal okle-
veles ápolónô. Tel.: 303-6417, este, reggel.
SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrô-
vizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer
az érelmeszesedés kimutatására, korhatár
nélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértéke-
léssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (30)
954-0886
A II. kerületben a Kandó Kálmán utcában
ÁNTSZ-engedéllyel orvosi rendelô kiadó.
Tel.: (20) 370-6378
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
Fogsorok, hidak, készítése, javítása so-
ron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Hétvégi ügyelet. Fogászati hát-
tér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester, 1013 Krisztina krt.
51., fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30) 222-
3016.
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZAT. Esztétikus tömé-
sek, porcelánkoronák, hidak, FOGSZABÁ-
LYOZÁS FELNÔTTEKNEK is. Dr. Gombos Lí-
via, 1021 Széher út 11. Tel.: 275-0756, (20)
366-6607
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
DELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ-
GYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORO-
NÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFO-
GÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJE-
LENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.
Pikkelysömör tünetmentesítése UVB-kabin-
ban a II. kerületben, a Kandó Kálmán utcá-
ban. Tel.: (20) 370-6378
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-
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.,
Nyírô Gyula kórházban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉ-
RÉS) , TALPMASSZÁZS, THAI LÁB-
MASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓD-
SZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉ-
PES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS,
REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTI-
KA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS. „VIVIEN
TALPAI” ORVOS-TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
RENDELÔ. II., FILLÉR U. 10. www.vivien-
talpai.hu, tel.: 316-2596.
Fájdalommentes allergia- és candidavizs-
gálat. Biorezonanciás terápiával: allergia,
candida kioltása, bôrbetegségek, szenve-
délybetegségek, légúti, nôgyógyászati, ér-
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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
GYÓGYMASSZÁZS, stresszoldó masz-
százs, talpmasszázs gyakorlott, szakkép-
zett gyógymasszôrtôl. Helyszínek: Bat-
thyány u. 31. és IBS Fitness, Tárogató út
2–4. Idôpont-egyeztetés: Kôber Bettina,
tel.: (20) 384-7876.
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
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: 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
Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás A—Z-
ig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628
VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603
GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtés-
szerelés, azonnali hibaelhárítás, ingyenes
kiszállással. Tel.: (20) 341-5522

A—Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS-
ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: (20) 546-6304

VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, (20) 917-0697

FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010

Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való en-
gedélyeztetés. Készülékek javítása, cse-
réje. Nagy László épületgépész. Tel.:
(30) 944-6513

KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZ-
SZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VIL-
LANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG
A HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 321-
8082, (20) 334-3437

VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, (20) 915-2678

Villanyszerelési munkák szakszerû, gyors
szerelése. Bojlerek karbantartása, javítása,
cseréje. Hôtárolós kályhák, lépcsôházi világí-
tás, antik csillárok javítása. Legújabb fûtés-
technológia (infrapanel) szerelése. Tel.: 284-
6143, (20) 374-3768

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
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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Ori-
on, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Wes-
tel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871

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. június 3-án 11 óráig.

TV, LCD, PLAZMA, KAMERA, HIFI, MONI-
TOR, MIKROSÜTÔ GYORSSZERVIZ. TEL.: (70)
246-5049, MINDENNAP.
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.
FASOR 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

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
!KLÍMA! Forgalmazás, telepítés, karbantar-
tás 5 év garanciával! Hétvégén is! Budai Klí-
matechnikan Kft. Tel.: (30) 912-9647
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁ-
VAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
(30) 251-3800
Lakásfelújítás. Teljes körû kivitelezés meg-
bízható szakemberekkel. Tel.: (30) 211-
2799, www.avitek.5mp.eu
Festés, mázolás, kômûvesmunkák hideg-,
melegburkolással, közületeknek is. Tel.:
285-0570, (70) 563-0293
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272-
3909
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
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
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu, Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978-
7429
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurá-
lását, készítését. Tel.: (30) 944-2206
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: (20) 546-6304
Aubéli és Fia: falépcsôkészítés, bútoraszta-
los, öntôminta-készítés. Tel.: (06 33) 444-
728, (30) 564-7199
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyárt-
va. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszo-
lása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthú-
zását, javítását bôrrel, szövettel; asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder

György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 433-
6289, www.riederkarpitos.hu
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vál-
lalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.:
368-3604, (70) 550-0269
BURKOLÁS, KISEBB KÔMÛVESMUNKÁK
REÁLIS ÁRON. TEL.: (70) 222-0888, 315-
6178
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423

REDÔNY
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985-
1273
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítá-
sa korrekt áron. Tel.: (70) 268-9591
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉ-
ZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE,
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. II., SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932

KERT
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
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547
ELHANYAGOLT KERTEK RENDBETÉTELE,
SÖVÉNYVÁGÁS, FAKIVÁGÁS, GALLYA-
ZÁS SZÁLLÍTÁSSAL. MOTOROS KASZÁ-
LÁS-PERMETEZÉS, RENDSZERES FÛNYÍ-
RÁS, FÜVESÍTÉS. TEL: (30) 274-1368
Kertépítést, kertgondozást, metszést, perme-
tezést vállalok. Tel.: (20) 970-7506
Iparialpinista munkák, professzionális faki-
vágás kötéltechnikával, galambmentesítés
stb. Tel.: (30) 907-5948
Végzôs egyetemista kertépítôk vállalnak
kertépítést, kertgondozást, térkövezést, faki-
vágást. Tel.: (30) 907-5948
KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK, ASZFALT-
BURKOLATOK, DÍSZTAVAK ÉS SZIKLAKER-
TEK ÉPÍTÉSE, KERTFENNTARTÁS, ÖNTÖ-
ZÔBERENDEZÉSEK, GÉPI FÖLDMUNKA,
KIEMELÉSE KERTÉSZMÉRNÖKTÔL. TEL.:
(20) 330-2082

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Számítógép-javítás otthonában. Asztali
számítógépek és laptopok forgalmazása.
Tel.: (20) 988-5147, www.benyosoft.hu
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installálás.
Beállítások. Adatok rendszerezése, mentése.
Vírusvédelem. Felnôttek, diákok korrepetálá-
sa informatikából. NO-KO SAT Bt., II. Fillér
u. 2/b. Tel.: 326-6935, (30) 595-2921, (20)
541-5483
Nyugdíjas informatikus vállalja számítógé-
pek és kis rendszerek javítását, karbantartá-
sát, bôvítését. Tel.: (30) 932-6115, Bartha.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés,
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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
Társasházak közös képviseletét szakképesí-
téssel, gyakorlattal, referenciával vállaljuk.
Tel.: (30) 977-6612
Társasházkezelés — valódi érdekképviselet.
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyed-
évenként a pénzügyi helyzetrôl. A bevétel-
növelés lehetôségei. Tel.: (30) 462-2830,
(20) 920-7166, 240-4209, simon.dubecz@t-
online.hu
Társasházkezelés — korrekt, megbízható
módon. FLOTT-HOME Bt. Tel.: (70) 940-
3865, czakoszilvia@gmail.com
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
Szakvizsgával, II. ker. irodával teljes kö-
rû ügyintézéssel közös képviseletet vál-
lalunk társasházak részére. Tel.: 326-

0091, (30) 352-9931, e-mail: kozoskepvi-
selo@invitel.hu
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, e-
mail: wamag@mail.datanet.hu

VÉTEL, ELADÁS
Antikváriumunk könyveket, teljes
könyvtárakat, régi képeslapokat, vitrin-
tárgyakat, metszeteket, térképeket,
festményeket, hanglemezeket vásárol
készpénzért. Díjtalan kiszállás. Tel.:
332-0243, (20) 922-0001

MÛGYÛJTÉS
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
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, búto-
rokat, porcelánokat, álló fali díszórákat, csil-
lárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket, ék-
szereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjta-
lan kiszállás. Tel.: 281-3926, (30) 462-8883
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
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte-
ményem kiegészítésére magas áron vá-
sárolok. Tel.: 325-6753

TÁRSKERESÉS
Értelmes idôtöltésre (színház, kirándulás
stb.) budai barátnôk fiatalos szemléletû fér-
fipartnert keresnek 70 éves korig. E-mail: le-
pes.valtas@freemail.hu

60 körüli értelmiségiek kirándulótársaságát
bôvítenénk. E-mail: leni58@freemail.hu

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

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.

EGYÉB
Május 11-én a Törökvész útról elrepült NIM-
FAPAPAGÁJUNKAT KERESSÜK JUTALOM
ELLENÉBEN. Tel.: (20) 220-4424

TÖRÖK RIVIÉRÁRA társakat keresek, júni-
us vége, 2 hét, félár. Tel.: 376-8796, (20)
332-1630

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

Tramontána kötôszalon: nyáron is kötött-
ben! Egyedi kötött ruhadarabok rendelésre,
nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is.
www.kotode.hu, idôpont-egyeztetéssel:
356-6009.

www.budai-callanetics.hu

Munkavállalásra is
alkalmas oklevelet adó

masszôrtanfolyam indul a
II. kerületben június 27-én.

Ára: 45 000 Ft.
Érd.: (06 30) 30-21-487

Nyilv. szám: 14-0032-06
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www.trofeagrill.eu

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, évforduló, keresztelô, ballagás…..)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA

Nagy családi akció!
Hétvégén (szombat, vasárnap) a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes*

1027 Budapest, Margit krt. 2.
(Margit híd budai hídfô)

Asztalfoglalás:
438-9090, (06 20) 999-7708

*1 felnôttel 2 gyermek, 2 felnôttel max. 3 gyermek ingyenes.

ANGOL, NÉMET, SPANYOL, OLASZ,
FRANCIA, külföldieknek MAGYAR

AKKREDITÁLT NYELVISKOLA
AL: 1565, ÁFSZ: 01-0368-05Pasaréti

NYELVISKOLA

Beíratkozás és szintfelmérés hétköznapokon 8.30–19 óra között!

www.pasaretinyelviskola.com

Budapest
II. Csévi utca 7.
(Pasaréti térnél)

Telefon:
275-1148
275-1149

20–40–60–80-órás

NYÁRI INTENZÍV

1–2–3–4-hetes

beszédcentrikus, kiscsoportos
NYELVTANFOLYAMOK
• minden szinten
• reggel, délben és délután

Tanfolyamkezdések:
2009. június 22., 29., július 6., 13.,
augusztus 24.

• 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%!

BÚTORRESTAURÁLÁS,
KÁRPITOZÁS

Antik és modern bútorok
felújítása, kárpitozása bôrrel

és szövettel.
Tálalók, vitrinek, szekrények
restaurálása (politúrozással).

Ingyenes munkafelmérés,
szállítással.

GARANCIÁVAL!
Fekete István

kárpitos, mûbútorasztalos
(06 20) 931-5228, 291-9436

www.karpitos-asztalos.hu

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!

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK

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

www.kepkeret.hu
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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.

A SENECTUS Idôsek Otthona KHT.
(1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.)

Kiemelkedôen Közhasznú Társaság
2008.  évi mérlegadatai a következôk:

Megnevezés 2008

Befektetett eszközök 263 938 E Ft
Forgóeszközök 14 375 E Ft
Aktív idôbeli elhatárolás 665 E Ft
Eszközök összesen 278 978 E Ft

Saját tôke 217 650 E Ft
Kötelezettségek 11 151 E Ft
Passzív idôbeli elhatárolások 50 177 E Ft
Források összesen 278 978 E Ft
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Budagyöngye Bevásárlóközpont,
1026 Szilágyi Erzsébet fasor 121., (30) 860-9070
Új Udvar, 1036 Bécsi út 38-44., (30) 378-4175

HATÁROZOTT IDEJÛ BETÉT
A betételhelyezéssel és megszüntetéssel

kapcsolatosan költség nem kerül felszámításra.

2009. 05. 18-tól
Fix kamatunk 3 havi lekötött betét esetében

évi 13,00%
EBKM 13,65%

10 millió forintot meghaladó betét esetén egyedi kamat
megállapítása lehetséges.

Az akció visszavonásig érvényes.
A betéteket 13 millió forintig önrész nélkül

az OBA garantálja.
A részletekért keresse fel fiókjainkat.

Tel.: (06 1) 814-4825
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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


