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Kibôvült a pesthidegkúti játszótér

A Klebelsberg Kultúrkúria kertjében különleges, tematikus, Mátyás
király korát megidézô játszótér épül. Április 9-én 11 órakor Láng
Zsolt polgármester ünnepélyes keretek között adta át az új játszósze-
rekkel kibôvült udvart a kicsiknek és szüleiknek. A nagy királyunkat

megidézô, alakját felelevenítô játszótér egyedi módon megtervezett
és mûvészien kialakított, nagyrészt kézzel faragott és épített játszó-
hely.

Folytatás a 3. oldalon

Segítség a családoknak: új bölcsôdei férôhelyek
A II. Kerületi Önkormányzat jelenlegi négy böl-
csôdéje 230 férôhellyel az igényeknek alig
több mint harmadát tudja kielégíteni. Évrôl
évre nô a jelentkezések száma, 2009-ben pél-
dául 753 gyermeket kívántak a szülôk az ön-
kormányzat bölcsôdéiben elhelyezni. A kerü-
let vezetése a családokat is egyre inkább érin-
tô gazdasági válság okozta nehézségeken a

saját eszközeivel próbál segíteni. Az elmúlt
évek adatai egyértelmûen jelzik, hogy a koráb-
biakhoz képest sokkal több édesanya kénysze-
rül arra, hogy gyermeke hároméves kora elôtt
visszatérjen a munkába, és ezzel együtt óriási
az igény új bölcsôdei férôhelyek kialakítására.

— Részben uniós támogatásból egy nyolc-
van férôhelyes bölcsôde nyílik néhány héten

belül a Hûvösvölgyi út 12. alatt — tájékoztat-
ta lapunkat Láng Zsolt polgármester a márci-
us 30-án a fejlesztésrôl tartott úgynevezett
projektnyitó rendezvényen. — Az új Hûvösvöl-
gyi úti intézményben kialakított férôhelyek
nemcsak a hagyományos bölcsôdei gondozás-
ra adnak majd lehetôséget.

Részletek a 6. oldalon
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Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

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*

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

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 és
Okmányügyintézôi Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678
* hétfôn délelôtt és pénteken,

valamint gépjármûügyekben
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

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

A II. Kerület Kártya-program a helyi kötôdést erôsíti
Az önkormányzat május elején tervezi beve-
zetni új kezdeményezését, a II. Kerület Kár-
tyát, amelynek használatával a kerületi lakók
jelentôs kedvezményben részesülhetnek az
általuk megvásárolt áruk, szolgáltatások árá-
ból. A programhoz csatlakozó boltok-
nak a remények szerint nô a forgal-
ma, a lakosok pedig kedvezménnyel
juthatnak árukhoz és szolgáltatások-
hoz. Az önkormányzat elképzelései
szerint az új kártyarendszer bevezeté-
se a lakosok, a szolgáltatók és az ön-
kormányzat együttmûködését is elô-
segíti és szorosabbra fûzi.

Lakhelyünkhöz, kerületünkhöz tar-
tozni azt is jelenti, hogy leugrunk a
sarki közértbe friss kiºiért, néhány
szót váltunk a trafikossal, majd a gye-
rek füzetét megvesszük a közeli papír-
boltban. Az önkormányzat újfajta
kedvezményes kártyarendszerének
bevezetésével ezek a napi kapcsola-
tok még szorosabbá válhatnak. Nem
feltétlenül csak a nagy bevásárlóköz-
pontban éri majd meg vásárolni, ha-
nem a lakhelyünk közvetlen közelé-
ben lévô kisebb boltokban is. A helyi
lakosok által igényelhetô II. Kerület
Kártya birtokában olcsóbbá válhat a
vásárlás, a kultúra, a sport és az
egyéb szolgáltatások igénybevétele.

Láng Zsolt polgármester a II. Kerü-
let Kártya bevezetése kapcsán a gaz-
daságélénkítés és a helyi identitás
erôsítésének jelentôségét emelte ki:

— Kerületünk polgárainak természetes
igénye, hogy — ha a helyi vállalkozások termé-

keit, szolgáltatásait veszik igénybe — kedvez-
ményekhez jussanak. A névre szóló kártya be-
vezetésével ehhez szeretnénk hozzájárulni.
Nem mellékes célunk, hogy szorosabbra fûz-
zük polgáraink, valamint szolgáltatóinak na-

pi kapcsolatát, támogatva a fogyasztást, és
erôsítve a kötôdést közvetlen környezetük-
höz. Az elfogadóhelyek folyamatosan bôvülô

száma a kerület megélénkülô kiskereskedése-
inek és kulturális életének fontos eszközévé
válhat — tette hozzá a polgármester.

A rendszer kiépítése során az önkormány-
zat és a partnernek jelentkezô kerületi vállal-

kozások megállapodást kötnek,
amelynek alapján a II. Kerület Kártya
használói a vállalkozások által forgal-
mazott áruk vagy szolgáltatások árá-
ból százalékos kedvezményben része-
sülhetnek. A rendszer közel száz elfo-
gadóhellyel elôreláthatólag május-
ban indul el.

Elôzetes egyeztetések alapján az ön-
kormányzati fenntartású intézmé-
nyek is csatlakoznak a kártyarend-
szerhez, így az általuk nyújtott szolgál-
tatások árából adott kedvezmény ré-
vén is lehetôség van a kerületi polgá-
rok elônyben részesítésére, támogatá-
sára. Ehhez kíván csatlakozni a Budai
Polgár szerkesztôsége is, amely a kár-
tyatulajdonosoknak a keretes hirdeté-
sek árából 15% kedvezményt ajánl
fel.

A Kerület Kártya-rendszer nem-
csak saját kerületi elfogadóhelyi háló-
zattal rendelkezik majd, hanem csat-
lakozik az Euro Discount Club (EDC)
hálózathoz is, amely országszerte átla-
gosan 11–12% kedvezményt nyújt. A
két rendszer összekapcsolásával a ke-
rületben és országszerte több mint
hétszáz elfogadóhelyen vehetik majd

igénybe a II. Kerület Kártyát a kártyabirtoko-
sok.

ld

AMIT A II. KERÜLET KÁRTYÁRÓL TUDNI KELL
� A II. Kerület Kártyát személyesen az ideiglenes kár-

tyakiadó pontokon lehet igényelni: Klebelsberg Kul-
túrkúria (1028 Budapest, Templom u. 2–10.), Mar-
czibányi Téri Mûvelôdési Központ (1022 Budapest,
Marczibányi tér 5/a), továbbá a késôbbiekben kiala-
kítandó II. Kerület Kártya Ügyfélszolgálaton.

� A kártya elektronikusan is igényelhetô a www.ma-
sodikkeruletkartya.hu oldalon.

� A névre szóló és át nem ruházható kártya kiváltásá-
ra a 14 éven felüli, II. kerületi állandó lakóhellyel
rendelkezô polgárok jogosultak.

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

Keleti Károly utca 15.
(bejárat a Kitaibel Pál utca felôl)
Tel.: 346-5724, fax.: 346-5791

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.

Ü G Y E L E T E K :

Gyermekorvosi ügyelet 1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 301-6969, 104, 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
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A megújult játszóhely tavasztól ôszig várja a kicsiket
(Folytatás az elsô oldalról)

— Pontosan két hete avattuk a hidegkúti
mentôállomást, és nagy örömömre szolgál,
hogy ismét arról adhatunk számot, az ön-
kormányzat támogatásával tovább gyarapo-
dik a kerület és benne Pesthidegkút. Az el-

múlt három és fél évben szinte teljes egé-
szében megújultak a kerület játszóterei, a
játszószereket mindenütt az uniós szabvá-
nyokhoz igazítottuk — nyilatkozta lapunk-
nak Láng Zsolt. — Új játszókert, illetve tér
is épült például a Daru utcában, a Gárdonyi
Géza úton, a Hunyadi János utcai orvosi
rendelô kertjében, a Kuruclesi úton, vala-
mint itt a Klebelsberg mûvelôdési ház kert-
jében. A Mechwart ligetben most is zajló
felújítás során az ott található játszóhelye-
ket is felújítjuk, s ezzel a kerület minden
játszótere biztonságos és kulturált környe-
zetet biztosít az odalátogató gyerekeknek
és szüleiknek.

Dolhai István, a Kultúrkúria igazgatója el-
mondta, hogy a II. Kerületi Önkormányzat tá-
mogatásából és adományokból készültek el
tavaly tavasszal a játszótér történelmi ªgurái.
A második ütem teljes egészében az önkor-
mányzat ötmillió forintos támogatásával való-
sult meg.

A tematikus játszótér tervezôi, a Csilléri Or-
solya és Fenyvesi Gábor képzômûvész házas-
pár bemutatta a játszótér építésének máso-
dik ütemében elkészült új elemeit: a kolozs-
vári városkaput, az „Itt járt Mátyás király!” fa-
rönk mászókát és egyéb ügyességi és egyensú-
lyozó játszóeszközöket, amelyen keresztül a

gyerekek számára újra és újra megelevene-
dik és átélhetôvé válik A kolozsvári bíró me-
séje. Besétálhatnak a városkapun, megtalál-
hatják Mátyás király üzenetét a farönk mászó-
kán, és kipróbálhatják ügyességüket a rön-
kök birodalmában.

TH

B Á T O R A Z S O M B O R :
Anyukámmal és barátom-
mal, Dudival szoktam a ját-
szótérre jönni. Szeretünk itt
lenni. Leginkább a Mátyás-
hintát kedvelem, de gyak-
ran töltjük az idôt a homo-
kozóban is.

TÖRÖK B ÍBOR : N e m
messze lakunk. Anyukám-
mal és testvéreimmel szok-
tunk jönni a játszótérre, leg-
inkább akkor, ha jó idô van.
Nagyon szeretem a mérleg-
hintát, de a most épült fa-
rönk mászóka is klassz.

H A R M A T I G Á S P Á R :
Régóta járunk ki ide anyu-
kámmal, ráadásul itt la-
kunk a közelben. A játszóté-
ren szeretem a hintát, de a
csúszdarész tetszik a legjob-
ban. Az új részek is nagyon
tetszenek, fôleg a vár.

MIT SZÓL HOZZÁ?
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1990 óta most elôször ért véget a II. kerület-
ben élôk számára az országgyûlési választás
az elsô forduló után, ugyanis már most meg-
szerezte egy-egy jelölt a képviselôséghez
szükséges szavazatok több mint felét. A helyi
választási iroda tájékoztatása szerint a koráb-
bi szavazásokhoz hasonlóan idén is kiemelke-
dôen magas részvétel mellett zajlott kerüle-
tünkben a parlamenti választás: az 1-es szá-
mú választókerületben a választópolgárok

76,3, míg a 2-esben 78,5 százaléka jelent
meg az urnáknál, és nyilvánított véleményt.

A végeredmény szerint Budapest 1. számú
választókerületében a szavazatok 53,33 száza-
lékának megszerzésével a Fidesz—KDNP je-
löltje, Nagy Gábor Tamás lett a képviselô. A fô-
város 2. választókerületében szintén a Fi-
desz—KDNP jelöltje, Balsai István szerzett
mandátumot már az elsô fordulóban, a válasz-
tók 52,89 százaléka tette a neve mellé az x-et.

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 Keleti Károly u.
13/b). Idôpont-egyeztetés az aktuális hét
keddjéig a 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Budapest, Keleti Károly u. 29.) hétköznap
14–18 óráig tart nyitva. Napközben hívható
telefon: 441-5373, e-mail: 2ker@kdnp.hu.
AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA (1022
Bimbó út 63., tel.: 326-7273, 06 30 962-
5904) kedden 15–18-ig, csütörtökön 16–
18-ig tart nyitva.
INGYENES TANÁCSADÁST szervez az
MDF (1022 Bimbó út 63.) csütörtökönként
16–18-ig. Idôpont-egyeztetés munkanapo-
kon 11–14 óra között: 06 20 941-5116.
AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas u. 19–23.) hétfôtôl csütörtö-
kig 12–18-ig, pénteken 10–16-ig tart nyit-
va. Tel.: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.
AZ SZDSZ II. KERÜLETI IRODÁ-
JÁNAK (1024 Budapest, Margit körút 48.,
I. emelet) telefonszáma 201-0453; www.
szdszbp02.hu.
A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap 10–18-ig tart
nyitva. Tel.: 785-7808, 06 70 379-9705;
www.jobbik02.hu, info@jobbik02.hu.
JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁS: minden hónap elsô hétfôjén 18–
20-ig. Idôpont-egyeztetés: 785-7808, 06
70 379-9705.
A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024 Bu-
dapest, Keleti K. u. 8.) szerdánként 17–18-ig
tart nyitva.

Érvényes és eredményes volt
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Osztozunk a lengyel
nép gyászában

Részvétét fejezte ki a Lech Kaczyñski lengyel
államelnököt és kíséretét ért tragikus baleset
miatt a II. kerületi önkormányzat és az itt
élôk nevében Láng Zsolt polgármester part-
nervárosunk, Varsó ¯oliborz kerülete polgár-
mesterének, Janusz Warakomskinak, vala-
mint a II. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökének, Felföldi Máriának. „Meg-
rendüléssel osztozunk Lengyelország és a len-
gyel nép gyászában” — áll Láng Zsolt részvé-
tet nyilvánító közleményében.

Területi listás eredmények
A szavazópolgárok április 11-én nemcsak egyéni képviselôjelöltekre, hanem a párt-, illetve párt-
szövetség területi — jelen esetben budapesti — listájára is leadták szavazatukat.

Az 1-es OEVK II. kerületi szavazóköreinek (ösz-
szesen 23) területi listás eredménye:
� Fidesz—KDNP: 7203 szavazat, 49,43%
� MSZP: 3525 szavazat, 24,19%
� LMP: 2195 szavazat, 15,06%
� MDF: 834 szavazat, 5,72%
� Jobbik: 816 szavazat, 5,6%

A 2-es OEVK szavazóköreinek (összesen 56) te-
rületi listás eredménye:
� Fidesz—KDNP: 20 643 szavazat, 53,00%
� MSZP: 8261 szavazat, 21,23%
� LMP: 5230 szavazat, 13,42%
� Jobbik: 2695 szavazat, 6,67%
� MDF: 2218 szavazat, 5,69%
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KEDVES BUDAI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A Lehet Más a Politika (LMP) az Önök támogatásával példát-
lan sikert aratott a választásokon: alig több mint egy évvel megalakulása után 7,47 százalékos
eredménnyel bekerült az Országgyûlésbe. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
támogattak minket szavazatukkal!

A kerület két képviselôjelöltje, Ertsey Katalin (1. evk.), Szombati Kristóf (2. evk.) eredmé-
nye: 16,35%, illetve 12,48 százalék. Mindketten mandátumot szereztek az LMP országos listáján.

a választások elsô fordulója Tanulságok
Az idei választások elsô fordulója sem volt esemé-
nyektôl mentes. Több fôvárosi és néhány nagyvá-
rosi választókerületben az igazolással szavazók
számára kijelölt szavazókörökben nem tudták le-
zárni az urnákat este hét órakor, mivel még több
százan vártak arra, hogy élhessenek állampolgári
jogukkal. Szalai Tibor jegyzô, a helyi választási
iroda vezetôje elmondta, hogy a 2-es választóke-
rületben kijelölt 6-os szavazókörben szintén jó-
val 7 óra után fejezôdött be a szavazás, és tíz óra
elôtt néhány perccel került pecsét az urnára:

— Már napközben érzékeltük, hogy a 995 át-
szavazást kérô állampolgár nem tudja idôben le-
adni szavazatát. Hiába állítottunk be egy másik
asztalt, az a tény, hogy kézzel kellett 995 nevet
átvezetni, nagyon lelassította a voksolás mene-
tét a Medve utcai szavazóhelyiségben. Az igazo-
lással való szavazás korábbi szabályozása alkal-
mat teremtett visszaélésekre, így érthetô, hogy a
jogalkotó szigorúan ki akarta ennek lehetôségét
zárni. Megoldást jelenthet az, hogy ha külön sza-
vazókör biztosítását írják elô az igazolással sza-
vazni kívánók számára.

Szalai Tibor azt is fontosnak tartotta azonban
elmondani, hogy a kerület összes többi, 79 szava-
zókörében rendben és a jogszabályi elôírásoknak
megfelelôen zajlott a szavazás.

— A szavazatszámláló bizottságok tagjai, vala-
mint a helyi választási iroda munkatársai szakma-
ilag kifogástalan munkát végeztek, amiért min-
den köszönet megilleti ôket.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! Köszönjük, hogy szavazatával támogatta a Jobbik Magyarországért Moz-
galmat. Az elmúlt egy évben megdupláztuk támogatóink számát, amelyért köszönettel tarto-
zunk Önnek is! A közös munka meghozta gyümölcsét: a Jobbik végre a magyar Parlamentben
képviselheti nemzetünk, így az Ön érdekeit is!

A Szebb jövô elkezdôdött! Jobbik Magyarországért Mozgalom

KEDVES BUDAI POLGÁROK! Köszönöm a támogatást mindenkinek, aki ajánlószelvényével lehetôvé tet-
te indulásomat, aki segített a kampány idején, aki szavazatával támogatott és támogatta az
MDF szakmailag megalapozott, konzervatív programját. Külön köszönöm a segítségét azoknak,
akik a szavazókörökben a választások napján segítettek. Dr. Pusztai Erzsébet

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! A Fidesz—Magyar Polgári Szövetség II. kerületi Szervezete ezúton is
szeretné kifejezni köszönetét mindazoknak, akik támogatásukkal biztosították,
hogy a Fidesz—KDNP mindkét kerületi jelöltje már az elsô választási fordulóban
mandátumot szerezzen. Külön köszönjük mindazok segítô munkáját, akik szere-
pet vállaltak a választási felkészülésben és a szavazatszámlálásban. Szervezetünk
Keleti Károly utcai irodájában továbbra is szeretettel várjuk az érdeklôdôket!

TISZTELT LAKÓTÁRSAINK! Ezúton köszönjük mindazt a támogatást, amelyet Önöktôl kaptunk a 2010.
évi országgyûlési választáson. Ahogy eddig, ezután is kerületünk fejlôdéséért és nyugalmáért fo-
gunk dolgozni a következô idôszakban. A következô években is számíthatnak ránk!

Dr. Molnár Zsolt, az 1. választókerület MSZP képviselô-jelöltje, országgyûlési képviselô
Donáth László, a 2. választókerület MSZP képviselô-jelöltje
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(Folytatás az elsô oldalról)

Olyan többletszolgáltatások mûködtetésére
is alkalmas lesz az új intézmény, amelyekkel
az otthon lévô anyukáknak nyújtanak segítsé-
get. Ezen túl a mozgásszervi és idegrendszeri
rendellenességek idôben való kezelését szol-
gáló korai fejlesztés kerületi központja is itt
mûködik majd.

A képviselô-testület még 2007-ben dön-
tött arról, hogy a Hûvösvölgyi út 12. alatti tel-
kén (ahol korábban a Marczibányi Téri Mûve-
lôdési Központ közösségi háza mûködött)
egy 40+40 férôhelyes bölcsôdét hoz létre,
hogy az egyre növekvô kerületi férôhelyhi-
ányt enyhítse. Az elképzelések megvalósításá-
hoz kapcsolódóan az önkormányzat 2008 jú-
niusában elindult a Közép-magyarországi
Operatív Program keretében kiírt kétfordu-
lós Szociális alapszolgáltatások és gyermekjó-
léti alapellátások komplex, valamint bölcsô-
dék önálló fejlesztése pályázatán, amelyen az
idén februári döntés szerint 247 363 635 fo-
rint támogatást nyert el, ami az összes költ-
ség mintegy 90 százalékát fedezi.

A bölcsôde épülete már szinte kész, jelen-
leg az utómunkálatok tartanak és a helyisé-
gek berendezése folyik. Tolnayné Falusi Má-
ria, a II. kerületi Egyesített Bölcsôdék vezetô-
je arról tájékoztatta lapunkat, hogy az átalakí-
tás során a földszinten helyezték el a négy
foglalkoztatószobát, a kiszolgáló és a hidrote-
rápiás helyiségeket és a mozgássérültek ré-

szére kialakított vécét. Az elsô emeletre ke-
rültek a korai fejlesztô helyiségei, valamint
két iroda és az orvosi szoba. Egy többfunkci-
ós terem is készül, ahol lehetôség lesz példá-
ul baba-mama torna és egyéb foglalkozások
megtartására. Az elsô emelet felett új födém
kialakításával a második emeleten építik ki a
bölcsôde konyháját, ahol mindennap friss
ételt fôznek a kicsiknek.

Az új intézmény nem csak a hagyományos
értelemben vett bölcsôdei feladatokat látja
majd el. A hátrányos helyzetû és a sajátos ne-
velési igényû gyermekek korai fejlesztését is
végzik majd az új intézményben. De helyet
kap benne játszóház is, ahová a kisgyereke-

ket édesanyjukkal együtt várják, és ahol a kö-
zös programok és játékok során ötleteket és
tanácsokat kaphatnak a szülôk a gondozást,
nevelést illetôen. A gyermekfelügyeleti cso-
port a mama elfoglaltságának idejére biztosít
majd játéklehetôséget a 3 év alatti kisgyerme-
kek számára. Igénybe veheti a szolgáltatást,
aki részmunkaidôben vagy alkalomszerûen
dolgozik, otthoni munkát vállal, iskolába jár
vagy gyed, gyes mellett továbbképzésen vagy
tanfolyamon vesz részt.

Lesz az új bölcsôdében sószoba is, amely
az akut, legtöbbször allergia okozta légzôszer-
vi panaszok megelôzését szolgálja majd. A min-
den eszközzel felszerelt tornaszoba és hidro-

Pesthidegkúton ismét megelevenedett a
A pesthidegkúti Gyermekek Háza és a be-
rettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Mûvészeti
Iskola kapcsolata évekkel ezelôtt kezdôdött.
A berettyóújfalui iskola sajátossága, hogy ta-
nulóinak több mint hatvan százaléka hátrá-
nyos helyzetû, sok közöttük a mélyszegény-
ségben élô gyermek. A Gyermekek Háza tanu-
lói, szülei már több alkalommal segítették
adományokkal azokat a gyerekeket, akiknek
családja számára a mindennapi megélhetés
is gondot jelent. Közös programokat is szer-
veznek, ennek szép példája a Tavaszi Feszti-

vál, amelyet idén március 31-én a Kultúrkúri-
ában rendeztek meg, és ahol a két iskola tanu-
lói közös kiállítással és színpadi produkciók-
kal mutatkozhattak be. A Tündérmese címû
kiállításra közös képes mesefeldolgozást ké-
szítettek a gyerekek.

A közös kiállítás megnyitóján Szalóki Ági
elôadómûvész énekeltette meg a felnôtteket
és a gyerekeket, majd Faltis Alexandra
graªkusmûvész, illusztrátor saját életét eleve-
nítette fel egy mesében a gyerekeknek. „A
kislány ettôl a naptól fogva a meséi között
élt, rajzolt, festett, álmodott csuda világokat
boldogan. […] Egy elvarázsolt csodabiroda-
lomba csöppentem, amelynek minden alko-
tója egy különleges szárny nélküli tündér.
Akik olyan világot teremtettek ide nekünk,
ami szabálytalanságában tökéletes. Végre!
Végre megtaláltam azt, amit gyermekkorom
óta kerestem! A megelevenedett mesebiro-
dalmat!”

Varasdy Iván, a Gyermekek Háza rajztanára
elmondta, hogy a Kultúrkúriában a két iskola
tanulóinak munkáiból megrendezett jóté-
konysági képvásárból közel 100 ezer forint
gyûlt össze, a befolyt összeget a halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek életminôségé-
nek javítására ajánlották fel. Ritók Nóra, az

Igazgyöngy iskola vezetôje a két iskola együtt-
mûködése kapcsán kiemelte:

— Nagy segítség ez az Igazgyöngyösök szá-
mára, hiszen sokszor olyan esetben is isko-
lánk alapítványára hárul a megoldás, amikor
máshonnan nem tudnak forrást teremteni,
például gyógyszerek kiváltására, szemüveg
készítésére vagy az útiköltség elôteremtésé-
re. Szép példája a két iskola közötti együttmû-
ködés az elfogadásnak, annak, hogy a gyere-
kek között nincsenek elôítéletek, a társadal-
mi és etnikai különbözôség ellenére. Ld

Modern, szép és családbarát bölcsôde
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terápiás medence pedig a helyes mozgásfejlô-
déshez nyújt megfelelô hátteret. A bölcsôde
épületében hozzák létre a II. kerület koraifej-
lesztô-központját is, amely a hátrányos hely-
zetû és sajátos nevelési igényû gyermekek in-
tegrációját segíti elô. Eddig is ellátták kerüle-
tünk bölcsôdéiben a sérült gyermekeket, de
a korai fejlesztés koncentráltabban folyhat az
új intézményben. Az új épület elsô emeletén
kialakított helyiségekben minden tárgyi fel-
tétel és eszköz adva lesz a program elindításá-
hoz. Ilyen például a sötét, vagy más néven a
szenzoros szoba, amely az elképzelések sze-
rint az integrációban ellátott, sérült gyerme-
kek multiszenzoriális ingerlésére szolgálna
elsôsorban. A labdaszobában pedig a tanulá-
si, magatartási zavarok prevencióját, illetve a
meglévô ªgyelem, érzékelési, észlelési zava-
rok terápiáját segítô foglalkozásokat tarthat-
nak a szakemberek.

Tolnayné Falusi Mária azt is elmondta,
hogy a hamarosan nyíló intézményben a
negyven alapellátási férôhely már betelt. Há-
rom év alatti sérült gyermekeket azonban
még fogadnak, mivel az integráltan mûködô
csoportok mindegyikében 2–2 sérült kicsit
is elhelyeznek. Az új bölcsôde külön szolgál-
tatásairól: a gyermekfelügyeleti csoportról, a
baba-mama klubról, a játszóházról a késôbbi-
ekben adunk részletes tájékoztatást.

épül

mesebirodalom

Gertner Zsanett már másodszor jár a
Gyermekek Háza Tavaszi Fesztiválján.
Zsanett ötödikes, öt testvérével együtt a
400 lelkes Told faluban él. Az Igaz-
gyöngy Mûvészeti iskolába három éve
jár. Idén fergeteges cigánytáncot adtak
elô társaival a Kultúrkúria színpadán.

— A nagyobbik testvéremtôl, Éviké-
tôl tanultam táncolni. Otthon is néha
táncolunk, vagy akkor is, amikor elme-
gyünk vendégségbe vagy esküvôre. Fel-
nôttkoromban szívesen lennék táncta-
nár. Az egyik kisebb testvérem is eljött
most Budapestre, reggel 7 után indul-
tunk, és ebédre értünk ide. Nagyon jó
volt itt nekünk.

Elment az olimpiai bajnok
Hosszan tartó súlyos betegséget követôen életének 78. évében eltávozott dr. Kovácsi Ala-
dár egykori öttusázó, az 1952-es helsinki olimpia magyar bajnokcsapatának tagja, kerüle-
tünk egyik büszkesége.

A nagy trió, az olimpiai gyôztes — Benedek Gábor, Szondy István, Kovácsi Aladár — együt-
tes messze legfiatalabb tagja szinte elôélet nélkül robbant a hazai élvonalba. Helsinkit meg-
elôzôen mindössze egyetlen eredményét tartották számon: megnyerte az 1951-es téli öttu-
sa versenyszámot. Anyaegyesületébôl, a Vasasból 1952-ben a Budapesti Haladásba igazolt;
a sportvezetés fiatalítási szándékának következtében került be az olimpiai csapatba.

Az akkor még csak élete huszadik évében járó Kovácsi Aladár és társai maximálisan meg-
szolgálták az utolsó pillanatban kapott lehetôséget, és hatalmas meglepetésre megnyer-
ték a csapatversenyt. Hogy ez a siker nem a véletlen mûve volt, azt a következô évek ma-
gyar világbajnoki sikerei bizonyították. Ezekbôl Kovácsi Aladár 1955-ben, a svájci Magglin-
genben vállalhatott részt, ahol a csapat ismét aranyérmet szerzett, ô pedig egyéniben
bronzérmet vehetett át. Az 1956-os, Melbourne-i olimpiára nem jutott ki. Nemzetközi sike-

reit 1958-ban, az ang-
liai Aldershotban egy
csapatban elért Vb-
második hellyel zárta.

A párbajtôrben szin-
tén válogatott keret-
tag Kovácsi 1959-ben,
27 éves korában, orvo-
si diplomája megszer-
zését követôen vonult
vissza. Attól kezdve hi-
vatásának élt. Az utób-
bi csaknem két évti-
zedben felesége, a II.
Kerületért Emlékérem-
mel kitüntetett Fe-
rencz Éva énekesi pá-
lyáját igyekezett sokol-
dalúan támogatni.

A kellemes társasági ember, Kovácsi Aladár 75. születésnapját már nagybetegen érte
meg. Barátai és tisztelôi 2007 decemberében a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési Központban
rendezett ünnepségen nagy szeretettel vették körül.

Az utóbbi idôszakban hatalmas, hullámzó kimenetelû csatát vívott betegségével, amely-
nek során többször reménytelennek tûnô helyzetekbôl is sikerült kikerülnie. Az utolsó me-
netet megfáradt szervezete azonban már nem nyerhette meg.

Az egyik magyar sikersportág meghatározó képviselôjétôl és kerületünk hû lokálpatriótá-
jától kell most elbúcsúznunk. Kovácsi Aladár — Ali, Ali bátyánk — nyugodj békében!

Kép és szöveg: Jocha Károly

Búcsú Kass Jánostól
Tudtuk, hogy beteg, de bíztunk benne, hogy életkedve, szívós természe-
te legyôzi a kórt… Sajnos, nem így történt, és a valamennyiünkre egy-
aránt váró vég Ôt is elérte, bár derekasan küzdött, hiszen még az utol-
só napjaiban is rajzolt. Termékeny alkotó élete 82 év után lezárult…

Utoljára személyesen a 80. születésnapi ünnepségek egyikén, a Bé-
lyeg Múzeumban rendezett — lányával, Nórával közös — kiállításán ta-
lálkoztunk. Elemében volt, örült a sok barátnak, tisztelônek, a kiállítás-
nak és a többi rendezvénynek, amelyek a kerek évforduló alkalmából
foglalták össze munkásságát.

Bár azóta nem találkoztunk, közös barátainktól tudtam, hogy nincs jól, de a „betegláto-
gatókat” nem szerette. Búcsúzni most már csak így tudok. Emlékeim tárháza sok kedves
pillanatot, nagyszerû közös munkát, beszélgetést ôriz. Itt sorakoznak az általa illusztrált
könyvek, kották, a fotók és a legnagyobb kincsként ôrzött, dedikált Mózes-illusztrációja,
amit a könyv megjelenésekor rendezett kiállítás sikerének érdekében kifejtett közös erôfe-
szítéseinkért adott…

Még túl friss a távozása, a hiánya, ezért csak annyit mondhatok: egy nagy formátumú, vi-
lághírû mûvész hagyott itt bennünket, de alkotásai itt maradnak mindannyiunk örömére.

Nekem ezen felül egy atyai barát, egy nagyszerû ember hiányzik majd…
Janó, Isten veled! Pintér Emôke

Kovácsi Aladárt 75. születésnapján barátai és tisztelôi köszöntötték.
A képen két egykori olimpiai bajnok csapattársa, Szondy István,
Benedek Gábor, valamint Láng Zsolt polgármester.
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Egy úr az ûrbôl
„Az egyénben vannak rejtett vonások,
amelyeket még soha senki sem lesett
meg. Nem nagyszerû feladat-e, hogy
ezeket felfedezzük?” — tette fel a költôi
kérdést a XIX. század kiemelkedô orosz
zeneszerzôje, Muszorgszkij, és teszik fel
ma, a II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központ (PSZK) munkatársai is. Ôk
azonban tudják a választ, sôt tesznek is
azért, hogy a rejtett vonásokat, a
tehetséget megleljük gyerekeinkben, és
támogassuk ôket képességeik
kibontakoztatásában.

A két éve tehetségpontként mûködô PSZK a
március végén rendezett tehetségnapon mu-
tatta be Mi így csináljuk elnevezésû program-
ját, amelyet uniós pályázati forrásból valósít
meg. Ahogy Laczka Istvánnétól, a téma szakér-
tôjétôl megtudtuk, az elmúlt idôszakban a
központ több tehetséggondozó fórumot is lét-
rehozott: az óvodás korosztály számára a Pöt-
töm fejtörôt, iskolásoknak a Gondolkodtató
játszóházat, pedagógusoknak pedig a Tehet-
ség mûhelyt. Az elôadó hangsúlyozta, hogy
munkájuk során minden esetben a gyerekek
kíváncsiságára építenek, és ügyelnek arra,
hogy a kapaszkodók mellett meghagyják sza-
badságukat, még akkor is, ha kreativitásuk kí-
vülrôl nézve néha zavaró viselkedésnek tû-
nik. Az ifjú tehetségek gondozásának alapja a
játék, amely egyszerre fejleszti a gondolko-
dást, a problémamegoldó készséget, vala-
mint a beleérzô-képességet.

Számos egyéb terület mellett a PSZK a ter-
mészettudományok, azon belül az ûrkutatás
iránt érdeklôdôk számára tudományos mû-
helyt szervezett, amelynek nyitó programja
egybeesett a tehetségnappal. Vendégként a
téma legavatottabb szakértôjét, az elsô és má-
ig egyetlen magyar ûrhajóst, Farkas Bertalant
köszönthették a részvevôk. Az egykori ûrván-
dor kedves közvetlenséggel mesélt ifjú hallga-
tóságának élete legizgalmasabb nyolc napjá-
ról és az oda vezetô útról. Megtudhattuk,
hogy eleinte inkább az autók és a vonatok
vonzották, egyik barátja azonban pilóta szere-
tett volna lenni, az ô rábeszélésére jelentkez-

tek mindketten a Kilián György Repülô Mû-
szaki Fôiskolára, de a barát alkalmatlannak
bizonyult.

— Jogosítványom még nem volt, de repü-
lôt már vezettem — emlékezett ªatal éveire
az ûrhajós. 1972-tôl a pápai vadászrepülô ala-
kulatánál dolgozott elsô osztályú vadászpiló-
taként. Amikor az Interkozmosz ûrkutatási
program lehetôvé tette, hogy az akkori szocia-
lista országok egy-egy jelöltje eljusson a vi-
lágûrbe, ô is felkerült arra a listára, amelybôl
a lehetséges ûrutazókat kiválogatták.

Éppen harminc éve, 1980. május 26-án
emelkedett az ûrbe Farkas Bertalan és szov-
jet társa, Valerij Kubaszov a Szojuz—36 ûrhajó
fedélzetén. A Szaljut—6 ûrállomáson két má-
sik ûrhajós fogadta ôket. A nyolcnapos úton
magyar, szovjet és nemzetközi kutatóintéze-
tek által tervezett orvosbiológiai, fémtechno-
lógiai, ªzikai, környezet- és természetvédel-
mi kísérleteket és megªgyeléseket végez-
tek el.

— Azt mind a mai napig nagyon sajnálom,
hogy nem sikerült az ûrbôl Magyarországot
lefényképeznem — vallotta az ûrhajós. — Más-
fél óra alatt kerülték meg a Földet, amibôl 45
perc kozmikus éjszaka, 45 perc pedig kozmi-
kus nappal volt.

Farkas Bertalan 2008-ban megalapította a
Space for Earth (Világûr a Föld Jövôjéért) Ala-
pítványt, amelynek tagjai kizárólag világûrt
járt asztronauták. A nemzetközi alapítvány az
ûrkutatással és az élhetô bolygó megteremté-
sével kapcsolatos képzéseket és fejlesztése-
ket fogja össze, és ösztöndíj-lehetôséget biz-
tosít a jövô ûrkutatói számára. P. Zs.

Óvodai
és bölcsôdei
elôjegyzés

A 2010 szeptemberétôl bölcsôdébe vagy óvodá-
ba felvételt kérô gyermekek elôjegyzése 2010.
május 3–7-ig lesz az intézményekben. Bár jog-
szabály a bölcsôdei felvételt nem köti konkrét
idôponthoz, a II. kerületben a gyermekek elô-
jegyzését kérjük a fenti idôpontban megtenni,
hogy az óvodai elôjegyzéssel összehangolhas-
suk a férôhelyigények fenntartói koordinálását.

Az óvodai elôjegyzés idôpontját minden év-
ben a fôvárosi fôjegyzô írja ki. Az óvodába a
gyermek harmadik életévének betöltése után
vehetô fel. A szülô bármikor kérheti gyermeke
óvodai felvételét, átvételét. Az újonnan jelentke-
zô gyermekek fogadása az óvodai nevelési év-
ben — amennyiben azt a férôhelyek száma le-
hetôvé teszi — folyamatosan történik.

A gyermeket elsôsorban abba az óvodába
kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében la-
kik, illetôleg ahol szülôje dolgozik. Az óvodai
felvételrôl, átvételrôl az óvoda vezetôje dönt.
Ha az óvodába jelentkezôk száma meghaladja
a felvehetô gyermekek számát, az óvodavezetô,
több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizott-
ságot szervez, amely javaslatot tesz a felvétel-
re. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyer-
meket, aki óvodaköteles korba lép, ha lakóhe-
lye, ennek hiányában tartózkodási helye a kör-
zetében található (kötelezô felvételt biztosító
óvoda). Óvodakötelezettség: abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti a gyermek,
a nevelési év kezdô napjától napi négy órát kö-
teles óvodába járni, amelynek teljesítéséért a
szülô a felelôs.

A kötelezô felvételt biztosító óvoda — ha a
gyermek betöltötte a harmadik életévét —
nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermeknek, továbbá annak a gyer-
meknek a felvételét, aki a gyermekek védelmé-
rôl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátá-
sának igénybevételére, illetve akinek a felvéte-
lét a gyámhatóság kezdeményezte.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba va-
ló beosztásáról az óvodavezetô dönt, a szülôk
és az óvodapedagógusok véleményének figye-
lembevételével. Az óvodai csoportok szervezé-
sének szabályait a közoktatási törvény határoz-
za meg.

Az óvodavezetô a felvételek lezárásáról — a
felvételekrôl hirdetmény, az elutasításról határo-
zat formájában — értesíti a szülôket június 4-
ig. Az elutasító határozatot a szülônek meg kell
küldeni. A szülô a határozat ellen a közlésétôl
számított 15 napon belül eljárást megindító ké-
relmet nyújthat be az óvodavezetônél, amit az
óvodavezetô 5 napon belül továbbít a kerület
jegyzôjének.

A bölcsôdei és óvodai elôjegyzéssel kapcso-
latban további információ kérhetô az intéz-
ményvezetôktôl, illetve a Mûvelôdési Irodától a
346-5776-os telefonszámon Szent-Gály Violá-
tól.
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A forradalom napjai „kiléptek”
a történelemkönyvbôl

Kerületünk 1956-os hôsei címmel
hirdetett történelmi projekt
csapatversenyt a II. kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Központ. A háromfôs
középiskolai csapatok egy-egy ’56-os
forradalmár életútján keresztül
mutatták be az akkori eseményeket —
egy kicsit másként. Öt iskola összesen
nyolc csapata készítette el
pályamunkáját, amelyet szakértô zsûri
elôtt ismertettek. A zsûri elnöke Feith
Bence, a Nagy Imre Alapítvány kurátora,
a Nagy Imre Emlékház igazgatója volt,
tagjai pedig dr. Szieberth Istvánné, a
Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány
kuratóriumi elnöke, Fodor Fanni, a Nagy
Imre Alapítvány munkatársa, Ötvös
Zoltán, a II. kerületi Mûvelôdési Iroda
vezetôje és dr. Tihanyi Katalin, a Móricz
Zsigmond Gimnázium igazgatója.

A bemutatott munkákat nehéz volt rangsorol-
ni, hiszen — ahogy Feith Bence fogalmazott —
minden résztvevô értô módon nyúlt a kor-
szakhoz, és az elôadásokból mély azonosulás
érzôdött. A ªatalokat megérintették a szemé-
lyes sorsok és tragédiák, új árnyalatokat fe-
deztek fel. A tartalmi és érzelmi gazdagság
mellett imponáló volt a diákok technikai tu-
dása, ahogyan prezentációjukat vagy rövid
portréªlmjüket elkészítették.

A seregszemlére természetesen meghívást
kaptak az egykori forradalmárok, a verseny-
zôk segítôi: Bük János, Czajlik Péter, Schrötter
Tibor, Perjesi Tibor, Kauder László, Dr. Miklósi
László, Fónay Jenô, Mansfeld László.

— Nagyon jólesett a gyerekek ôszinte ér-
deklôdése — mondta el lapunknak Czajlik Pé-
ter egykori szabadságharcos. — Hálás vagyok
a kerületnek, hogy lehetôséget adott a ver-
seny megrendezésére, és a felkészítô tanárok-
nak, akik igen lelkiismeretes munkát végez-
tek. Kár, hogy korábban nem került rá sor, hi-
szen pont valami ehhez hasonló hiányzott az
ötvenedik évforduló megünneplésekor. Na-

gyon színvonalas munkák születtek, amelyek
megérdemelnék, hogy kötetbe szerkesztve a
szélesebb közönség számára is hozzáférhe-
tôk legyenek. Fontos, hogy nyoma maradjon
nemcsak a mai versenynek, hanem a szemé-
lyes sorsoknak is.

— Engem mindig is érdekelt a történelem
— mesélte a harmadik helyezett csapat tagja,
Fûzy Gergely, aki a Than Károly Ökoiskola
Gimnázium és Szakközépiskola tanulója —,
de a személyes találkozás hatására az ’56-os
események most még jobban izgatnak. Saj-
nos, nagyszüleim már nem élnek, így nagy-
mamám ikertestvérét, nagyapám barátját fag-
gattam arról, ôk hogyan élték át a forradalom
napjait. Így egészen más a történet, mint ami
a tévébôl vagy a könyvekbôl derül ki.

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium csapata
Mansfeld Péterrôl készített riportªlmet,
amelyben a ªatalon kivégzett mártír testvé-
re, Mansfeld László vallott öccsérôl.

— Nagyon fontosnak tartom, hogy szemé-
lyes sorsokon keresztül is megismerjük a tör-
ténéseket, hiszen az akkori hôsök olyan korú-
ak voltak, mint mi most — hangsúlyozta a má-
sodik helyezést elért csapat tagja, Kovács Ka-
ta. — A beszélgetések során sokkal inkább át-
éreztük az akkori helyzetet, megértettük a kö-
rülményeket.

A számos jól sikerült munka közül a zsûri
kiemelte a házigazda Kodály Zoltán Ének-ze-
nei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneisko-
la csapatának projektjét.

Erôs Dorottya, a Kodály iskola 11. évfolya-
mos tanulója elárulta, hogy rengeteg munká-
juk fekszik pályamûvükben:

— Sok idôt töltöttünk Fónay Jenôvel, aki-
nek köszönhetôen nemcsak a korszakról tud-
hattunk meg sokat, hanem az események ér-
zelmi hátterérôl is. Sokszor megdöbben-
tünk, meghatódtunk, de nevettünk is, mert
még a forradalom alatt is megestek vicces
események. Miközben hallgattuk ôt, arra
gondoltam, hogy bár nyolcadikban tanul-
tunk ’56-ról, én mégsem tudok azokról a na-
pokról szinte semmit.

— Nagyon szeretek kiselôadást vagy prezen-
tációt tartani — kapcsolódik a beszélgetésbe Do-
rottya csapattársa, Sajben Márton. — A beszélge-
tések során a forradalom napjai „kiléptek” a tör-
ténelemkönyvbôl és valósággá váltak.

Szieberth Istvánné felkérte a kodályosokat,
hogy a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány
idei forradalmi megemlékezésén mutassák
be a Fónay Jenôrôl készült munkát.

— Öröm látni, hogy mennyi okos, érdeklô-
dô diákkal és mennyi lelkes történelemtanár-
ral dicsekedhetnek kerületünk iskolái. Na-
gyon örülök a mai versenynek, annak, hogy
létrejöttek a találkozások, és hogy a ªatalo-
kat szemmel láthatóan megérintették ezek az
emberi sorsok — mondta Szieberth Istvánné.

Péter Zsuzsa

Czajlik Péter

Erôs Dorottya

Fûzy GergelyKovács Kata

Sajben Márton

Szieberth Istvánné

A csapatok
� A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium I. sz. csapata: Zornánszki Anett, Gedô

Bernadett, Szabó Dorisz. II. sz. csapata: Szoboszlai Szilvia, Melis Kinga, Garai Zsófia.
Felkészítô tanár: Molnár Csaba.

� A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium I. sz. csapata: Imre Dávid And-
rás, Földesi Bence, Török Máté. II. sz. csapata: Horváth Csenge, Toepler Ágnes, Már-
kus Réka. III. sz. csapata: Nyárai Zsófia, Tóth Brigitta, Káli Balázs. Felkészítô tanár: Ma-
tusné Németh Eszter.

� A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola csapata:
Erôs Dorottya, Czibere Balázs, Sajben Márton. Felkészítô tanár: Páll Ferenc Lehel.

� A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium csapata: Gundy Kristóf, Kovács Kata, Ragályi Lili. Fel-
készítô tanár: Nagy Zoltán.

� A Than Károly Ökoiskola Gimnázium és Szakközépiskola csapata: Konkoli Balázs,
Cseh Péter, Mészáros Balázs, Fûzy Gergely. Felkészítô tanár: Tóth Csilla.
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Kerületi segítség a faültetéshez
A fôváros feladatát átvállalva a II. Kerületi
Önkormányzat húsz vörös kôris facsemetét
ültetett a Hûvösvölgyi út mentén kipusztult
vadgesztenyék pótlására. A tapasztalatok sze-
rint a kôris jobban tûri a városi megpróbálta-
tásokat.

Tavaly ôsszel fejezôdött be a Hûvösvölgyi
út felújítása. A munkálatok végeztével elérke-
zett az idô, hogy a kipusztult vadgesztenyefák

helyére facsemetéket ültessenek. Az út mel-
lett lévô sáv a kiemelt közcélú zöldterületek
közé tartozik, így az út menti fasorok fenntar-
tásáról és fejlesztésérôl is a tulajdonosnak
kell gondoskodnia. Ebben az esetben a fôvá-
rosi önkormányzat feladata a fák és a zöldte-
rület gondozása. A tavaszi idô alkalmas volt
arra, hogy a lakossági igényeknek megfelelô-
en mielôbb pótolják a kipusztult fákat, ezért
a II. kerületi önkormányzat segítséget aján-
lott fel a fôvárosi önkormányzatnak a kerté-
szeti munkák elvégzéséhez. Az átvállalt fel-
adat eredményeként idén március végén
húsz darab facsemetét ültettek el a nagy for-
galmú út mellett.

A Versec sor és a Furulya utca közötti szaka-
szon elônevelt vörös kôrisfákat (Fraxinus
pennsylvanica Urbanite) telepítettek, az ülte-
tés összköltsége mintegy másfél millió forint
volt. Ez a fafajta a szakemberek szerint Buda-
pesten már több helyen bevált, és a tapaszta-
latok alapján jobban tûri a városi környeze-
tet. A nagyméretû facsemeték fenntartását a
jövôben a tulajdonos megbízása alapján a Fô-
városi Kertészeti Nonproªt Zrt. fogja végez-
ni, s reményeink szerint már a közeljövôben
érezhetô szerepet fognak játszani a fôút terhe-
lésébôl adódó káros hatások csökkentésé-
ben, így a forgalom zajának csillapításában
és jobb levegô biztosításában. szg

Sikeres a Komposztáló Kerület Program
Az elôzô évekhez hasonlóan tavaly is sikeres
volt a Komposztáló Kerület Program. A kom-
posztálásról tájékoztató elôadásokat tartot-
tak, ezeken több mint 350 jelentkezônek,
köztük intézményeknek, társas- és családi
házaknak több mint ötszáz különbözô típusú
komposztálót adtak át térítésmentesen.

— Ôsszel felépült a Vérhalom téren a kerü-
let elsô közterületi komposztálója, az ebben

a parkban keletkezô falevelek helyben kom-
posztálódnak, ezáltal visszakerülnek az érté-
kes tápanyagok a park növényzetét tápláló ta-
lajba — mondta Eleôd-Faludy Gabriella kom-
posztálási programvezetô. — Októberben
komposztálóedényekhez jutottak azok az
igénylôk, akik a korábbi években csatlakoz-
tak a programhoz. Tizenegy társas- és hu-
szonnyolc családi ház részére 63 különbözô
komposztálót adtunk át. A program az elmúlt
évben újabb szolgáltatással bôvült.

Azok, akiknek gondot jelentett a házi készí-
tésû komposzt megforgatása vagy átrostálá-
sa, néhány hónapig az önkormányzat rendel-
kezésére álló közcélú munkást hívhatták se-
gítségül — emelte ki a programvezetô. Tavaly
az ágaprítási szolgáltatásra jelentkezôk kö-
zött azok élveztek elônyt, akik a leaprított fa-
anyagot helyben tartották, és a kertjükben
komposztáláshoz vagy mulcsozásra használ-
ták fel.

A programra továbbra is folyamatosan
lehet jelentkezni a www.komposzta-
lok.hu honlapon (a Jelentkezés, majd a
Jelentkezés programok feliratra kattint-
va, a helyszínek közül kiválasztva a II. ke-
rületet) Eleôd-Faludy Gabriella komposz-
tálási programvezetônél a 06 30 544-
8778-as telefonszámon, illetve a kom-
poszt@mail.tvnet.hu e-mail címen.

Megrongált játszótéri vízcsapok
A tavaszias idôben mind többen látogatják
meg a II. kerület valamely játszóterét. Saj-
nos, néhány helyen még nem tudták használ-
ni az ivókutakat a gyermekek és kísérôik. A
karbantartók ugyanis nem mindenhol tud-
ták beüzemelni a téli elzárás után a kutakat,
mert közülük többet megrongáltak. Lapunk
úgy tudja, hogy a Papkertben, a Torockó té-

ren és a pesthidegkúti Községház utcai játszó-
téren az alkatrészek megérkezését követôen
azonnal kijavítják a hibát. A nagyobb játszóte-
rek közül csaknem mindegyiken van ivókút,
amelyeket a téli fagyok idejére elzárnak, és
csak a huzamosan meleg idôben nyitnak meg
újra az üzemeltetôk.

szg

Zöldhulladék-
aprítékolási akció

A Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda
a tél végi metszésbôl származó és egyéb fás
szárú zöldhulladékok feldolgozására ismét la-
kossági akciót szervez. Az aprítékolás lebonyo-
lításával megbízott vállalkozó idôpont-egyez-
tetés után minden jelentkezôhöz házhoz
megy és elvégzi a zöldhulladék aprítását. Az
idei akcióban is elsôsorban azok jelentkezését
várják, akik az aprítékot komposztálásra vagy
talajtakaró mulcsozásra használnák fel. Ezt a
jelentkezéskor elôre kell jelezni. A Környezet-
védelmi és Mezôgazdasági Iroda szeretné, ha
minél több szerves anyag maradna helyben
és hasznosulna a kertekben. Azoknak, akik az
aprítékot nem kívánják elszállíttatni, az akció
során elsôbbséget biztosítanak. Az egyezte-
tett idôpontra az aprításra szánt anyagot az
ingatlan elé kell kikészíteni.

Az igénybejelentéseket a jover. gyorgy@ma-
sodikkerulet.hu e-mail címen, vagy ügyfélfo-
gadási idôben a 346-5724-es telefonszámon
várják április 30-ig. Az ez után beérkezô igé-
nyeket már nem tudják teljesíteni. Bôvebb in-
formáció: 346-5724.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden ked-
den 17 órától ingyenes jogi tanácsadás tár-
sasházi közös képviselôknek (1024 Mech-
wart liget 1.).
FOGYASZTÓVÉDELEM. Díjmentes ta-
nácsadás minden páros csütörtökön 14–16
óráig az Ügyfélszolgálati Központban
(1024 Margit körút 47–49.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, 06 30 560-3928 minden hó-
nap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Mechwart liget 1.).

Fogyatékosokat
támogató virágvásár

Április 18-án vasárnap 8 és 14 óra között a
Kájoni János ferences közösségi házban (II.,
Szilfa u. 4.) a Civitán Budapest Help fogyaté-
kosokat foglalkoztató kertészete elsôsorban
muskátlikat, egynyári virágokat kínál megvá-
sárlásra. Fogyatékosok alkalmazását támogat-
ja az, aki a kertjének, erkélyének díszítésére
szánt virágokat ezen a napon vásárolja meg.

Várunk minden segíteni akaró vásárlót!

Kertbarátok!
A Kertbarát Klub következô összejövetelét áp-
rilis 30-án 17.30-tól tartja. Téma: dísznövé-
nyek. Elôadó: Deák Péter mezôgazdasági ok-
tató. Az elôadás után a résztvevôk között kü-
lönbözô dísznövénypalántákat sorsolunk ki az
elôadó jóvoltából. Részvételi szándék: zoldag@
kulturkuria.hu, 392-0871, 06 30 642-3208.
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A hogy korábban arról többször is beszámoltunk, a Hûvösvölgyi úton sok éve lelakatolt
katonai akadémia és környezete teljes mértékben átalakul a jövôben: nyitottá válik az

eddig szögesdróttal elzárt, egyre inkább leromló ingatlanegyüttes. Tomcsányi Gábor, a
területet tulajdonló SCD Csoport vezérigazgatója továbbra is fontosnak tartja, hogy a
beruházás közvetlen környezetében és a távolabb élôk is napi szinten tájékozódhassanak a
fejlesztés minden elemérôl. Több kisebb fórumot is szerveztek a közvetlenül a környéken élôk
számára, folyamatosan hírt adnak lapunk hasábjain, hamarosan honlapot is indítanak, és
rendszeresen küldenek hírlevelet az arra igényt tartó kerületieknek. A legnagyobb újdonság
az, hogy március 31-én megkezdôdött a 12,6 hektáros terület északi részén található, helyi
védettséget élvezô egykori hadapródiskola felújítása.

A Budai Polgár januári elsô számában megje-
lent interjújában azt mondta, hogy az egykori lak-
tanya területét több részletben újítják fel.

Az ingatlan adottságai lehetôvé teszik, hogy az évti-
zedek óta elzárt terület egy részét felújíthassuk, így
várhatóan egy év múlva megnyílhat az Ofªcium Iro-
daház és környezetében egyhektárnyi zöld park ár-
nyas pihenôhelyekkel.

Sokakban felmerült, hogy miért éppen iroda-
ház lesz a felújított egykori kadétiskola?

Az épületet az elmúlt évtizedekben a honvédség is irodaházként használta mintegy 12 ezer
négyzetméteren, amelyet mi még tíz százalékkal sem bôvítünk. A Vikár András és Lukács István tervei alapján megújuló
épület úgy lesz minden elemében XXI. századi, hogy közben az ott található értékek mindegyikét megôrizzük. Különö-
sen büszkék vagyunk arra, hogy az épület a BREEAM-rendszerû környezetvédelmi minôsítés legmagasabb kategóriáját
szerezte meg Magyarországon elsôként, de Európában is csak egy kapott hasonló besorolást. Az épület a környezetet
szinte egyáltalán nem terheli majd: csendesen üzemel, és a károsanyag-kibocsátása is minimális lesz.

A Riadó utcában élôk közül mégis sokan féltik eddigi nyugodt környezetüket.
A környéken lakók aggodalmát a legteljesebb mértékben megértjük, hiszen a korábbiakhoz képest tényleg jelentôsen

átalakul majd a szomszédságukban lévô, eddig sok helyen szögesdróttal elzárt terület. Mégis hiszünk abban, ha az itt
élôk azt látják: bennünket nem a gyors haszonszerzés hajt, hanem sokkal inkább az, hogy elsôsorban a pasarétiek és a
kerületiek számára élhetô, a hagyományokhoz maximálisan illeszkedô beruházás valósuljon meg, akkor elfogadják és
megszeretik az átalakuló környezetet. Azt is szeretném világossá tenni, hogy amikor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô
Zrt. az ingatlan eladásáról döntött, akkor arról is határozott, hogy ezt a területet magánbefektetô útján kívánja fejleszte-
ni. A II. kerületi önkormányzat pontosan azért vállalt szerepet és felelôsséget a terület elôvásárlásával, hogy megakadá-
lyozza a leggyorsabb megtérülést hozó lakóparképítést, illetve megvédje a népszerû lovardát. Az SCD Csoport egyetér-
tett a II. kerület által meghirdetett elvekkel, és a télen elvégzett közvélemény-kutatási eredményekkel megegyezô mó-
don a terület nagyobb felén megvalósuló fejlesztése során leginkább a sportolásra és a pihenésre lehetôséget biztosító
szolgáltatásokat kíván majd létesíteni. Mindezt úgy, hogy ha elkészül a teljes beruházás, akkor nyolchektárnyi park és
zöldfelület nyílik meg a környékbeliek számára. Mi is hallottunk rémhíreket, többek között, hogy vigalmi negyed és plá-
za épül, valamint, hogy mûemléket bontunk és építési engedély nélkül dolgozunk. Ezeket a vádakat ezen a fórumon is a

leghatározottabban cáfolom. Tudjuk azt is, hogy a lovarda jelenlegi ál-
lapota — annak ellenére, hogy nagyon népszerû — nem túl vonzó. Fel-
vettük a lovardát mûködtetô egyesülettel is a kapcsolatot, mert közös
a célunk, hogy modernebb és szebb környezetben használhassák az
intézményt.

A környéken élôk, különösen a Riadó és a Hidász utcai lakók kö-
vetkezô hónapjait az építkezés is nehezíti.

Mindent elkövetünk azért, hogy a legkevesebb kellemetlenség érje
a környéken élôket. Az építkezés során teherautók és betonkeverôk
csakis a Hûvösvölgy úti fôbejáraton közelíthetik meg a területet, és
csak a belsô utakat használhatják. A kivitelezô céggel szigorú szerzô-
dést kötöttünk, amelynek része az is, hogy csak a törvényi elôírások
betartásával dolgozhatnak, és állandó tájékoztatást biztosítanak a
szomszédos utcák lakóinak.

Tomcsányi Gábor,
az SCD Group Zrt. vezérigazgatója
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Szomszédsági fórum
Ahogy arról már többször, legutoljára január
legelején hírt adtunk, a II. Kerületi
Önkormányzat pályázat útján keresett partner
a korábban a Honvédelmi Minisztérium
kezelésében lévô egykori katonai akadémia
területének elôvásárlásához. Az eddig elzárt
katonai ingatlanra a legkedvezôbb vételi
ajánlatot az SCD Group tette. Az új tulajdonos a
környéken élôkkel folytatott párbeszéd során
kívánja megvalósítani fejlesztési terveit. Ennek
keretében tartottak úgynevezett
szomszédtájékoztató fórumot két alkalommal a
Fenyves utcai iskolaépület tornatermében.
Március 30-án a Riadó, a Hidász utcában és a
területhez közel esô Pasaréti úti szakaszon
lakókat, míg 31-én a volt katonai lakótelepen
élôket invitálták meg.

Az estek házigazdáitól, Horváth Emesétôl, az SCD Gro-
up fejlesztési igazgatójától és Dános Pál ingatlanfejlesz-
tési igazgatótól azt kérdeztük, miért hirdették meg a
fórumokat. A sok fejlesztést látott és túlélt II. kerületi-
ekkel a befektetô vállalatok nem szoktak párbeszédet
kezdeményezni. Jönnek, látnak, építkeznek. Mindket-
ten úgy vélték, hogy ez nagyon rossz befektetôi maga-
tartás. Az SCD Group egyéb fejlesztéseikor is alapelv,
hogy igyekeznek a környezô ingatlanok tulajdonosai-
val jó viszonyt ápolni, ahogy ez a szomszédokhoz illik.

A fórumon Dános Pál ismertette a korábban a Bu-
dai Polgárban megjelent kérdôívre beérkezett válaszo-
kat. Kiderült, hogy közel ezren mondták el véleményü-

ket arról, hogy a hadapródiskola felújítása után megva-
lósuló fejlesztések során milyen létesítményeket, szol-
gáltatásokat látnának szívesen a területen.

Dános Pál kérdôíveket értékelô beszámolójából ki-
derült, hogy legtöbben közösségi sportolásra, kikap-
csolódásra, rekreációra alkalmas szolgáltatásokat (jég-
pálya, uszoda), illetve piacot, élelmiszerboltot és bevá-
sárlási lehetôséget látnának szívesen a területen. A
statisztikai összesítést követôen egyéb felvetéseket is
megismerhetett a fórum közönsége: kiderült, hogy
van, aki a bezárt OPNI-t nyitná meg itt, de olyan is
akadt, aki állatkórházat létesítene az egykori laktanya
helyén. Legtöbben azonban a zöldterületek, illetve a
régi épületek védelmét tartották fontosnak megemlíte-
ni. Néhányan azt kérték, hogy a korábban lakossági és
önkormányzati összefogással megmentett lovardát te-
lepítsék ki, és azt is többen kérték, hogy a Riadó utcai
trafóházat ne indítsák újra. Dános Pál a felvetésekkel
kapcsolatban elmondta, hogy az SCD Csoport által fel-
ügyelt beruházás során a kadétiskola védett épületét a
szigorú jogszabályi elôírások betartásával tervezték át,
a már most üres trafóház pedig nem fog már soha töb-
bé áramot termelni, az épületet teljes egészében meg-
újítják, ahogy a lovarda mûködése is zavartalan lesz,
hiszen az önkormányzat által kiírt pályázat egyik sarok-
pontja ez volt.

Dános Pál távlati terveket bemutató elôadása után
Horváth Emese a hadapródiskola-épület felújításának
elôkészületeit és a kivitelezés folyamatát vázolta a hall-
gatóság elôtt.

A fórumra érkezô környékbelieket érthetô módon a
kezdôdô építkezés érdekelte a leginkább. Több Riadó

SZAVAZTAK A BUDAI POLGÁROK. Az SCD Group Zrt. a terület tulajdonosaként azzal a kéréssel for-
dult a II. kerület lakosaihoz, hogy mondjanak véleményt azokról a szolgáltatásokról, amelyek megvalósí-
tása — az irodai funkciók mellett — illeszkedik az Akadémia Park fejlesztôi elképzeléseihez. A kerület-
ben élôk válaszadási hajlandósága jócskán meghaladta az elôzetes várakozásokat: a kérdéssorra 970 vá-
lasz érkezett. A kérdôíven felsorolt lehetôségek közül 1-tôl 5-ig adott pontszámok alapján értékelték a
válaszokat beküldô kerületiek, hogy mely ötletek megvalósítását tartanák jónak a területen. A diagram
a szavazás végeredményét mutatja. Jól látszik, hogy a környéken élôk és a kerületi lakosok elsôsorban a
sport- és kulturális létesítmények megvalósítását, a bevásárlási lehetôségek megteremtését, illetve a
szolgáltatási funkciók megjelenését látnák szívesen a volt laktanya helyén.

ÁLLANDÓ ÉS FOLYAMA-
TOS PÁRBESZÉD. Fontos-
nak tartjuk, hogy az építke-
zés során folyamatos kap-
csolatot biztosítsunk a kör-
nyéken élôk számára annak
érdekében, hogy kérdéseik-
re, illetve az építkezéssel
kapcsolatos bejelentéseikre
érdemben reagálhassunk.
Ennek érdekében a laktanya
Hûvösvölgyi úti bejáratán
keresztül megközelíthetô in-
formációs pontot állítunk
fel, ahol a munkavégzés ide-
je alatt folyamatosan rendel-
kezésre állnak kollégáink.

Emellett az építési munká-
latokkal megbízott Market
Zrt. építésvezetôje, Szûcs
Csaba a 06 30 936-1981-es
mobilszámon is fogadja be-
jelentéseiket.

Hamarosan elindul az
Akadémia Park weboldala:
www.akademiapark.hu,
ahol igyekszünk naprakész
információkat biztosítani.
Kérdések a fejlesztôhöz:
tel.: 487-5407; e-mail: aka-
demia@scdgroup.hu.
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utcai lakó a viszonylag csendes utcájuk nyugalmát fél-
ti, hiszen az irodaházba dolgozni és a megnyíló parkba
pihenni jönnek majd. Horváth Emese válaszából kide-
rült, a teljes parkot úgy építik meg, hogy a Riadó, Hi-
dász utcák felôl kizárólag gyalogos forgalmat enged-
nek, és autóval csak a Hûvösvölgyi út irányából lehet
majd a területet megközelíteni. A koncepciónak meg-
felelôen a felújítandó hadapródiskola épületének bejá-
rata — a mozgássérültek számára létesített Riadó utcai
bejárat kívételével — a park felôli oldalról lesz, ráadá-
sul több száz férôhelyes garázs is épül a földszint alatt
a bérlôk számára. A mélygarázs lejáratát pedig kizáró-
lag a volt laktanya Hûvösvölgyi úti fôkapuján át lehet
majd megközelíteni. Így nem várható, hogy az épület
üzemeltetése során plusz forgalmat generál a környé-
ken.

Horváth Emese kérdésre válaszolva azt is elmondta,
hogy az építkezés hónapjai alatt a teherautók, betonke-
verôk is a Hûvösvölgyi úti fôkaput használják, így pró-
bálja a kivitelezô a legközelebb élôket érintô kellemet-
lenségeket minimalizálni. Felmerült az is, hogy a
rossz állagú Riadó utcát felújítják-e az építkezés után.
A II. kerületet a fórumon képviselô Szalai Tibor jegyzô
elmondta: az önkormányzat vállalja, hogy 2011-ben
felújítja a megnyíló új park közvetlen szomszédságá-
ban lévô Riadó utcát.

Többen jelezték, tartanak attól, hogy a fejlesztés so-
rán kialakuló új központ jelentôsen megnöveli majd a
környék forgalmát, pedig a Hûvösvölgyi úton különö-
sen a reggeli órákban így is áll a sor. A válaszokból ki-
derült, hogy az önkormányzat már az értékesítési pá-
lyázat során azért kötötte ki, hogy a területen nem léte-
sülhet lakófunkció, hogy megóvja a környéket az ezzel
járó autós forgalomtól. Az ide tervezett parkba dolgoz-
ni járók és a szolgáltatásokat igénybe vevôk a mostani
forgalommal ellentétes irányból érkeznek majd, így a

zsúfoltságot semmiképp sem fokozzák. Mivel a felszín
alatt elegendô mélygarázs és 250 ingyenesen használ-
ható P+R parkoló épül, így az autóval érkezôk sem a
szomszédos utcákban parkolnak majd.

Felvetették néhányan azt is, hogy félô, a park közelé-
ben lévô ingatlanok értéke jelentôsen csökkenhet a
forgalom és az egyéb környezeti terhelések miatt. Hor-
váth Emese és Lukács István, az Ofªcium Irodaház
Ybl- és Pro Architectura-díjas tervezôje ezekre a felve-
tésekre is megnyugtató választ próbált adni: a nemzet-
közi és hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy a rende-
zettebb környék, a nagy zöld park, illetve bizonyos
szolgáltatások közelsége emeli a lakások, házak árát.

A lakók kíváncsiak voltak arra is, hogy az egy év
múlva elkészülô irodaházban hány munkahely léte-
sül majd. Horváth Emese erre nem tudott pontos vá-
laszt adni, hiszen ez sokban függ attól is, hogy kik és
milyen munkára veszik igénybe az új létesítményt. A
legkörnyezetkímélôbb technológiákkal és a legmo-
dernebb környezetvédelmi szempontok alapján ké-
szülô épület (kategóriájában ez lesz hazánk elsô, és
Európa második Breeam Excellent díjjal kitüntetett
irodaháza) a legmagasabb elvárásoknak is megfelel
majd.

Azok a lakók, akik arra voltak kíváncsiak, hogy mi-
kor készül el a teljes beruházás, nem kaphattak pon-
tos választ, hiszen az SCD csoport nemrégiben indítot-
ta el a tervezôk kiválasztási folyamatát az Akadémia
Park teljes koncepciójának és épületeinek megalkotá-
sához. Egy biztos, hogy az irodaparki funkciók mellett
a lakossági szavazatok alapján legnépszerûbbnek bizo-
nyult sport- és szabadidôs, továbbá kulturális létesít-
ményeket a társaság meg kívánja valósítani a terüle-
ten, mindezt úgy, hogy a fejlesztést követôen 8 hektá-
ros zöldterület, parkos, ligetes terület álljon a kerület-
ben élôk rendelkezésére.

Megújul a kadétiskola
Március 31-én megkezdôdött a helyi védettség alatt álló, 110 éves kadétisko-
la teljes körû felújítása és bôvítése. A munkálatok megkezdéséhez az SCD
Csoport jogerôs építési engedélyt kapott a Közigazgatási Hivatal által kijelölt
és az ügyben eljáró XII. kerületi építési szakhatóságtól.

Az iskola átépítésének és jogszabályi elôírások szerinti bôvítésének terve-
it Vikár András és Lukács István Ybl- és Pro Architectura-díjas építészek ké-
szítették. A fejlesztést követôen az épület — ahogyan az elmúlt honvédségi év-
tizedekben is — irodaházként funkcionál tovább. Az A+ besorolású Ofªcium
irodaház Európában a második, amely hamarosan megkapja a Breeam Excel-
lent minôsítést (bôvebb információ: www.breeam.org). A Breeam a legelter-
jedtebb környezetvédelmi szabvány, amely az építkezés során garanciát je-
lent arra, hogy a ház a legmagasabb környezetvédelmi elôírásoknak megfele-
lô anyagok és technológiák felhasználásával épül, továbbá mûködése során a
környezetterhelésre vonatkozó legszigorúbb elôírásoknak is megfelel.

Az épület hátsó, Riadó utcai homlokzatához új, üveg épületrész csatlakozik
majd, amelynek homlokzata alacsonyabb lesz, mint a meglévô eredeti kadét-
iskolai homlokzat.

Az Ofªcium Irodaház mûködésére vállalt garanciák:
� Nem „vigalmi” negyedet tervezünk a Riadó utcában, hanem a környék, illetve
az utca békéjét és csöndjét megôrzô létesítményeket.
� Az épület fôbejárata, így a teljes épület recepciója a park felôli oldalon nyílik, a
Riadó utca felôl kizárólag mozgássérült-bejáró épül.
� A bérlôk számára az Officium épületéhez tartozó mélygarázs lejárata kizárólag
a Hûvösvölgyi úti fôkapun keresztül, a park belsô úthálózatán közelíthetô meg, az-
az a Riadó utcáról egyáltalán nem lehet lehajtani.
� Az épület fôbejárata elôtt, azaz az irodaház park felôli oldalán felszíni parkoló-
kat alakítunk ki az irodaházhoz érkezô vendégek és futárok számára. Így az iroda-
ház vendégforgalma sem a Riadó utcában jelentkezik.
� Az épület a mûködést követôen nem generál plusz autós forgalmat a környezô
utcákban.
� A Breeam környezetvédelmi szabvány Excellent minôsítése garanciát biztosít ar-
ra, hogy az irodaház mûködése során a lehetô legkisebb környezeti terhelés mellett
üzemeljen.

H
IR

D
ET

ÉS



14. OLDAL HELY—TÖRTÉNET BUDAI POLGÁR

Emlékeznek a kitelepítettek
Február végi lapszámunkban Hantó
Zsuzsa Kitiltott családok címû könyve
alapján jelent meg írás az 1950-es évek
elején zajló kitelepítésekrôl. A hatalom a
fôvárosból fôként a budai városrészek
lakóit, így legnagyobb számban a II., XI.
és XII. kerületben élôket számûzte az
ország eldugottabb zugaiba. A
könyvhöz felhasznált adatok
pontosítása folyamatos. A szerzô bízik
abban, hogy további információkkal
szolgálnak majd a kitelepítettek
hozzátartozói, leszármazottai.
Szerkesztôségünkbe már számos olvasói
levél érkezett, ezekbôl válogatva
készítettünk összeállítást.

Fájó emlékek

Miután a Budai Polgárban megpillantottam a
kitelepítésekrôl szóló cikket, erôs nosztalgia
ébredt bennem, ugyanis nagyon jó kapcsolat-
ban voltam Poich Loránd családjával. Mie-
lôtt kitelepítették volna a családot, nagyon
sokat jártam fel az Alvinci úti házukba.
Ugyanis 1947 óta rendszeres tagja voltam a
Cavalloni Ferenc repülômodellezô klubnak,
amelynek tagjai voltak többek között Abaffy
Imre, Abaffy László, Winkler György és
Poich Lóriék. Többször jártam a villában,
ahol is Lóri nagyon sokat segített a repülômo-
dellek építése során. Így nyertem néhány ver-
senyen 2. és 3. díjat. Nagyon sok szép emlé-
kem fûzôdik a Poich családhoz, valamennyi
tagjához. Tudom, hogy mit jelentett nekik a
kitelepítés. A kitelepítésnél valamennyien
segítettünk az értékek mentésében, bár ez
nem volt veszélytelen. Én magam is a máso-
dik kerületben nôttem fel. Sajnos, már eb-
bôl a gárdából talán csak én élek, de az emlé-
kek nem évültek el bennem, és a cikk sajnála-
tosan nagyon sok emléket idézett fel.

Bartha Ferenc ny. zeneiskolai tszv.
mélyhegedû tanár

Újabb adatok

Kedves Hantó Zsuzsa! Összeállítottam azok-
nak a nevét és helyes vagy helyesnek vélt ada-
tait, akiket az ön kitûnô könyvének cédémel-
lékletében olvastam, illetve nem olvastam,
de tudomásom van róluk. Mellékelten kül-
döm az anyagot. Remélem, egy legközelebbi
kiadás során, vagy a cédémelléklet frissítése-
kor ezeket is hasznosítani tudja. Köszönet
ezért a szép könyvért.

Kozma Tamás (Prof. Emer.)

Nekünk szerencsénk volt

A Budai Polgárban nagy érdeklôdéssel olvas-
tam Hantó Zsuzsa Kitiltott családok címû
könyvérôl. Mivel szüleimmel együtt én is a ki-
telepítettek között voltam, elmondom, hogy
1951 júniusában egy hétfôi hajnalon mi is
megkaptuk a papírt, mely szerint 24 órán be-
lül Mezôberénybe költöztetnek. Apám a
MOKTÁR banknak volt 40 év után helyettes
igazgatója, ez volt a bûnünk. Na meg, hogy a
Nagyboldogasszony útja (Ménesi út) 70.
szám alatt laktunk, méghozzá nagyon sze-
rény kis lakásban. Apám 70 éves volt, én 28.
A kitelepítés annak rendje s módja szerint le-
bonyolódott, ezt nem részletezem. Mezôbe-

rényben egy kulák családhoz kerültünk a Di-
mitrov utcába. Nem fosztottak meg minden
ingó és ingatlan vagyonunktól. Az összes hol-
minkból fejenként öt mázsát vihettünk ma-
gunkkal, a többit elhelyezhettük valahol. Az
üres lakást lepecsételték. Egész brigád mûkö-
dött már a XI. kerületi plébánián, amelyik se-
gített a kirakodásban. Nekünk szerencsénk
volt, mert szeptemberben megkaptuk a pa-
pírt, hogy átköltözhetünk Szentesre a nôvé-
rem családjához. Sem Budapestre, sem pe-
dig máshová nem mehettünk.

Dr. Réthelyi Jenôné

„Megtanultam a kicsinek is örülni”

Az újságunkban megjelenô cikkhez kapcsoló-
dóan a kerületünkben élô dr. Némedi László-
né Nagy E. Zsuzsanna több oldalas írásában
örökítette meg kitelepítésük történetét.

A visszaemlékezés terjedelme miatt csak rö-
vid kivonattal idézhetjük fel számûzetésének
éveit.

„Édesapám magas rangú állami tisztviselô
volt, édesanyám földbirtokos családból szár-
mazott. 1951 júniusában éjjel 3-kor nálunk
is csöngettek az ÁVO-sok és hozták a végzést.
Másnap hajnalban 50 kg-os csomagjainkkal
elszállítottak minket Kondorosra. Akkor 15

éves voltam. Igyekeztünk rokonoknál és jó is-
merôsöknél elhelyezni a képeket, könyveket,
bútorokat és a többi értéket. Amikor a teher-
autó elindult velünk a szeretett lakhelyrôl,
úgy éreztem, hogy az egész bensôm kiszakad.
Ha jól emlékszem, a józsefvárosi állomásra
vittek. Éjjel érkeztünk meg Kondorosra,
ahol a szabályok ismertetése után a lovas sze-
kérrel kirendelt szerencsétlen házigazdák ha-
zavihették a számukra kijelölt családot. A mi
házigazdáink nagyszerû és rendes emberek
voltak, akik soha nem hánytorgatták fel ne-
künk, hogy miattunk kellett egy kis szobá-
ban lakniuk, mert az övékét utalták ki szá-
munkra. Az ott eltöltött másfél év életem
egyik emlékezetes szakasza volt. Sokat tanul-
tam tôlük. Amikor kihirdették az amneszti-
át, el lehetett hagyni a kijelölt tartózkodási
helyet, de Pestre tilos volt menni. Ez a rende-
let eredményezte aztán a több éves pokoljárá-
somat. De megtanultam dolgozni és nem nya-
fogni, ha kicsit nehezebb volt a munka vagy
az élet. Megtanultam a szüleimért felelôssé-
get viselni, és ez tartott vissza attól, hogy én
is elhagyjam az országot. Megtanultam a ki-
csinek is örülni, és a kevéssel is boldognak
lenni. Nem perlem a jó Istent a sorsomért,
mert nagyon szép életem volt, és ezt a bá-
tyámmal együtt a szüleinknek is biztosítot-
tuk, életük végéig, amiben nagy segítségre
volt a családom is. De a rokonoknál való há-
nyódást, az otthontalanságot, a rongyosságot
és a meg-megnyilvánuló megaláztatást senki-
nek sem kívánom. Sokszor álmodom, hogy a
mostani otthonomból kitelepítenek, és
ugyanezzel az érzéssel ébredek.”
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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 Budapest, Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
� M GALÉRIA a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. ÁPRILIS 25-ig: Vannak vidékek...
— Lettner Krisztina fotókiállítása. Erdélyben Kányádi Sándorral és a Kalákával. ÁPRILIS 29–MÁJUS 20-ig a
XX. Gyermek Mûvészeti Fesztivál képzômûvészeti kategóriájára érkezett alkotások kiállítása.
� VÍZIVÁROSI GALÉRIA: ÁPRILIS 20–MÁJUS 11-ig: Feleky Fetter Frigyes: Válogatás. Festmények, grafi-
kák. Megnyitó: ÁPRILIS 20., 18.00. Megnyitja: Szûcs György mûvészettörténész. Budapest II. — Emlékkiállítá-
sok sorozat.
� HOME GALÉRIA: ÁPRILIS 28-ig: Hommage à Puskás Öcsi. Helyszín: Boscolo New York Palace, V. emelet
(1073 Erzsébet krt. 9–11.)

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: ÁPRILIS 17., 11.00: Koncert 33 — MVM Koncertek. A hangszerek vilá-
ga. A fuvola története. Mûsorvezetô: Drahos Béla, közremûködnek mûvészek és gyerekek. ÁPRILIS 18.,
11.00: Michel Sogny zongoramatinék. Zongorán közremûködik Laura Mikkola (Finnország). ÁPRILIS 18.,
14.00: Legyen a zongorázás öröme mindenkié. Michel Sogny tanítási módszere. Bemutató és hangver-
seny. Vezetô tanár: Szentpéteri Gabriella. A belépés díjtalan. ÁPRILIS 20., 18.00: Koncert 33 — MVM Kon-
certek. Junior Prima Díjasok hangversenysorozata. Hajnóczy Júlia (ének). Közremûködik: Vigh Andrea (hár-
fa). ÁPRILIS 22., 18.00: Bartók Zeneakadémiája. Bella Máté és Tornyai Péter szerzôi estje. ÁPRILIS 28.,
18.00: Mestermûvek, érdekességek. Hargitay Imre zongoraestje. Közremûködik: Rónaszéki Tamás (hegedû),
Déri György (gordonka). Schubert, Bartók, Haydn és Beliczay Gyula mûvei. ÁPRILIS 30., 18.00: Kamaraestek
a budapesti vonósokkal. Közremûködik: Szabó Orsolya (zongora), Bánfalvi Béla, Papp Györgyi (hegedû),
Ludmány Emil (mélyhegedû), Botvay Károly (gordonka). Goldmark: Desz-dúr zongoraötös, Schumann: Esz-
dúr zongoraötös.

GYEREKEKNEK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Diridongó. Ölbéli zenés foglalko-
zás apróságoknak és cseperedôknek (6 hónapostól 4 évesig) Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével.
Tel.: 06 20 546-5757; dzsuzsi@chello.hu
� HELEN DORON EARLY ENGLISH: Játékos angoloktatás 1–14 éves korú gyermekeknek a Keleti Károly utca 8.
alatt és a Teszvesz játszószobában (Budagyöngye). Jól felépített tananyag és tanmenet, minôségi zene, tanári
kézikönyv, korosztályos bontás, 5–8 fôs csoportok, nemzetközi színvonal. Bejelentkezés: 06 70 2010 369 vagy
bp-rozsadomb-obuda@helendoron.com
� ZENEDOBOZ: Zenei fejlesztés és játék a Mazsola Játszóházban kéthetente szerdán 10.30–11.30-ig. Részvé-
tel szülôvel 1–3 éves korig, a belépés ingyenes. Bejelentkezés: 200-1907 és 06 30 982-0386, vagy e-mailben:
remusz@hu.inter.net (1026 Krecsányi u. 1.)
� SZÁZHOLDAS ANGOL: 1–4 éves gyerekeknek, szerdánként 11-kor a Világgyerek játszóházban, a János
Kórház mellett. Elérhetôség: angol.szazholdas@gmail.com, 06 70 253-5210, https://sites.google.com/site/
szazholdasangol, 1026 Szilágyi Erzsébet fasor 61., I. em. 3/a.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Április 23.: Kirándulás
Zsámbékra. Utazás távolsági busszal a Széna térrôl, találkozó 9 órakor a Moszkva téri óra alatt. Visszaérke-

zés: kb. 17.00. Programunkban szerepel a Sváb táj-
ház és a Lámpa Múzeum megismerése vezetô kísére-
tével. Elsétálunk a romtemplomhoz, megtekintjük a
kôtárat. Ellátogatunk Zombori László fazekasmûhe-
lyébe, ahol kipróbálhatjuk a fazekasmesterséget. Köz-
ben egy finom ebéd a Lámpás étteremben. Klubveze-
tô: Kilián Mária, tel.: 212-2820.

BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

BERCZIK SÁRA 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

NÉZÜNK, MINT A MOZIBAN. Most, hogy a tavasz beköszöntével szabad perceinket
szívesebben töltjük megfáradt leveleink fotoszintetizálásával, mint bármi mással, ideje
mozgósítani jószolgálati énünket, és kedvet csinálni a tavaszi bemutatókhoz. Egy napos
hétvége egy mégoly ígéretes filmet is hazavághat, s csak találgathatunk, kinek lesz kedve
rügyfakadás közben egy apokalipszis képeihez, márpedig a Pulitzer-díjas Cormac McCar-
thy-regény, Az út filmváltozata (bemutató: május 6.) két színt ismer; a szürkét és a
még szürkébbet.

A legenda tiszteletben tartását tartotta szem elôtt — legalábbis erre esküdözött
— Jon Favreau. A színészbôl lett rendezônek elsôsorban a híresen kényes képre-
gényfanoknak, közelebbrôl az Iron Man-rajongóknak kell elsôsorban a kedvére ten-
nie: ezt két éve A Vasember címû filmmel egyszer már maradéktalanul sikerült is
teljesítenie, s minden jel szerint idén sem fog szégyent vallani: a folytatásban (ápri-
lis 29.) a már kipróbált Robert Downey Jr. mellett Mickey Rourke és Scarlett Johans-
son ellenlábaskodása hivatott fenntartani az érdeklôdést. Akinek viszont már sem-
minek és senkinek nem kell megfelelnie, az nem más, mint a filmkészítést és a bor-
termelést is egy kiérdemesült ínyenc mozdulataival végzô Francis Ford Coppola,
aki 68 éves korában látta elérkezettnek az idôt, hogy felvegye a mûvészileg függet-
len filmkészítés fonalát. Ennek elôször a Magyarországon be sem mutatott Youth
Without Youth lett az eredménye, tavaly pedig a kereken 70 éves maestro bemutat-
ta a Vincent Gallo és Klaus Maria Brandauer közremûködésével készült Tetrót (ápri-
lis 29.), s utóbbi immár nem kerülhette el a hazai mozibemutatót. E. K.

SZÉCHENYI NYOMÁBAN. A Magyar Mezô-
gazdasági Múzeum az egész évet átölelô
programsorozattal tiszteleg Széchenyi István
emléke elôtt, amit április 8-án, az Emlékezés
Széchenyire címû kamarakiállítás megnyitásá-
val indított útjára. A látogatók tárlatvezetések-
kel, különleges vártörténeti sétákkal és egy já-
tékos kvíz kitöltésének segítségével gazdagít-
hatják ismeretanyagukat, miközben remekül
szórakoznak.

A kiállítás december 31-ig látogatható.
(1146 Városliget, Vajdahunyadvár. Fax: 364-
0076. Web: www.mmgm.hu.
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� A CSILLAGÁSZAT NAPJA: ÁPRILIS 24.: A Ma-
gyar Csillagászati Egyesület elôadásai.13.00:
Kolláth Zoltán—Mizser Attila: A csillagászat
nemzetközi éve után. 13.45: Oláh Katalin:
Napaktivitás és klímaváltozások. 14.30: Sar-
neczky Krisztián: Tûzgömb robbant Magyaror-
szág fölött. 20.00: Távcsöves bemutató és
szabadtéri lézermutatós elôadás a tavaszi ég-
bolt csillagképeirôl a Kultúrkúria udvarán. A
belépés ingyenes.
� SZÍNHÁZ: ÁPRILIS 19., 19.00: Nádai Péter:
Magányos cédrus — ôsbemutató. Az Éjszakai
Színház és a Pinceszínház produkciója. Rendezô:
Kôváry Katalin. Szereplôk: Hirtling István, Igó
Éva, Széles Tamás, Gönczy Attila, Vallai Péter, Bo-
tos Éva, Kecskés Karina, Ujréti László. A szerzô
azokat a napokat ábrázolja, amikor 1984-ben ki-
derült, hogy nem veszünk részt az olimpián, és
ez egy család életét alaposan felkavarja, hiszen
a fiatalabbik fiú éremesélyes pillangóúszásban.
ÁPRILIS 24., 19.00: Gogol: Egy ôrült naplója.
A klasszikus mûvet ezúttal a Szolnoki Szigligeti
Színház vendégjátékaként Tahi Tóth László tol-
mácsolásában láthatjuk.
� ZENE: ÁPRILIS 23.:18.00: A Grazioso Zene-
szalon vendége a 80 éves Csoóri Sándor. Az
esten Balogh Ferenc hegedül, Sztankay Klára
zongorázik.. Házigazda: Detvay M. Marcella. A
belépés díjtalan, de regisztráció szükséges. Rész-
vételi szándékát jelezze az info@kulturkuria.hu
e-mail címen. ÁPRILIS 24., 19.30: Fiatal mûvé-
szek fóruma — Bartos Dániel hegedûkoncert-
je. A fiatal mûvész a Brüsszeli Zeneakadémia
hallgatója. Magyarországi bemutatkozásán a ze-
neirodalom hegedûre írt virtuóz alkotásait szó-
laltatja meg.
� KIÁLLÍTÁS: ÁPRILIS 20–MÁJUS 25-ig: Az év
természetfotósa 2009.
� GYEREKEKNEK: Kéthetente csütörtökön 18
órától Magyar táncház gyerekeknek: magyar
táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Veze-
ti: Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és
Nyíri László. ÁPRILIS 18., 11.00: Bonbon Mati-
né — Família-bérlet: Furulyás Palkó. ÁPRILIS
24., 11.00: Varázsecset: A Föld napja.
� ZÖLDÁG: ÁPRILIS 22., 18.00: Az én házam,
az én váram... és az én energiám. Alternatív
energia és a „zéró energia ház”. A legújabb lehe-
tôségekrôl beszélgetünk magyarországi példák
bemutatásán keresztül Véghely Tamás megújuló
energia szakértôvel. ÁPRILIS 27., 18.00: Gyógy-
növény Klub: Vitaminok és a természetes vita-
minpótlás. Kökény Mária fitoterapeuta elôadá-
sa. Miért jobb a friss vitamin, mint a mestersé-
ges vitaminkészítmények? ÁPRILIS 30., 17.30:
Kertbarát Klub: Dísznövények. Beszélgetés,
hasznos tanácsok hobbikertészeknek. Házigaz-
da: Eleôd-Faludy Gabriella. Vendég: Deák Péter
mezôgazdasági oktató.
� TUDÁSTÁR: ÁPRILIS 20., 18.30: Ludmann Mi-
hály mûvészettörténész elôadása az orosz mû-
vészet nagy századáról.

� BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 20.: Tudod-e, hol laksz? ÁPRILIS 27.: Beszélgetôs klubnap. MÁ-
JUS 4.: Pünkösd hava, májusi jeles napok. Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretet-
tel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út
63. Tel.: 326-7273)
� HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit,
amelyre mindenkit szeretettel várunk. (1028 Máriaremetei út 37.)
� TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Infor-
máció Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
� ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Összejöveteleinket havonta egyszer tartjuk, mindig szer-
dán. Múlt alkalommal vendégünk volt dr. Tomcsányi Pál akadémikus. Kellemes, jó hangulatú elôadással aján-
dékozott meg bennünket. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
� BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 21.: Városnézés Gyôrött. Utazás vonattal. ÁPRILIS 28.:
Nemzetközi Csipkefesztivál Kiskunhalason. MÁJUS 5.: Gyalogos séta: Királyrét — Berkenye. MÁJUS 12.:
Látogatás a Budapesti Füvészkertben. Részletes felvilágosítás a 326-7830-as telefonszámon, ill. a tothbu-
da@chello.hu címen.
� DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tart-
juk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; tel.: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: ÁPRILIS 17.: Pilis-hegység. Gyerekeknek is
ajánlott. Találkozó: 7.45 óra, Batthyány tér, HÉV pénztár. ÁPRILIS 18.: Mátra. Találkozó: 7.15 óra, Stadionok,
Volán pu. ÁPRILIS 24.: Pilis. Találkozó: 8 óra, Árpád híd, Volán pu. ÁPRILIS 24.: Vértes. Találkozó: 7.15 óra,
Népliget, Volán pu. pénztárak. ÁPRILIS 25.: Alcsútdoboz — Horgásztó — Vértesacsa. Találkozó: 8 óra, Déli
pu. pénztár. Információ: 316-3053, 06 20 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.).
� BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: ÁPRILIS 18.: Mátra. Kékestetô—Mátraháza—Mát-
rafüred. Táv: 22 km, szint: 600 m. Találkozó: 7.15: Népstadion, buszpályaudvar, jegypénztárnál. Túravezetô:
Czirbik Sándor, tel.: 06 30 570-9904. ÁPRILIS 25.: Vértes. Szárliget—Vitányvár—Szép Ilonka forrás—Szár.
Táv: 12 km, szint: 210 m. Találkozó: Déli pályaudvar, jegypénztárnál, 7.00. Túravezetô: Mészáros Lajos, tel.: 06
30 217-3416. MÁJUS 2.: Börzsöny. Perôcsény—Jancsi-hegy—Salgóvár—Bányapuszta—Nagybörzsöny. Táv:
15 km, szint: 350 m. Találkozó: Nyugati pályaudvar, jegypénztárnál, 7.45. Túravezetô: Horváth László, tel.: 06
20 493-3630.

KLUBOK BABA-MAMA-KLUB: minden szerdán 10 órától dr. Rochlitz Zsuzsa családterapeuta vezeté-
sével a Kájoni Házban.
� BRIDZSKÖR minden szerdán 15–20 óra között a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
� BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Végre tavasz van, kimozdulhatunk a szabadba, és ezt ki is használ-
juk. Nagyon szépnek és tartalmában is gazdagnak terveztük meg áprilisi—májusi egynapos kirándulásainkat.

CSERNUS SZERINT A NÔ. Április 30-án 19 órától a Klebels-
berg Kultúrkúria közönsége megtudhatja, mi a véleménye Cser-
nus Imre pszichiáternek a nôrôl. Csernus doktor megítélése sa-
játos munkamódszerei és egyéni stílusa révén meglehetôsen el-
lentmondásos kollégái és páciensei körében egyaránt.

— Teljesen mindegy, hogy az elégedetlenség, a feszültség ol-
dása alkohollal, gyógyszerrel, droggal, munkába való menekü-
léssel, játékkal, támaszkodással történik, valójában a realitás-
tól való menekülésrôl szól a története — vallja Csernus Imre,
aki szerint a gyógyulni akarónak kell döntenie, az orvos csak
asszisztálhat neki.

Legújabb könyvében a nôi szerepekrôl, sorsról, lehetôségek-
rôl olvashatunk Csernus sajátos szemüvegén keresztül.

— Ez a könyv, ha minden összeáll, a NÔ-rôl fog szólni —
mondta a szerzô egy interjúban készülô kötetérôl —, ami a férfiak imádatának a tárgya, az
örök és megfoghatatlan csoda, amit már sokan leírtak és megfogalmaztak. Én meg arra va-
gyok kíváncsi, hogy hogyan lesz valakibôl jó nô! Nehéz téma, de ahogy megfigyeltem, ez mind-
két nemet egyformán izgatja.

Csernus Imre megírta a könyvét, amelybôl sok minden kiderül. Vajon tudjuk-e, hogy mitôl
nô egy nô, és, vajon mitôl jó egy nô? Meg tudjuk-e élni saját nemiségünket, akár férfiak va-
gyunk, akár nôk? Tudunk-e jó példával szolgálni gyermekeinknek? Jól érezzük-e magunkat a sa-
ját bôrünkben? Teszünk-e valamit azért, hogy jobbak lehessünk, vagy csak az irigykedésre fut-
ja? Aki ezekre a kérdésekre szeretne választ kapni, hallgassa meg Csernus doktor elôadását a
Kultúrkúriában. Jegyár: 2500 Ft.

MÛSORVÁLTOZÁS. Április 18-án 11 órától a Klebelsberg Kultúrkúriában a Bonbon Ma-
tiné Família-bérletében mûsorváltozás miatt nem a BA-LU társulat, hanem a Kolompos
együttes Furulyás Palkó címû elôadását láthatja a közönség. Mûsorvezetô: Lukácsházi
Gyôzô.

FO
TÓ

:S
ZT

A
N

KÓ
BÁ

LI
N

T



2010/8 — április 16. AJÁNLÓ 17. OLDAL

� GYERMEK- ÉS CSALÁDI PROGRAMOK:: Weö-
res Sándor országos gyermekszínjátszó talál-
kozó 2010. A Magyar Drámapedagógiai Társa-
ság és a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ ti-
zenkilencedik alkalommal hirdeti és rendezi
meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínját-
szó Fesztivál fôvárosi találkozóját. ÁPRILIS 24.:
Aranyokleveles csoportok bemutatója. A ren-
dezvény díjtalanul látogatható. SZIAMARCZI
Motolla játszóház szombatonként 10.30–
12.00: ÁPRILIS 17.: Vizes kézmûves — Papírme-
rítés, nemezelés, vízfestés. ÁPRILIS 24., 10.00–
16.00: ÖKO SZIAMARCZI! Szabadtéri családi
játszószombat a Föld Napja alkalmából. Kôke-
tánc gyermektáncház minden vasárnap 10–
12-ig: 1–7 éves gyerekeknek szóló, élô moldvai
és gyimesi muzsikával kísért gyermektáncház,
ahol a dalok és a táncok mellett a magyar népi
gyermekjátékok sokaságával ismerkedünk, körjá-
tékokkal, mondókákkal, mesékkel, kézmûvesség-
gel és az év közbeni ünnepek, népszokások meg-
tartásával vezetjük foglalkozásainkat. ÁPRILIS
18.: Textilfestés. ÁPRILIS 25.: Táncház a Szent
György-nap jegyében. ÁPRILIS 19–május 7.:
Gyermek Mûvészeti Fesztivál. A rendezvény
díjtalanul látogatható.
� SZÍNHÁZ, IRODALOM: Könyvbemutató. ÁP-
RILIS 16., 17.00: Börcsök Mária: Hitvesi szere-
lem a magyar költészetben. „Mi szükség van
ilyen könyörtelenül ôszinte írásokra?” — teszi
fel a kérdést könyvének elôszavában Börcsök
Mária költô, esszéista, és meg is felel rá: „az
igazságot nem lehet elhallgatni, az ugyanis min-
dig kiderül, és akkor nemcsak a hamis illúzió
foszlik szerte, de megrendül a hit is. Márpedig
szükségünk van arra, hogy higgyünk a szerelem-
ben, a hitvesi szeretetben, mert létezik — ha
nem is úgy, mint a tankönyvekben.” Diákszínhá-
zi estek és mûhelyek. ÁPRILIS 30., 18.00: Man
shopping — tánc- és gesztusszínház, a Kara cso-
port elôadása. Miért ilyen furcsák a mai fiúk és a
lányok? Miért viselkednek nôiesen a férfiak és
férfiasan a nôk? Miért ilyen steril külsejû model-
lekkel, mintákkal kínál meg minket a divatvilág?
Miért viselkedem úgy, ahogy, hogy elfogadjon
egy közösség? Meddig mehetek el a tetteimet il-
letôen, hogy ne veszítsem el önmagam, de befo-
gadjon a környezetem? És egyáltalán: ki vagyok
én? Egy tucat fiatal keresi a kérdéseit a kész vála-
szokhoz. Rendezô: Gyevi-Bíró Eszter.
� ZENE: Csángó csütörtök. Guzsalyas. Min-
den csütörtökön 20 órától gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fan-
fara Complexa zenekarokkal. ÁPRILIS 17.,
20.00: Balázs Elemér Group. Memories’ — má-
sodik lemezbemutató koncert. ÁPRILIS 24.,
19.00: Kaláka. Akusztikus koncert felnôtteknek,
elôadások minden hónap utolsó szombatján.
Az együttes válogatása saját szerzeményeibôl,
többek között Jeszenyin, Villon, Kosztolányi,
Tóth Árpád, József Attila megzenésített versei-
bôl elsôsorban a felnôtt közönség számára.

Vannak még szabad helyeink, várjuk a kedves érdeklôdôk jelentkezését. Áprilisi ajánlatunk: 20.: Geszt—Kis-
marja—Nagykereki—Hencida — kirándulás autóbusszal. ÁPRILIS 27.: Babócsa—Lendva—Csáktornya — ki-
rándulás autóbusszal. ÁPRILIS 29.: Közgyûlés. Májusi kínálatunk: 4.: Ásványtúra a Mátrába. MÁJUS 11.:
Kiszombor — Hódmezôvásárhely és környéke. MÁJUS 18.: Vácrátót—Galgahévíz—Tura. Rendezvényein-
ket nem klubtagok is látogathatják. Klubdélutánok minden csütörtökön du. 3-tól 6-ig.Tel.: 216-9812 (rögzítô
is), 06 20 42-42-180, 06 20 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu, II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos
Lajos emléktábla alatti ajtón a fôbejárat mellett balra.

TANFOLYAMOK PIKLER MÛHELY: Békés kisgyermekek — elégedett szülôk. Elôadás-sorozat kis-
gyermekes szülôknek. ÁPRILIS 21.: A „szobatisztaságról” — a gyerek szemszögébôl. Hogyan támogathat-
ja a szülô gyermekét ebben a fontos önállósodási folyamatban? Bevezetôt tart dr. Majoros Mária gyerekor-
vos. Az egy alkalomra szóló belépô 2500 Ft. Érdeklôdni és jelentkezni Szeleczki Gabriellánál lehet: pikler@t-
online.hu; telefon: 06 20 474-3317; 326-5262. Az intézet munkájáról további információk a www.pikler.hu
honlapon találhatók. (1022 Gábor Áron u. 39.)
� MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Festôkurzus felnôtteknek minden kedden 17.00–19.30-ig.
Várunk minden olyan érdeklôdôt, aki mindig is szeretett volna alkotni, de nem volt hozzá mersze, vagy nem
volt rá ideje. A kurzus témája: nagymesterek másolása, csendéletek. Technikák: akril, szén. Kurzusvezetô: Ma-
kovecz Anna képzômûvész, 06 20 573-9339. Jelentkezni folyamatosan lehet. Moldvai és gyimesi népzene-
és néptánckurzusok kezdôknek és haladóknak minden hónap 2. vasárnapján. A kurzusokat a csángó kultúra,
népzene és néptánc iránt mélyebben érdeklôdôknek, laikusoknak és szakembereknek egyaránt ajánljuk. Rész-
vételi szándékukat jelezzék elôre Szeleczki Petránál, tel.: 212-2820, 06 70 335-6284, a kurzust megelôzôen
legalább 2 nappal. Kézmûvesmûhelyek: selyemfestô mûhely kéthetente csütörtökön 17–20 óráig, kézimun-
kamûhely — kötés, horgolás szerdán 17.00–19.30-ig, tûzzománckészítô mûhely szombaton 10–13 óráig. A
kézmûvesmûhelyekkel kapcsolatos felvilágosítás és jelentkezés: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689, vadaszy.esz-
ter@marczi.hu. Radírpók. Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éveseknek minden kedden 16.00–17.30-ig. ÁP-
RILIS 20.: Plakátkészítés. ÁPRILIS 27.: Asztali TetraPak tároló doboz. A szakkör vezetôje Vadászy Eszter, 06
70 977-5689.

A Könyvfesztivál idei díszvendége: Ámosz Oz
Április 22-én nyit a Millenárison, annak
szinte minden épületében a XVII. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál. A Fogadóban a
gyermekkönyvkiadók és a kisgyerekeseknek,
nagycsaládosoknak sokrétû programot kíná-
ló Gyerek(b)irodalom kap helyet. A közokta-
tási tankönyvkiadás újdonságainak, továbbá
a Könyvtáros Klubnak és több kiállításnak is
a Fogadó ad otthont.

A Jövô Háza csarnokában és galériáján a
többi magyarországi és határon túli cég, vala-
mint a külföldi kiállítók helyezkednek el.
Becslések szerint mintegy ötvenezer könyv
közül válogathat a közönség. A kilenc külön-
bözô léptékû és befogadóképességû elôadóte-
remben, valamint színpadokon a nyitva tar-
tás három és fél napja alatt közel háromszáz
kulturális és szakmai programot látogathat a
közönség. Az idei díszvendég az izraeli könyv-
kultúra és kortárs irodalom lesz. A Budapest

Nagydíjat 2010-ben a világhírû izraeli író,
Ámosz Oz veszi át.

A Könyvfesztivál csütörtökön, pénteken és
vasárnap 19 óráig, szombaton pedig 20 óráig
tart nyitva. A fesztivál belépôjegye 600 Ft-ba
kerül, ez az összeg azonban bármelyik
standnál levásárolható.

Fából faragott világ
A különleges szoborbútorokat alkotó mûvész, Sprok Antal tárja a látogatók elé legújabb
alkotásait április 23-tól a Klebelsberg Kultúrkúriában.

„Sprok Antallal és alkotásaival találkozni különleges kaland. Hiszen bármit készítsen is
— bútort, szobrot, szoborbútort —, minden egyes darabja beavatás a fa misztériumá-
ba... Ezek a mívesen megmunkált tárgyak kentaur-természetûek, hiszen a „szoborság”
és a „bútorság” arányosan ôrzôdik meg bennük. Igaz, a kiállítóteremben a szoborfunk-
ció az erôsebb, de valóságos belsôben elhelyezve a szoborbútor másként viselkedik. Kinyi-
tod az ajtaját, kikapsz belôle egy ruhadarabot, kihúzod a fiókot, és megtalálod végre a pi-
paszurkálódat, amelyet már napok óta keresel. És közben valamiféle meghitt viszony szü-
letik közötted és a szoborbútorban testet öltô lény — állat vagy ember — között. Bizarr
bensôségesség. Természet és emberi természet.

Hát ezekért az érzésekért érdemes ellátogatni Sprok Antal növény-, állat- és emberkert-
jébe.” (Réz András) A kiállítást megnyitja Martos Gábor mûvészeti író április 23-án 19 órá-
tól. Közremûködik Takáts Eszter elôadómûvész. A tárlat május 17-ig a Kultúrkúria nyitva-
tartási ideje alatt látogatható. A belépés díjtalan.
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Új kórus a Musica Sacra fellépôi között
Tíz éve, 2000 áprilisa óta találkoznak rend-
szeresen a II. kerületben mûködô egyházi kó-
rusok. A Musica Sacra Civitatis idei hangver-
senyén a régi ismerôsök mellett új fellépô is
bemutatkozik a közönségnek: a Fô utcai gö-
rög katolikus templom másfél éve alakult kó-
rusa idén elsô ízben lép fel a nagyszabású ze-
nei rendezvényen. Történt ugyanis, hogy a
Szent Efrém Férªkar egyéb elfoglaltsága mi-
att ezúttal nem tud részt venni a találkozón.
Vezetôjük, Bubnó Tamás hívta fel a rendezôk
ªgyelmét a ªatal kórusra, hogy idén se ma-
radjon görög katolikus zene nélkül a nagyér-
demû. A Fô utcaiak karvezetôje, Bebrevszky-
Hillender Anita nagy örömnek és megtisztelte-
tésnek nevezte a meghívást.

— 2008 karácsonyán alakult meg a kórus,
amely engem kért fel a szólamok betanításá-
ra és a mûvek dirigálására. Tagjaink nagy ré-
sze a hívekbôl verbuválódott, van közöttünk
egészen ªatal tizenéves, és olyan is, aki már
nyugdíjas éveihez közelít.

A névválasztás is különleges.
Sok ötlet felmerült, amikor az énekkar el-

nevezésérôl töprengtünk, végül Damaszku-
szi Szent János nevét választottuk. Az ô mûkö-
déséhez fûzôdik az a nyolc hang, amely a gö-

rög katolikus liturgiák alapját képzi. A hívek
hétrôl hétre mindig újabb hangot énekelnek
a miséken. Az állandó részek tehát mindig új
dallammal gazdagodnak, ami nyolcheten-
ként ismétlôdik.

Repertoárjukban világi énekek is szere-
pelnek?

Darabválasztásaink két irányvonalat követ-
nek: a szigorúan görög katolikus mûvek mel-
lett szívesen adunk elô könnyedebb hangvé-
telû, ghospell-stílusú kórusmûveket is. Nem
zárkózunk el a világi daraboktól, de ªatal kó-
rusunk eddig hû maradt a görög szellemiség-
hez.

Ennek jegyében tervezik mostani fellépé-
süket is?

Négy rövidebb görög katolikus kórusmû-
vet adunk majd elô. Az elsô egy feltámadási
monostor, Üdvözlégy Istenszülô, majd Bubnó
Tamás feldolgozásában, a Feltámadt Krisztus
címû kórusmû, illetve Fjedorov Angyal kiáltá
és Makarov Tündökölj, tündökölj címû darab-
jai.

A karvezetésen kívül mivel foglalkozik?
Matematika és ének szakos tanár vagyok,

az isaszegi Gábor Dénes Oktató Központban
dolgozom. Ott még nem sikerült kórust szer-
veznem, pedig nagyon szeretem a karének-
lést. Magam is már az általános iskolás éve-
im óta a mai napig énekelek kórusban. Fegy-
vernekrôl származom, és az ottani kórus tag-
ja és egyben vezetôje vagyok.

Miért jó kórusban énekelni?
Ezt nagyon nehéz szavakba önteni, pedig

csodálatos érzés. Énekelni egyedül is nagyon
jó, de közösségben hatványozódik a jó érzés.
Ha énekelünk, megfeledkezünk a mindenna-
pok gondjairól, nem létezik más, csak a har-
mónia, a gyönyörû dallam, amely lélekben
felemel, testileg felfrissít.

Péter Zs.

XI. Musica Sacra Civitatis 2010

Egyházi zene a polgári világban
A II. kerületi önkormányzat meghív minden érdeklôdôt a kerületben mûködô egyházi kórusok hangversenyére.

Helyszín: Móricz Zsigmond Gimnázium (1025 Törökvész út 48–54.). Idôpont: 2010. április 23., 18.30 óra.

Köszöntôt mond dr. Láng Zsolt polgármester.
A mûsort Horváth Bálint vezeti.

Belépés díjtalan.

Mûsor

� Egyesített kórus. Bach: Ragyogva tûz a napsugár. Vezényel Cseri Zsófia.
� Palló Imre Kórus (Torockó téri református templom). Vezényel Cseri Zsó-

fia. Rowland H. Prichard (1811–1887): Énekszóval áldom Jézust; J. Shop:
Ároni áldás; G. F. Händel: Dicsérd Istent, zengedezz. Orgonán közremûkö-
dik Draskóczy László.

� Csibekórus (Pasaréti ferences templom). Vezényel fr. Szoliva Gábriel. Di-
csôség és dicséret — hódolati ének Virágvasárnap miséjébôl; Arról ismer-
je meg mindenki — traktus Nagycsütörtök esti miséjébôl; Regina cœli —
húsvéti Mária-antifóna.

� Damaszkuszi Szent János Kórus (Fô utcai görög katolikus templom). Ve-
zényel Bebrevszky—Hillender Anita. Üdvözlégy Istenszülô — feltámadási
monostor, magyar szövegre átültette Bubnó Tamás; Feltámadt Krisztus
— 3 nyelven — az eredeti dallamokat átdolgozta Bubnó Tamás; Fjedo-
rov: Angyal kiáltá; Makarov: Tündökölj, tündökölj mennyei Jeruzsálem.

� Máriaremetei Werner Kórus (Máriaremetei Bazilika). Vezényel Barlayné
Sraj Aranka. Werner: Alleluja; Lotti: Regina cœli; Halmos László: Magnificat.

� Rákócziánum Scholája (Krisztus Király templom). Vezényel Nényei Lász-
ló. Victoria: Vere languores nostros; Durufle: Ubi Caritas.

� Vox Clara Kamarakórus (Országúti ferences templom). Vezényel Bottká-
né Kollár Júlia. Gounod: Ave verum; Orbán György: Ave Maria.

� Megmaradás Kórus (Cimbalom utcai református templom). Vezényel

dr. Mészárosné Hegedûs Zsuzsanna. Zengd Jézus nevét, 468. református
dicséret (szöveg: E. Perronet, dallam: W. Shrubsole). Osváth Viktor feldol-
gozása. Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek, 252. református dicséret
(Balassi Bálint verse, dallam: Balla Péter. Székely népdalelemek alapján).
Bárdos Lajos feldolgozása. Cesar Frank: Panis angelicus. Vezényel Szabó-
né Butykai Ágnes, közremûködik Horváth Anikó (orgona), dr. Mészáros-
né Hegedûs Zsuzsanna (ének).

� Pasaréti Ifjúsági Kórus (Pasaréti ferences templom). Vezényel Ébner
László. I’m Gonna Sing (spirituálé); Soon I Will Be Done With the
Troubles of the World (spirituálé); Down By The Riverside (spirituálé).

� Szent Antal Kórus (Pasaréti ferences templom). Vezényel Déri András.
Brahms: Liebeslieder Walzer (reszletek); Nein, es ist nicht auszukommen
mit den Leuten; Weiche Graser im Revier; Am Donaustrande; Wenn so
lind dein Auge mir...; Vom Gebirge Well auf Well. Közremûködik Mráz-Já-
ky Annamária és Horváth Bálint (zongora).

� Újlaki Sarlós Boldogasszony kórus. Vezényel Tóth Miklós Zsolt. Kapi
Gyula: 25. zsoltár; Rossini: O Salutaris Hostia; Gregor Aichinger: Regina
cœli.

� Egyesített kórus: Draskóczy László—Szedô Dénes: Szent Ferenc Naphim-
nusza. Vezényel Ménesi Gergely, közremûködik Draskóczy László (or-
gona).
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A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOM elôtt április 18-án délelôtt keresz-
tény értékeket és gondolatokat tartalmazó DVD-filmek árusítása. Április 25. a hivatások
vasárnapja, imanap a papi, szerzetesi hivatásokért. Május 2-án a 10 órai ünnepi szentmi-
sén 42 gyermek járul elôször a szentáldozáshoz.
A KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZBAN április 19-én 20 órakor Jáki Teo-
dóz bencés szerzetes elôadása 129-szer Erdélyben és 99-szer Moldvában címmel. Ápri-
lis 23-án 19 órakor a Szilfa szabadegyetem keretében Cságoly Ferenc Kossuth-díjas épí-
tész tart elôadást A ciszterci építészet címmel.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN április 5-én, húsvéthétfôn ünnepelte 65 éves papi
jubileumát Vida Tivadar. A felvidéki származású nyugalmazott lelkipásztor 1922. február
6-án született Ipolyságon. Újmiséjét 1945. április 2-án, húsvéthétfôn mutatta be a pozso-
nyi Szentháromság-templomban. Elsô kápláni helye Pozsonypüspökin volt, ahol 1946-ig
szolgált; majd 1949-ig Szakolcára helyezték. 1949 és 1951 között Nyitrasárfôre nevezték
ki plébánosnak. 1951 és 1953 között Bozókon, 1953-tól 1956-ig Ímelyen, 1956–58 kö-
zött Garamkövesden és 1959-ben Barssárón szolgált. 1960. január 1-jével megfosztották
az állami mûködési engedélyétôl; 1960–62 között Lipovníkra helyezték, ahol fizikai mun-
kát végzett. 1962-ben Máriaremetére került szolgálaton kívül, ahol tudományos munka-
társként dolgozott, majd 1975-ig ugyanott káplánként és helyettes-plébánosként. 1975
és 1997 között nyugalmazott lelkipásztorként szolgált a kegyhelyen. Többször látogatott
a Felvidékre, ahol elôadások keretében buzdította a magyar katolikusokat hitük és anya-
nyelvük megtartására. A Pázmány Péter Alapítvány elnökeként éveken keresztül segítette
a felvidéki magyar kispapok magyar nyelven való képzését Budapesten.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN április 22-én a 18 órai szentmise után a
frissen alakult Ének-kör zsoltárokat és más hagyományos régi egyházi énekeket tanul ének-
tanár vezetésével. Április 24-én a 18.30 órakor kezdôdô szentmise után cursillós találko-
zó. Április 25-én a 9 órai szentmise után kézmûves foglalkozás, a gyerekeknek a Föld nap-
ja alkalmából meglepetés készül. Májustól indul az egyházközségi táncház. A résztvevôk
magyar, görög, héber népzenére fognak táncolni. A részvétel alsó korhatára 6 év. Részle-
tekrôl a Kántor házaspárnál lehet érdeklôdni a kantor.csilla@freemail.hu címen. Május 1-
jén délelôtt kirándulás. A programról a 06 30 990-8715 számon lehet érdeklôdni.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN április 25-én
és május 2-án 9.30 lesz istentisztelet. A gyülekezet „Magyar feltámadás” címmel Tria-
non 90. évfordulójára versmondó versenyt rendez általános iskolásoknak, melyre egy ha-
zafias vers elmondásával lehet jelentkezni név, cím, telefon, e-mail, a korosztály és a vá-
lasztott vers megjelölésével május 5-ig a hegedus.cimbalom@freemail.hu, illetve a gyüle-
kezet postacímén. A verseny június 5-én szombaton 10 órakor lesz.
A BÉCSI KAPU TÉRI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN április 25-én 16 órakor szeretet-
vendégség a kápolnában, melyen Ferenczi Ilona zenetörténész tart elôadást Heinrich
Schütz élete és mûve címmel. Május 2-án 16 órakor kisgyermekesek játékos családos
délutánja. Téma: „Szívvel-szájjal éneklek Neked”, 18 órakor dicsôítô istentisztelet fiatalok
zenés szolgálatával. Vasárnapi istentiszteletek a Bécsi kapu téri templomban 9, 11 és
18 órakor, a Budagyöngye kápolnában (Szilágyi E. fasor 24.) 9 órakor.
A BUDAI MICVE KLUB. Április 25., 19.00: Vendégünk Kepes András. Beszélgetôtársa:
Verô Tamás rabbi. Április 26., 19 órakor tavaszváró növendék-koncert (vizsgaelôadás) —
az Absolvox Stúdió dalestje: Erkeltôl Kodályig és az olasz nagyromantika. Zongorán kí-
sér: Bizsák Dóra zongoramûvész. Péntekenként (az istentisztelet elôtt fél órával) Talmud
Tóra oktatás 2–13 évesek részére. Információ: 06 30 508-5088.

Szent Márk búzája
„Gergô napi szél Szent György napig él” — össze-
gezték a földbôl élôk a szeszélyes április idô-
járását. A nép hite szerint Szent Györgytôl
(április 24.) kezdôdik az igazi tavasz, ám a ta-
pasztaltak számoltak vele, hogy havazhat is.
Bármilyen volt az idô, a rómaiak megülték
pásztorünnepüket (a Paliliát), amit népünk
Szent György napjához kötött. A juhászok, a
pásztorok ekkor hajtották ki a jószágot a lege-
lôre. István királyig nyúlik vissza az ókeresz-
tény katonaszent hazai tisztelete: állattartók,
méhészek, lovagok, katonák, fegyverková-
csok, vándorlegények, cserkészek választot-
ták oltalmazójuknak. Lóháton ábrázolták,
amint legyôzi dárdájával a sárkányt, a gonosz
megtestesítôjét. Levetette díszes ruháját a ke-
resztények üldözésekor, és közéjük állt, mire
a hatalom börtönbe zárta, kínozta és lefejez-
tette. Jézus vigasztalta szenvedésében.

Mivel rontáselhárító nap volt hajdan a
szent ünnepe, dédapáink a kapura, az istálló-
ajtóra tûzött zöldággal (nyírfagallyal, bodza-
és vadrózsaággal) védekeztek a gonosz kárté-
tele ellen. A gazdák különféle praktikákkal
igyekeztek óvni az állatokat: láncon, fejszén,
ekevason, tojáson, a gazdasszony kötényén
hajtották át a marhát, hogy megvédjék a be-
tegségektôl, távol tartsák tôle a boszorkányt.

Az ünnepen elszegôdött pásztorok, bére-
sek rendszerint Szent Mihályig maradtak
szolgálatban. Miként szerte az országban, vél-
hetôen a budai falvakban is kukoricát, babot,
uborkát, dinnyét vetettek. Az asszonyok kém-
lelték az eget, mert tudták, hogy a György-na-
pi meleg esô aranyat ér. Füleltek, hogy ku-
ruttyolnak-e békák; ha megszólaltak, elköny-
velték, hogy korán beköszönt a nyár. Meg-
ªgyelték, hogy ahány nappal a békazene
megelôzte Szent Györgyöt, annyival koráb-
ban jött a dér Szent Mihály elôtt. A gazdák
sok gabonára számítottak, ha a varjú nem lát-
szott ki a vetésbôl. A búza az életet jelentette,
és megszentelték Márk evangélista ünnepén
(április 25.). Megbecsülték a szentelmény-
bôl tépett szálakat: Szent Márk búzáját ima-
könyvben ôrizték, kenyeres kosárba rakták,
fontak belôle koszorúkat templomi zászlók-
ra, búcsúkeresztekre. A falvak többségében
megáldották a szôlôtáblákat is, hogy jégverés
ne érje a termést. Az öregek szeles, hideg idô-
re számítottak, ha a fülemüle hallgatott az ün-
nepen, ám amikor énekelt, kellemes tavaszt
vártak. Pintér Csilla

Mária-szobor a budaszentlôrinci
pálos kolostorromnál

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepén Székely János püspök muta-
tott be szentmisét a budaszentlôrinci pálos
kolostor romjainál. A szentmisén fogadal-
mat tettek azok, akik kilenc hónapon keresz-
tül egy veszélyeztetett magzatért fognak imád-
kozni. Az ünnepen megáldották a gyermekét
váró Szûzanya szobrát. Markolt Sebestyén szob-
rászmûvész alkotásának még csak a pontos
mását láthatják az arra járók. Az eredeti, hófe-
hér kôbôl készülô alkotás várhatóan májusra
lesz kiállítható állapotban. A szobor kihelye-
zésének ötlete a kolostorrom gondozójától,
Dupay Mihálytól származik, aki adományozó-
ként is segítette a megvalósulást.
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Körzeti megbízottak vigyázzák nyugalmunkat
A közbiztonság szilárdítása, valamint a lakos-
ság és a rendôrség szorosabb együttmûködé-
se a célja a májustól mûködô és újragondolt
körzeti megbízotti rendszernek. Az új kapi-
tányságvezetô kinevezésével a II. kerületben
új alapokra helyezett rendészeti koncepció
körvonalazódik. Ennek egyik fontos eleme a
régrôl ismert, ám kissé megkopott fényû kör-
zeti megbízotti rendszer, amelynek lényege,
hogy a helyi rendôrség munkatársai szoro-
sabb kapcsolatot tartanak fent a lakossággal.

— A szûkös létszám tudatában a megelô-
zésre kell helyezni a hangsúlyt — vallja Bu-
csek Gábor II. kerületi rendôrkapitány. — Ha
jól végezzük a feladatunkat és valóban sike-
rül élôbbé tenni a rendôr-polgár kapcsola-
tot, akkor bûnmegelôzési szempontból ko-
moly szerepet kap a körzeti megbízotti háló-

zat. Szeretnénk elérni, hogy a kerület lakói-
nak ne kelljen a 112-es segélyhívó számot tár-
csázni, inkább elôzzük meg a bajt, mert
ugyanúgy, mint az orvoslásban, a megelôzés
a leginkább célravezetô. A kerületet a lakos-
ságszám és a terepviszonyok adta lehetôsé-
gek szerint 12 körzetre — Pesthidegkutat to-
vábbi négy részre — osztottuk, hogy a képzett
körzeti megbízottak a lehetô leghatékonyab-
ban láthassák el a szolgálatot. Munkatársaim
feladata összetett. Folyamatosan kapcsolat-
ban lesznek a rájuk bízott körzet lakóival,
akik bármilyen észrevétellel és bejelentéssel
megkereshetik a körzeti megbízottat. A kollé-
gák ezen kívül egyszerre végeznek vizsgálói,
nyomozói és járôri munkát, ami szintén a
bûnmegelôzést és a közbiztonság szilárdítá-
sát szolgálja.

Bucsek Gábor hangsúlyozta, hogy átszerve-
zéssel sikerült minden körzetbe állandó
munkatársat biztosítani. A saját körzeti meg-
bízottját hamarosan mindenki megismerhe-
ti a Budai Polgár újságban és májustól az utcá-
kon is. A rendôrök szórólapokon, illetve sze-
mélyesen is megszólítják az érintett polgáro-
kat, és tájékoztatnak arról, hogy milyen elér-
hetôségeken és milyen ügyben várják az ész-
revételeket, bejelentéseket és bûnmegelôzés
szempontjából elhanyagolhatónak tûnô, ám
gyakran mégis fontos információkat.

Szabó G.

Gázos trükk:
hamis az igazolvány

A trükkös tolvajok elôszeretettel hivat-
koznak különbözô közszolgáltatókra,
ha a legegyszerûbben szeretnének be-
jutni a kiszemelt áldozat lakásába. Gyak-
ran a víz-, gáz- vagy az elektromos mû-
vek dolgozójaként mutatkoznak be, és
sajnos, nem távoznak üres kézzel.

A II. kerületi rendôrség eljárást folytat
ismeretlen férfi ellen, aki a gázmûvek
munkatársaként jutott be egy II. kerületi
lakásba. A tulajdonosnak igazolványt
nem mutatott, de felhívta a figyelmet,
hogy másnap reggel nyomáspróbát tar-
tanak a házban, ezért a gázkészülékeket
el kell majd zárni. A férfi szakszerûnek
tûnô magyarázata közben megmutatta,
hogy a tulajdonos a lakásban hol zárja
majd el a csapokat, és megnézte az utol-
só havi gázszámlát. Az ál-szerelô végül
megkérte a férfit, hogy tekergesse a nap-
paliban lévô gázkészülék gombját, amíg
ellenôrzi a gázórát. Néhány perc múlva
elköszönt a „szerelô”. A házigazda csak
késôbb vette észre, hogy mialatt a szo-
bában a gombot tekergette, a trükkös
tolvaj a táskájából ellopta a pénzét. A
rendôrség felhívja a figyelmet, hogy sze-
relôt — fôleg, ha nem mi hívtuk — csak
érvényes igazolvány birtokában enged-
jünk lakásunkba. Ha nem rendelkezik hi-
vatalos, céges megbízással, inkább ma-
radjon kint, vagy jöjjön vissza késôbb,
ha már nála az igazolvány.

A II. kerületi rendôrkapitányság
szerkesztôségünknek eljuttatta a Fôvárosi
Gázmûvek munkatársai (szerelô, óraleolvasó)
által használt igazolványok mintáját.

� Elloptak egy Phil and Ted Sport babakocsit március 17-én kora
este a Hankóczy utcából. A bûncselekménnyel okozott kár 75 ezer
forint.

� Egy ôrizetlenül hagyott hátizsákot lopott el ismeretlen tettes már-
cius 21-én 21.30 és 22.30 óra között a Virág árok egyik épületének
lépcsôházából. A kár mintegy 100 ezer forint.

� Egy Lövôház utcai cipôboltban kivették egy hölgy táskájából az
irattárcát március 20-án este fél hét körül. Ezzel közel 80 ezer forint
kár érte a sértettet. Szintén egy Lövôház utcai helyiségben lopott el
értékeket ismeretlen tettes március 16-án este. A sértett hölgy kára
180 ezer forint.

� Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést egy férfi, ugyanis barátjától
a Mammut II. egyik szórakozóhelyén február 27-én éjszaka eltulaj-
donították pénztárcáját és lakáskulcsát. Reggel lakásukba hazaérve

vették észre, hogy eltûnt egy 300 ezer forint értékû laptop. A lakás-
ban ugyanakkor megtalálták az ellopott pénztárcát. Persze, üresen.

� A Mammut Bevásárlóközpont egyik elektronikai üzletébôl egy fér-
fi és egy nô még február 16-án erôszakkal eltulajdonított egy Leno-
vo márkájú laptopot. A berendezést a hölgy táskájába rejtették,
hogy így vigyék ki az üzletbôl, azonban tetten érték ôket.

� A rendôrség eljárást folytat egy férfi ellen, aki március 9-én este
nyolc elôtt nem sokkal betört a Tárogató úti IBS Nemzetközi Üzleti
Fôiskola egyik irodájába. Az elkövetô különbözô értékeket próbált
volna magával vinni, de még idôben észrevették az esetet.

� Egy Lövôház utcai társasház pincéjébe hatolt be egy férfi április
1-jén 13 óra körül. Miután lefeszítette az egyik pincerekesz ajtajára
szerelt zárat, megpróbált ellopni különbözô értéktárgyakat. Szeren-
csére tettenérték.

II. KERÜLETI RENDÔRKAPITÁNYSÁG: Rómer Flóris utca 10., tel.: 346-1800 (ügyelet
is), e-mail: 02rk@budapest.police.hu

Ismét a csôtöréses trükkel loptak
A trükkös tolvajok egyik kedvenc lopási mód-
szere, hogy csôtörésre hivatkozva jutnak az ál-
dozat lakásába. A beázó plafontól, a vizes falak-
tól mindenki tart, ezért sokan bátrabban be-
engedik otthonukba a vízvezeték-szerelôt
vagy a vízmûvek munkatársát. Így tett egy Hor-
vát utcai ház lakója is, aki beengedte lakásába
a magukat a vízmûvek munkatársainak kiadó
két személy egyikét, hogy közösen ellenôriz-
zék a vezetékeket és a vízórát. A közel 40 per-
cig tartó csapnyitogatás és elhúzódó beszélge-
tés alatt az addig az ajtó elôtt várakozó tettes-

társ besurrant a lakásba, végigjárta az ôrizetle-
nül hagyott helyiségeket, és minden fellelhe-
tô értéket magával vitt. A tulajdonos csak ezt
követôen vette észre, hogy meglopták. A rend-
ôrség felhívja a ªgyelmet, hogy a lakásba bár-
milyen indokkal bekéredzkedô, ismeretlen
személlyel kapcsolatban legyünk sokkal óvato-
sabbak. Ha az illetô nem igazolja magát meg-
gyôzôen, inkább maradjon kint, vagy jöjjön
vissza késôbb, igazolvánnyal. A rendôrség ké-
ri, hogy gyanú esetén érdeklôdjenek és kérje-
nek segítséget a kapitányságon.
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Társasházak felújításának pénzügyi támogatása
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányza-
ta pályázatot ír ki a társasházak felújításához
nyújtandó önkormányzati vissza nem téríten-
dô támogatás igénylésére. A vissza nem térí-
tendô támogatás összege: 100 millió Ft.

A támogatásra azok a társasházak pályázhat-
nak, amelyekben legalább három külön tulaj-
donú lakás van, és az épületek használatbavé-
teli engedélyét az adott pályázat kiírását meg-
elôzô 15 év, vagyis 1995. december 31. elôtt
adták ki.

A részletes pályázati feltételek és mellékle-
tei a www.masodikkerulet.hu címrôl letölthe-
tôk, illetve díjmentesen átvehetôk a Budai
Épületfenntartó (Budép) Kft. Kezelési Irodá-
jában (1027 Frankel Leó út 5. szám alatt).

A pályázatok beadási határideje: 2010.
május 28. péntek 12 óra.

A pályázatokat a II. Kerületi Önkormányzat
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsá-
ga 2010. június 30-án bírálja el. A bizottság
döntésérôl a pályázók levélben értesülnek,
és a honlapon is megjelenik. A bizottság dön-
tését továbbá a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Központjában (1024 Margit krt.
47–49.) és a Budép kezelési irodájában
(1027 Budapest, Frankel Leó út 5. szám alatt)
is kifüggesztik. Az elnyert vissza nem téríten-
dô támogatás a megállapodás aláírását meg-
elôzôen (a döntés ismerete nélkül saját fele-
lôsségre) a 2010. április 2. után megkezdett
munkák ªnanszírozására használható fel.

A KÖZÖS KÉPVISELÔKNEK 2010. május 3-án hétfôn 17 órától tájékoztatást tartanak
a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., földszinti házasságkötô terem).

Ingatlanpályázat
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a tulajdoná-
ban lévô
� Jegesmedve lejtôn található 54346/4 hrsz.-

ú, 1148 m² területû üres telekingatlan, mely-
nek induló ára: 28 100 000 Ft + áfa,

� Kertváros u. 76. szám alatti 52772/5 hrsz.-
ú, 1103 m² területû üres telekingatlan,
melynek induló ára: 32 400 000 Ft + áfa,

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

tulajdonjogának versenytárgyaláson történô
értékesítésére.

A pályázati anyag megvásárolható 2010.
április 2-tôl 2010. április 28-án 16 óráig
10 000 Ft + áfa/darab áron a II. kerületi Ügy-
félszolgálati Központban (1024 Margit krt.
47–49.).

A pályázat beadásának határideje: 2010.
április 29-én 10 óra.

A pályázati anyaggal kapcsolatos kérdések-
re ügyfélfogadási idôben a Vagyonhasznosítá-
si és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatár-
sai válaszolnak személyesen a Polgármesteri
Hivatalban (1024 Budapest, Mechwart liget
1., III. emelet 308.), valamint telefonon a
346-5498-as számon április 28-ig.

AKTUÁLIS ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK. A lakásépítéshez, -vásárláshoz, -felújításhoz és fiatal házaspárok elsô, saját tulajdonú la-
káshoz jutásának támogatására október 31-ig folyamatosan lehet pályázni. � A Költségvetési Bizottság pályázatára a II. kerületi nyugdí-
jasklubok és társadalmi szervezetek jelentkezését várják április 23-án 12 óráig. � A VÖK pályázata a pesthidegkúti társadalmi szerveze-
tek támogatására. Benyújtási határidô: április 23. A Közoktatási, Közmûvelôdés, Sport és Informatikai Bizottság pályázatainak határideje
április 23. � Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság pályázata a szociális ellátások bôvítésére (benyújtási határidô: április 30.).
� A pályázati kiírások és az adatlapok letölthetôk a www. masodikkerulet.hu oldalról.

Megtekinthetô a
rendelettervezet

Az önkormányzat módosítja a II. Kerüle-
ti Városrendezési és Építési Szabályzat
Hûvösvölgyi út, Lipótmezei út, 10930/
22 hrsz-ú ingatlan és a belterülethatár
által határolt területre vonatkozó rendel-
kezéseit — tájékoztatta lapunkat a Fô-
építészi Iroda.

A tervezett módosítás oka, hogy meg-
határozták azokat a feltételeket, melyek-
kel rendezhetik a Lipótmezei út mentén
álló két lakóépület és a volt OPNI között
fennálló, jelenleg megoldatlan mûszaki
és jogi állapotot.

A tervezett rendeletmódosítást ápri-
lis 30-ig közzéteszik a II. kerületi Ügyfél-
szolgálati Központ (1024 Budapest,
Margit körút 47–49.) földszinti hirdetô-
tábláján, valamint megtekinthetô a Fô-
építészi Irodán.

Az észrevételeket, javaslatokat április
30-ig lehet eljuttatni a Fôépítészi Irodá-
hoz (1024 Budapest, Mechwart liget 1.,
I. em.).

Hirdetmény
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásá-
ról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeirôl
szóló 34/2004. (X. 13.) rendelet alapján mint kiíró nyilvános versenytárgyalást hirdet a Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormány-
zat tulajdonát képezô, alábbiakban felsorolt ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére, pályázati eljárás keretében.

Cím Hrsz. m² Szoba Induló ár: Ft Megtekintés idôpontja

Alsóvölgy u. 6., I/1. 11444/6/A/3 168 4+2 fél 40 320 000 2010. április 26. és május 3., 10–10.30 óra
Bem József u. 22., as. 1. 13544/1/A/4 41 1 6 150 000 2010. április 27. és május 4., 11–11.30 óra
Buday László u. 5/c, III/1. 13357/0/A/27 110 3 27 000 000 2010. április 27. és május 4., 14–14.30 óra
Csibor utca 6., as. 1. 11391/12/A/1 28 1 3 920 000 2010. április 26. és május 3., 11–11.30 óra
Fillér u. 32., fszt. 4. 12076/0/A/4 27 1 4 860 000 2010. április 29. és május 6., 11–11.30 óra
Frankel Leó út 24., II/5. 13441/0/A/136 190 5 39 900 000 2010. április 27. és május 4., 8–8.30 óra
Herman Ottó út 3., as. 1. 12174/0/A/3 27 1 4 860 000 2010. április 29. és május 6., 15–15.30 óra
Hûvösvölgyi út 24., as. 2. 11153/5/A/3 49 1+1 fél 9 310 000 2010. április 26. és május 3., 8–8.30 óra
Hûvösvölgyi út 35., as. 1.
Kelemen László u. 1. as. 1. 11614/15/A/2 30 1 4 800 000 2010. április 26. és május 3., 9–9.30 óra

Margit körút 5/a, II/7. 13441/0/A/30 110 3 25 300 000 2010. április 27. és május 4., 9–9.30 óra
Margit körút 15–17., II/1. 13384/0/A/11 101 2+1 fél 26 260 000 2010. április 27. és május 4., 10–10.30 óra
Margit körút 44., III/2. 13651/0/A/24 87 2+1 fél 21 750 000 2010. április 27. és május 4., 13–13.30 óra
Margit körút 64/b, VI/5/b 13692/0/B/68 45 2 7 310 000 2010. április 29. és május 6., 9–9.30 óra
Moszkva tér 3., III/3. 13127/0/A/24 104 3 22 880 000 2010. április 29. és május 6., 10–10.30 óra
Rhédey utca 8/a, as. 2. 13043/27/A/2 29 1 3 770 000 2010. április 29. és május 6., 14–14.30 óra
Szemlôhegy u. 1/b, fszt. 1.
Ady Endre u. 19., fszt. 1. 12931/1/A/3 41 1 10 250 000 2010. április 27. és május 4., 15–15.30 óra

Szilágyi E. fasor 25., félem. 2. 13057/0/A/7 100 3+1 fél 20 000 000 2010. április 29. és május 6., 13–13.30 óra
Varsányi Irén u. 6., fszt. 2. 13739/0/A/2 23 1 5 290 000 2010. április 29. és május 6., 8–8.30 óra
Zsellér u. 3., (lakóház, udvar és
egyéb épület) 54371 492 19 240 000 2010. április 26. és május 3., 14–14.30 óra

Az eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás április 12-én 8 órától május 10-én 17.30 óráig vásárolható meg a
II. kerületi Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.) 10 000 Ft+áfa, azaz tízezer forint+áfa egyszeri vissza
nem térítendô összeg ellenében. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati felhívást megvásárolta.

A versenytárgyalásra a pályázati felhíváshoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni, amely leadásának határideje: 2010.
május 10. 18 óra. A regisztrációs lapot — ügyfélfogadási idôben — a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodán
(1024 Mechwart liget 1., 302.) lehet leadni. A kitöltött regisztrációs lap határidôben történô leadása a pályázati felhívásban foglal-
tak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre ügyfélfogadási idôben személyesen, valamint telefonon a 346-5484-es számon a Vagyon-
hasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai válaszolnak május 10-ig.
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Kitüntették Gyurta Dánielt és Széles Sándort
A március 15-i központi ünnepségen, a Parla-
mentben hódmezôvásárhelyi edzôtáborozása
miatt nem lehetett ott Gyurta Dániel, a Jövô
SC-Veolia világbajnok úszója és mestere, Szé-
les Sándor. A pótlólagos átadásra március
30-án, az Önkormányzati Minisztériumban
került sor. Jauernik István államtitkár és Simó-
ka Beáta, a sportot felügyelô államtitkár ad-
ták át „A Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje Polgári Tagozata” kitüntetést
a két kitûnô sportembernek.

A rövid protokollt követôen az évtizedek
óta a kerületben élô Széles Sándor mester-
edzô röviden válaszolt a kitüntetés jelentôsé-
gét ªrtató kérdésre.

— Számomra óriási megtiszteltetés ez a ki-
tüntetés, mivel tudom, milyen nagy egyénisé-
gek kapták meg már ez idáig. Igyekszem meg-
felelni az elvárásoknak: elsô számú tanítvá-
nyom, Gyurta Dániel az idei, budapesti Euró-
pa-bajnokságon, majd a 2011-es világbajnok-

ságon, s legfôképpen a 2012-es, londoni
olimpián is kiemelkedô szereplésre lesz ké-
pes.

Gyurta Dániel ünnepélyes hangulatban vá-
laszolt a kérdésekre, amelyek sorában elô-
ször arról faggattam: lehet-e a tavalyi eszten-
dôt fokozni, hiszen 2009-ben mindent meg-
nyert?

— Úgy gondolom, hogy igen. Jelenleg elég
erôsnek érzem magamat ahhoz, hogy 2010-
ben és a következô években egyaránt tudjak

emelni a mércén. Idén az elsô nemzetközi
versenyem Monte Carlóban, május elején
lesz. Bár nem perdöntôek az ott majdan el-
érendô eredmények, mégis jelzésértékûek,
hol is tartunk önmagunkhoz és a nemzetközi
élmezônyhöz képest. Természetesen a csúcs-
formát a nyáron, Budapesten sorra kerülô fel-
nôtt Európa-bajnokságra szeretnénk idôzíte-
ni.

Kép és szöveg: Jocha Károly

� MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZ-
PONT: Színpadi mozgás. Ritmikus gimnaszti-
ka és dzsesszbalett elemein alapuló mozgás
8–10 éveseknek minden kedden 18–19 óráig.
Információ: Kilián Brigitta, 06 20 450-5822.
Gerinctorna minden hétfôn 19.00–20.00 és
csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamveze-
tô, jelentkezés: Petô Barbara, 06 30 370-7322.
Össztánc 13–18 éveseknek április 13-tól min-
den kedden 19–20-ig. Információ: Kilián Brigit-
ta, 06 20 450-5822. Jóga szerdánként 8–9.45
óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kun Ág-
nes, 06 20 250-0431. Jóga szerdánként 19–
21 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egey-
né Nagy Júlia, 06 20 941-8773. Terhestorna
szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–10.50
óráig. Jelentkezés: Németvölgyi Emese, 06 30
210-9597. Táncos nôi torna. Táncos elôkép-
zettség nem szükséges. Hétfôn és csütörtökön
9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilo-
na, 06 30 922-5887.
� KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: Felnôttek-
nek Nordic Walking az Arad és a Kôvári utca
sarkánál kedden, szerdán és csütörtökön 15–
16-ig, szombaton és vasárnap 9–10-ig és 10–
11-ig. 35+gimnasztika hétfôn 17–18-ig, szer-
dán 10–11-ig, kardiowelness hétfôn 17–18-
ig, szerdán 17–18-ig. Sleepwellness tréning
szerdán 18–19-ig. Karate iskolástól a felnôtt-
korig kedden, csütörtökön 17–18-ig. Jóga a
mindennapi életben hétfôn, pénteken 9.30–
11-ig, kedden és csütörtökön 18–19.30-ig. Fit-
neszjóga pénteken 8.15–9.15-ig. Pilates hét-
fôn 8.15–9.15-ig. Nôi torna szerdán 8.15–
9.15-ig. Konditorna hétfôn, gerinctorna ked-
den, kondi és gerinckímélô labdástorna csü-
törtökön 8–9-ig. Mûvészi torna nôknek 11–
50 éves korig pénteken 19–20-ig, klasszikus
balett felnôtteknek pénteken 20–21-ig. Fran-
ciatorna hétfôn 9.15–10.45-ig, csütörtökön
9.15–10.45-ig. Gyerekeknek: Csiri-biri torna
1–3 éveseknek csütörtökön 9.45–11.30-ig. Ka-
rate 4 éves kortól pénteken 17–18-ig. Balett-
tanfolyam kedden, pénteken 17–18-ig óvodá-
soknak, 18–19-ig iskolásoknak. Érdeklôdni le-
het N. Tóth Kingánál a 392-0872-es és a 06 30
568-0772-es számokon, e-mail: kingat@kul-
turkuria.hu.
� MARCZIBÁNYI SPORTCENTRUM: Focisuli
kedden és csütörtökön 16–17-ig, gyerekek ré-
szére jógaország és fitkid, korcsolya- és jég-
korongoktatás egyénileg és csoportosan. Kö-
zönségjég hétköznap 14–20-ig, pénteken 14–
22-ig, hétvégén 9–22-ig, továbbá fitneszórák
és pályák bérlése. (1022 Marczibányi tér 16.,
tel.: 336-0777)
� KOLOZSVÁRI TAMÁS SPORTCENTRUM: In-
gyenes lehetôség: futás, kosárlabdázás, pá-
lyabérlet: tenisz, labdarúgás. Pályák: rekor-
tán futókör, kis- és nagyméretû mûfüves labda-
rúgópályák, salakos teniszpályák, kosárlabda-
pálya. (1023 Kolozsvári Tamás utca 11–13.,
Kulcsár Róbert, tel.: 06 20 771-2703)

Sportfesztivál a Hármashatár-hegyen
Május 1-jén a Budapest Sportiroda és a
Sportaktív Klub a Hármashatár-hegyi Repü-
lôtéren várja a szabad levegôn sportolni sze-
retô fôvárosiakat. 10 órától Nordic Walking
iránt érdeklôdôk indulhatnak 10 és 20 kilo-
méteres távok leküzdésére. Aki futni szeret-
ne, három távon, 5, 11 és 21 kilométeren te-
heti próbára erejét és küzdeni tudását. A
fesztivál programot kínál a kerékpárosok-
nak is: itt tartják a Buda Maratont, melynek
két távja a 21 és a 42 kilométer. Ezen kívül
sok-sok kiállító és színes, családi program
lesz. Az esemény várja az érdeklôdôket. To-
vábbi információk: www.futanet.hu.

Terménypiac Pesthidegkúton
Minden hónap második és utolsó szombat-
ján továbbra is lesz ôstermelôi piac Máriare-
metén a Cserkészház kertjében (1029 Buda-

pest, Hímes utca 3.): április 24-én, május 8-
án, május 29-én, június 12-én és június 26-
án is.
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György-napi játékok
Szent György napján minden a „Föld körül fo-
rog” a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ-
ban (1022 Marczibányi tér 5/a). Az április
24-i szabadtéri családi játszószombaton
10.30–16 óra között várják a családokat,
hogy kellemes és szórakoztató programokkal
emlékezzenek a Föld napjára. A délelôtt a
kézmûvesség jegyében telik a Motolla Játszó-
házban, ahol Szent György-napi lovagokkal
és sárkányokkal ismerkedhetnek a kicsik és
szüleik. 11.30–12 óra között a Diridongóban

Donáth Zsuzsanna zenepedagógus várja közös
éneklésre, zenélésre, játékra a családokat.
Ezúttal virágokról, állatokról szól majd az
ének. Pontban délben Hajnal címmel inter-
aktív ökoszínházi bemutató lesz óvodások-
nak az ÖKO-Pannon Nonproªt Kft. támogatá-
sával. Utána az öko játszóházban kézmûves
foglalkozást tartanak kisiskolás kortól min-
denkinek, aki érdeklôdik a kreatív újrahasz-
nosítás iránt a Csipesz Alkotómûhely vezeté-
sével. A belépés díjtalan.

Budai Liberális Klub
Április 19., 19 óra — 1027 Margit krt. 48., I. em.

Vendégeink: Lakner Zoltán politológus,
Karácsony Gergely, az LMP kampányfônöke,

Petô Iván politikus
Téma: Hová jutottunk? Túl a kampányon, túl a választáson vendégeinket arra kérjük, értékel-
jék az ország helyzetét, vázolják fel, hogyan látják a jövôt.

Közlekedési hírek

� A Marczibányi tér Lövôház utca—Keleti
Károly utca közötti szakasza megújul teljes le-
zárás mellett, elsô ütemben a közmûveket épí-
tik át, majd a teljes útpályát.

� A Keleti Károly utcát lezárták a Tizedes ut-
ca és a Kis Rókus utca között, a Kis Rókus utcá-
tól a Bimbó útig pedig az útpálya jobb olda-
lán dolgoznak a gázvezeték építésén.
� A Keleti Károly utca—Kis Rókus utca—
Rét utca találkozásánál elkezdték a csatorna
felújítását.
� Ugyancsak közmûvezeték-építésen dolgoz-
nak a Fény utca—Fillér utca—Retek utca ta-
lálkozásánál, a környéken nem árt az óvatos-
ság.
� A Gábor Áron utcára merôleges Orló utcát
csatornaépítés miatt zárták le. Kerülôt a Gá-
bor Áron utca felôl a Lepke utcán át, a Gábor
Áron utca felé pedig a Guyon Richárd utcán
át tehetnek.
� A Kapy utca lefelé vezetô oldalán a Nagy-
bányai útnál útszûkület nehezíti a közleke-
dést, mert gázvezetéket javítanak.
� A Komjádi Béla utcában építkezés miatt
idôszakos korlátozásokra számíthatnak csak-
úgy, mint a Pusztaszeri úton a Zöldmáli lejtô
és az Alsó Zöldmáli út közötti kanyarban.
� A Repkény utcát lezárták a Lublói utca és
a Felhévízi utca között, mivel csatornát építe-
nek.

Rosta Marian

Nyílt napok a Járdányi Pál Zeneiskolában
Április 22-én és 23-án 14.30–16.30 óra között hangszeres és szolfézsórák látogathatók
a zeneiskola központjában (1022 Marczibányi tér 1.) és a kihelyezett tagozatokon. Részle-
tes beosztás a zeneiskola honlapján: www.jardanyizeneiskola-bp.hu. Április 22-én csü-
törtökön 18 órától hangszerbemutató és Kicsinyek koncertje a XIII. kerületi Zeneiskolá-
ban (1136 Hollán Ernô u. 21/b). Közremûködnek a Budenz úti elôképzô- és szolfézscso-
portok, valamint a Gyermekzenekar. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Foci kifulladásig
A Baár—Madas Református Gimnáziumban
április 9-én és 10-én 24 órás focit tartottak,
amelyet diákok szerveztek, és részt vettek raj-
ta tanárok, lelkészek, szülôk, öregdiákok és
több mint kétszáz diák. A játékot délután
négy órakor kezdték az iskola tornatermé-
ben. Földházi Dalma 11/e osztályos tanuló, a
24 órás foci egyik szervezôje elmondta, hogy
az idei folyamatos foci megvalósítását Havasi
Virág 11/e osztályos tanuló kezdeményezte, a
lebonyolításhoz segítséget kapott diáktársai-
tól, pedagógusaitól, a DÖK-tôl és több szülô-
tôl is. Az eseményt a Hargita Gyöngye Termé-
szetes Ásványvíz támogatta: — Szeretnénk ha-
gyományt teremteni ennek a közös sporttevé-
kenységnek, mert fontos az iskola életében
az emberi kapcsolatok ápolása és az egészsé-
ges életmódra nevelés — tette hozzá Dalma.

Egyesületi közgyûlés
A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat
Segítô Közhasznú Egyesület nyilvános köz-
gyûlést tart május 28-án 16 órakor a Klebels-
berg Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–
10.). Ha a közgyûlés 16.30-ig nem határozat-
képes, a megismételt közgyûlés május 28-án
17 órakor kezdôdik, és az eredeti napirendi
pontokkal, a szavazati joggal rendelkezô je-
lenlévôk létszámától függetlenül határozatké-
pes. A közgyûlés ülései nyilvánosak.

Ingyenes
zöldhályog-szûrés

A glaucoma vezetô tünete a szem nyomásá-
nak megemelkedése. A Kapás utcai rendelô
szemészetén ismételten lehetôség nyílik fáj-
dalommentes, cseppentés nélküli szemnyo-
másmérésre. A szûrést április 23-ig 16 és 18
óra között végzik. A szûrés helyszíne: 1027
Budapest, Kapás u. 22. II. emeleti szemészeti
rendelô. Bejelentkezni nem szükséges!
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„Kérem, nekem itt kell talpon maradni!”
A megszeppent kereskedô esete az adóhivatallal

A javában zajló adóbevallási idôszakban
(a magánszemélyek 2010. május 20-ig
teljesíthetik személyi jövedelemadó
bevallási kötelezettségeiket) bizonyára
üdítô olvasmány lehet egy sikeres régi
adófellebbezésrôl olvasni. Temesi
bácsira, az adóterhek mérséklését kérô
egykori kisvállalkozóra idôsebbek és
fiatalok is jó szívvel emlékezhetnek.
Elôbbiek a Keleti Károly utca jólelkû
kereskedôjeként, utóbbiak a II. kerületi
ifjúsági bélyegkör galambôsz hajú és
fölöttébb segítôkész öreg
filatelistájaként, a rendszerváltáskor
újjáéledô cserkészmozgalom egyik
kerületi szervezôjeként köthettek vele
ismeretséget.

Attól kezdôdôen, hogy az I. világhábo-
rú kitörésekor temeskubini szülôhelyé-
rôl családjával Budapestre sodorta a
sors, szinte egész élete a Keleti Károly
utcához fûzte. Itt volt szatócssegéd a hú-
szas évek derekán-végén, itt lett bolttu-
lajdonos, itt élte túl 1944–45-ben Bu-
dapest ostromát, s hordott követ kôre
az újjáépítéskor. Itt élte meg üzletének
államosítását, de dolgozott tovább,
majd innen vonult nyugállományba. A
Hungária Bélyegkör is ebben az utcá-
ban mûködött, a 22. szám alatt, a mai
Társalgó Galéria helyiségében.

A környék lakói hamar megkedvel-
ték, talpig tisztességes kereskedônek
és úriembernek tartották. Üzlete, szor-
galma, üzletemberi tisztessége csak sze-
rény megélhetéshez juttatta, de még a
nagy gazdasági világválság idején is ké-
pes volt talpon maradni, s biztosítani
családja megélhetését.

Amikor 1938-ban kézhez kapta a ki-
vetett adójáról szóló értesítést, már a
fellendülés idôszakát élte az ország. Ô
és a környék lakói sem sejthettek még
semmit a rövidesen ismét rájuk törô
háborús nélkülözésrôl. A bolt bevétele
1937-ben ugyan több volt a korábbi
években megszokottnál, a megnövelt
adókövetelést azonban ezúttal különö-
sen méltánytalannak ítélte. Sokat töp-
rengett, miként gyôzhetné meg a hiva-
talnokokat. Mindig kitûnôen rajzolt (baráta-
it — köztük e sorok íróját is — rendre meglep-
te egy-egy mûvészi graªkájával, karikatúrájá-
val), ezért úgy döntött, hogy egy kis térkép-
vázlatot készít igaza bizonyítására arról a ke-
reskedelmi környezetrôl, amelyben mûköd-
nie kell. A Keleti Károly utca összes üzletét
bejelölte. A Haberl csemegebolt, a Károlyi
tejcsarnok, a Köztisztviselôk boltja, a Meinl-
és Paunc-üzlet mellett illatszertár, cukrász-
da, borkimérés, libás, fás, hentes, zöldséges
és számos más kereskedô versengett a helyi

vásárlók kegyeiért. Neveik mellé Temesi Jó-
zsef kis poharat rajzolt, ha sört vagy bort, ap-
ró kenyeret, ha pékárut és seprôt, ha háztar-
tási cikkeket árusítottak. Körrel jelölte azo-
kat a helyszíneket, ahol zöldséget és gyümöl-
csöt, kék T betûvel, ahol tejtermékeket kínál-
tak. Úgy álltak az apró szimbólumok egymás
mellett, mint holmi rendjelek a szalagsávo-
kon.

Mai fejjel szinte hihetetlen: a Margit körút
és a Marczibányi tér közötti útszakasz két ol-
dalán huszonkilenc különféle üzlet sorako-
zott. Tizenötben lehetett tejet, vajat, túrót,
tejfölt és sajtokat vásárolni és ugyanennyi-
ben gyümölcsöt, zöldségeket. A sütôipari ter-
mékek közül tizennyolc boltban, a tisztálko-
dó-, takarító- és illatszerekbôl pedig tízben

lehetett válogatni. Óriási volt tehát a konku-
rencia.

Temesi bácsi, amikor a kerületi helytörté-
neti kör egyik vezetôjeként elkértem tôle a
térképmásolatot, annyit fûzött hozzá kiegé-
szítésként, hogy remegô térdekkel érkezett
meg a hivatalos meghallgatásra. Elôtte éjsza-
kákon át nyugtalanul hánykolódott, tervezget-
ve, hogy mit is fog majd mondani. Válogatott
érveket sorakoztatott fel a meggyôzés érdeké-
ben, de amikor eljött a pillanat, odaadta a
vázlatát, és csak annyit tudott izgalmában két-
ségbeesetten kinyögni: „Kérem, nekem itt
kell talpon maradni!” Amikor látták, hogy
ennél többre nem számíthatnak tôle, feltet-
tek néhány rutinszerû kérdést az üzletnyitás
idejérôl, nyitva tartásáról, vevôkörérôl, majd
Isten hírével búcsút mondtak egymásnak. Te-

mesi bácsi meg egyre csak bosszan-
kodott, hogy miként lehetett ennyi-
re ügyetlen. Hiszen elôre kigondol-
ta, hogy azt is elmondja, hány csa-
lád van állandó vevôi között, akik
hitelre vásárolnak nála. Büszkén
akarta odavágni, hogy neki aztán
tényleg nem attól növekedett az ár-
bevétele, hogy olcsóbban jutott por-
tékákhoz — sôt, inkább némileg
nôttek is a beszerzési árai —, ha-
nem abból, hogy egyre többen jár-
nak hozzá vásárolni. Árucsoporton-
ként kimutatta, hogy ônála a többi
boltnál évek óta mérsékeltebb volt
az áremelés. Nem emelhetek — ter-
vezte kijelenteni —, mert akkor a
vevôim elpártolnak tôlem. Az dühí-
tette, hogy amikor szót kapott, hir-
telen mégis megfeledkezett mind-
ezekrôl. „Pedig nálam volt az irka,
amibe felírtam” — dohogott még
élete alkonyán is az egykori túlzott
szûkszavúság miatt.

Bosszankodott, pedig utóbb kide-
rült, nem is volt szüksége a többet
szólásra. Az adóhivatal illetékesei
meghajoltak egyetlen egy érve
elôtt, értékelték különös vallomá-
sát, javára mérlegelték a rajzban be-
mutatott körülményeket. Szavak
nélkül is belátták, hogy a Keleti Ká-
roly utcában olyan éles verseny-
helyzet alakult ki, amely méltány-

lásra érdemessé teszi adókönnyítésre vonat-
kozó kérését.

A vizsgáló urak és döntnökök empátiából
jelesre vizsgáztak, emberségesnek bizonyul-
tak. A tekintetes adóhivatal visszavonta ko-
rábbi határozatát, eltekintett az eredetileg ki-
szabott adó egy részének beªzetésétôl. Ez
mai fejjel, sajnos, szintúgy elképzelhetetlen-
nek tûnik, mint az, hogy egykor az ábrázolt
mértékben ért üzlet üzletet egy ötvennél alig
több házat számláló budapesti mellékutcá-
ban. Hegedûs Sándor
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A hajhullás üzenete
Hajkoronánk az egyik legfôbb ékességünk! Megjelenésünk, öltözködésünk, hajviseletünk
tükrözi, és egyben befolyásolja is belsô világunkat, lelkiállapotunkat. Azonban ha tele
lesz a kád hajmosás után a hajszálainkkal, vagy netán foltos hajhullást észlelünk, jelzi,
hogy valami nincs rendben a szervezetünkben.

Nem minden hajhullás nevezhetô kórosnak, pl., ha tavasszal erôsebb hajvesztést észle-
lünk, mivel ezért az ilyenkor fokozottabban mûködô pajzsmirigy a felelôs. Szintén nem
kóros az „erôsebbik nem” boltíves, illetve „pilises” hajvesztése a fejtetôn, ez mindössze
azt mutatja: kellô mennyiségû tesztoszteronjuk van.

Kóros az, ha marokszámra vagy foltokban hullik, ha minôsége, tapintása, fénye meg-
változik. Nôknél rendellenesnek tekinthetô, ha hajhatáruk nem egyenes, ha boltívessé vá-
lik. Ilyen esetben nemcsak a hajhullást kell megakadályozni különbözô szerekkel, ha-
nem ki kell deríteni a mélyebb okokat. Fokozottabb hajhullást eredményezhet a vashi-
ány, az A- és E-vitamin hiánya, a kéntartalmú esszenciális aminosavak hiánya. Ennek ve-
szélye elsôsorban a fogyókúrázókat, a dohányosokat fenyegeti. Sajnos, a mai ember bél-
nyálkahártyája a megváltozott környezetünk miatt általában károsodott, bélflórája már
nem nyújt védelmet — ez pedig lehetôvé teszi a kórokozó mikrobák megtelepedését.

Bizonyos gyógyszerek, mint a bétablokkolók, a fogamzásgátlók szintén fokozott haj-
hullást eredményeznek. A hajhullásnak hormonális okai a pajzsmirigy csökkent, de túl-
zott mûködése is. A stressz, a lelki megrázkódtatás, a depresszió is hirtelen ôszülést, haj-
hullást okozhat. Ilyenkor a hajhagymák vérellátása szenved kárt, az erek összehúzódása
miatt.

Az okok felderítéséhez minden esetben góckutatást kell végezni. A góc akkor alakul ki
a szervezetben, ha egy mikroba (gomba, vírus, baktérium, egysejtû) okozta helyi gyulla-
dást a szervezetünk legyôzni nem tud, csak lokalizálni képes. A leggyakoribbak a fogásza-
ti gócok, de gócként nagy szerepet játszhat az orrgarat, elsôsorban az arcüreg, valamint
a tünetet nem adó epehólyag-gyulladás is többek között. A góckutatás, majd a góctala-
nítás elengedhetetlenül fontos kóros hajhullás esetén. A pontos felderítô munkát
szolgálja a biofizikát a medicinába integráló Voll-módszer, amellyel kimutatható, hol, mi-
lyen mikroba információját viszi a szervezet, mi okozza a gócot, mely anyagok (például:
samponok, hajápoló szerek, lakkok, dezodorok) és ételek „szövetbarátak” a vizsgált sze-
mély számára. Maga a vizsgálat a páciens számára gyors, kényelmes és fájdalommentes.
A hajhullás okának megállapítását követôen az egyénre szóló homeopátiás, kineziológi-
ai, allopátiás vagy éppen lokális kezelés, azaz a terápiás javaslat meghatározása követke-
zik, a beteg állapotának, betegsége súlyosságának függvényében. Vegyük komolyan! Ne
várjuk meg az általa jelzett rendellenesség, betegség kialakulását, hiszen kezünkben a
megoldás, melynek révén nem csupán szebbé, hanem egészségesebbé is válhatunk, kí-
vül-belül!

Dr. Kecskés Gabriella
belgyógyász, homeopata, Voll-diagnoszta

MEDIC-POLIKLINIKA, 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ UTCA 14.
T.: 266-6050, 317-6253, 06 30 670-2321

www.medicpoliklinika.hu, info@medicpoliklinika.hu

A rejtvény fôsoraiban Tajszen Desimaru gondolatát rejtettük
el. A 2010/6. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A köny-
vek hideg, de biztos barátok.”. A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint ér-
tékben választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából:
Bittsánszky Jánosné, Dakó Hajnalka és Lantos Péter. Gra-
tulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyves-
boltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkeru-
let.hu címre legkésôbb 2010. április 30-ig.

SZIGETELÉS—VÍZSZIGETELÉS—SZIGETELÉS—VÍZSZIGETELÉS—SZIGETELÉS

Teraszok, erkélyek, loggiák, zöldtetôk —
és mind, mind beázik!

Ezen a tavaszon — az igen kemény és hideg, hóban bôvelkedô zord tél után
— sláger lett a teraszszigetelés. Ez a kemény idôjárás próbára tette a kivitele-
zôk szakmai felkészültségét: az általuk elkövetett hibák most visszaköszön-
tek.

Eljött az igazság pillanata!
Nem gyôzzük végiglátogatni a helyszíneket, ahol néhány beázásmentes

év után idénre a teraszok, erkélyek, loggiák és zöldtetôk szigetelése meghi-
básodott, az alattuk levô terek beáztak.

Az alapvetô hiba, amit szinte minden beázásnál tapasztalunk: a kialakított
rétegrend helytelen megválasztása, az alkalmazott anyagok adott szigetelési
megoldásra való alkalmatlansága és a hányaveti, a technológia betartására
fittyet hányó kivitelezési morál.

A csapadékvíz elleni szigetelés lokális javítása nehezen oldható meg, mert
a hiba forrását csak egyes kivételes esetekben lehet meghatározni.

Sajnos, általában az elôbbiekben felsorolt gondatlanság folytán az objek-
tum több sebbôl is vérzik. A beázást elszenvedô alsó térben a víz a födémen
keresztül csöpög a burkolatra, konkrétan meghatározható helyen. A laikus
tulajdonos azt feltételezi, hogy a szigetelés hibájának helye pontosan meg-
egyezik a beázás helyével, ezért ott már kisebb feltárásokkal és helyreállítási
próbálkozásokkal találkozhatunk, amelyeket a kivitelezô javítás gyanánt el-
végzett, de eredménytelenül.

Nem veszik ªgyelembe, hogy a szigetelés alá bejutó víz mindig a födém
hajszálrepedésein, dilatációin vagy áttöréseinél kerül az alsó szintre a remek
burkolatra elhelyezett lavórba. Ez a pont nem szükségszerûen egyezik meg a
felsô, csapadékkal terhelt szinten a csapadékvíz bejutásának pontjával.

Mi lehet a hosszú távú megoldás? Toldozgatás-foltozgatás helyett helyes
rétegrenddel, jól megválasztott anyagokkal és a technológia betartásával,
szakkivitelezô közremûködésével „újra gombolni a kabátot”!

Többet ér, ha szembesülünk a valósággal, és a kétszeri-háromszori próbál-
kozás helyett még egyszer, utoljára, véglegesen megszabadulunk a beázás-
tól.

MÉHES — A VÉGLEGES MEGOLDÁS !
UTÓLAGOS SZIGETELÉS—VÍZSZIGETELÉS—UTÓLAGOS SZIGETELÉS—VÍZSZIGETLÉS
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Felsôfokú angol nyelvtudással és jogosít-
vánnyal rendelkezô fiatal, agilis MUNKA-
TÁRSAT KERES gyógyászati termékeket for-
galmazó kft. Jelentkezés: job@konsens.hu
címen.
VADONATÚJ RENDSZERÛ ÜGYFÉLCENT-
RIKUS INGATLANÉRTÉKESÍTÔI MUNKÁ-
RA KERESEK SZORGALMAS KOLLÉGÁT
BUDAI IRODÁBA TELJES KÉPZÉSSEL.
TEL.: 06 70 603-9618
Pénzpiacközvetítôi elemzôi tevékenységhez
keresek érettségizett munkatársakat fô-
vagy mellékállásban képzéssel, nagyon jó
anyagi lehetôségekkel. Tel.: 06 20 249-5621
FRISS NYUGDÍJAS MUNKÁT VÁLLAL
KÖNYVELÔ MELLETTI TAPASZTALATTAL.
TEL.: 06 20 365-1578, 786-4366
HIDEGKÚTI CSALÁDI HÁZBAN BÖLCSÔ-
DÉS KORÚ GYERMEKEK EGÉSZNAPOS
FOGLALKOZTATÁSÁT, FELÜGYELETÉT
VÁLLALOM. EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS, JÁT-
SZÓHÁZ, NÉMET NYELVOKTATÁS. EGÉSZ-
SÉGÜGYI DIPLOMÁVAL ÉS LEINFORMÁL-
HATÓ TAPASZTALATTAL RENDELKEZEM.
TEL.: 06 30 646-9724, 06 30 824-9131
1/2–12 ÉVES GYERMEK(EK) FELÜGYELE-
TÉT, KORREPETÁLÁSÁT, OKTATÓ NEVELÉ-
SÉT VÁLLALJA 54 ÉVES MÉRNÖKNÔ
AKÁR FOLYAMATOSAN, EGÉSZ NAPRA
IS. TEL.: 376-9594, 06 20 394-7725
MEGBÍZHATÓ, GYERMEKSZERETÔ FRISS
NYUGDÍJAS GYERMEKFELÜGYELETET
VÁLLAL. TEL.: 06 20 365-1578, 786-
4366, ESTE.
Gépkocsival rendelkezô, megbízható közép-
korú hölgy gyermekfelügyeletet és takarí-
tást vállal a II. kerületben. Érdeklôdni: 06 30
209-7703.
Iroda, lakás, lépcsôház takarítását vállaljuk.
Egyszeri nagytakarítást vagy rendszerest.
Tel.: 06 20 364-6567
LÉPCSÔHÁZ-TAKARÍTÁST VÁLLALUNK
KERÜLETI ÁFAMENTES KFT-VEL HOSSZÚ
TÁVRA IS, BUDAI REFERENCIÁKKAL!
TEL.: 06 20 941-4200, 06 30 211-5912,
sebokd@gmail.com
Kéz- és lábápolás, mûkörömépítés ked-
vezô áron, kényelmesen az Ön otthonában.
Tel.: 06 30 326-1081

OKTATÁS
A KIKELET MAGÁNÓVODA VÁRJA KIS LÉT-
SZÁMÚ CSOPORTJAIVAL ÚJONNAN BEIRAT-
KOZÓ OVISAIT. ÓVODÁNK ANYANYELVI AN-
GOLOKTATÁSSAL, VÁLTOZATOS ÉTELEKKEL,
TORNATEREMMEL, NAGY KERTTEL VÁRJA
A GYERMEKEKET. TEL: 391-4445, 06 30
456-4707, www.kikeletovoda.hu
A GYEREKBIRODALOM BÖLCSÔDE 20 he-
tes kortól 4 éves korig vállalja a gyerekek
gondozását-oktatását: angol nyelv, Kodály
ének-zene, gyógytorna, egyéni fejlesztés,
helyben készült ételek. Tel.: 06 30 472-
7495, www.gyerekbirodalom.hu
A Gyerekbirodalom Bölcsôde minden ré-
gi-új érdeklôdô családját szeretettel várja a
10 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁRA. Idôpont: jú-
nius 12., 10 óra, helyszín a bölcsôde, 1026
Patakhegyi út 17., Somos Mónika. Tel.: 06
30 472-7495, www.gyerekbirodalom.hu
A HABAKUKK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSÔDE-
ÓVODA 18 hónapos kortól várja a gyereke-
ket bölcsis, valamint német vagy angol két-
nyelvû ovis csoportjaiba! Tel.: 06 30 958-
8629, www.habakukk.hu
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
Ft. Tel.: 06 30 302-7760

ANGOL középszintû érettségire felkészítô
egynapos tréning. Tel.: 06 30 537-3138,
www.belbudatanoda.hu
ANGOL drámatábor nyáron a Balatonnál
8–12 éveseknek. Tel.: 06 30 537-3138,
www.belbudatanoda.hu
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TA-
PASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGA-
CENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: 06 30
343-8351
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. KÖZÉP-
SZINTÛ ÉS EMELT SZINTÛ ÉRETTSÉGIRE,
FÔISKOLÁRA, EGYETEMRE FELKÉSZÍTÉS.
TÖBB MINT HÚSZ ÉVES GYAKORLAT.
TEL.: 213-7747, 06 20 518-2808
Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános és közép-
iskolásokat a VÖRÖSVÁRI ÚTON; min-
den délután és szombat délelôtt. THA-
LÉSZ-KÖR, www.obudamatek.hu, tel.:
06 20 946-2027.
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai ta-
nártól. Tel.: 06 30 709-2362
FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-,
nyelvoktatást alapoktól szigorlatig. www.fe-
jestanoda.atw.hu, tel.: 06 70 366-6445,
250-2003.
KÉMIATANÍTÁS MINDEN SZINTEN (06
30 264-5648), BIOLÓGIA EMELT SZINTÛ
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS GYAKORLÓ
KÖZÉPISKOLAI TANÁRNÁL (06 30 853-
1153). TEL.: 06 30 264-5648

INGATLAN
Garázs kiadó a Törökvész lejtô elején. Tel.:
200-1559
BIMBÓ ÚT ALSÓ (ADY E.) RÉSZÉN TEREM-
GARÁZSHELY 23 000 FT KIADÓ. TEL.: 06 30
474-8998
Egyedi GARÁZS kiadó a Szemlôhegy—Esz-
ter utca sarkon. Utcára nyíló, 20 m²-es. Tel.:
06 70 242-4144
IGÉNYES, CSENDES, VILÁGOS, EMELETI
3–5 SZOBÁS ELADÓ LAKÁST KERESEK
AZ I., II., XII. KERÜLETBEN. TEL.: 201-
9475, 06 70 237-9030
MÁSODIK KERÜLETI 50 m²-ES II. EMELE-
TI LAKÁST NAGYOBBRA CSERÉLEK
VAGY ELADOM. TEL.: 394-4755
Idôs haszonélvezô által lakottan lakást (tu-
lajdonrészt is) vásárolnék. Tel.: 06 30 670-
6844
VI. ker., Operánál, Hajós utca elején üzlethe-
lyiség bérleti joga átadó. Tel.: 06 30 292-
0505
A II., ÁFONYA UTCÁBAN 2,5 SZOBÁS 80
m²-ES NAPFÉNYES LAKÁS HOSSZÚ TÁV-
RA KIADÓ. 160 000 FT/HÓ. ÉRD.: 06 30
279-0068
KIADÓ PASARÉTEN TETÔTERASZOS 45
m²-ES HÁLÓFÜLKÉS, FELÚJÍTOTT, CSEN-
DES LAKÁS 55 000 FT-ÉRT. TEL.: 06 20
977-2962
RÓZSADOMB, FELVINCI ÚTNÁL BÚTORO-
ZATLAN, FELSZERELT, ÚJ 1,5 SZOBÁS LAKÁS
BÉRBEADÓ. EUR. 420. TEL.: 06 30 474-
8998
BAUHAUS VILLALAKÁS KIADÓ! A Bimbó
úton teljeskörûen felújított 116 m²-es, 3,5
szoba-hallos reprezentatív, világos lakás
hosszú távra tulajdonostól kiadó. Irodának
és lakásnak is kiváló! Tel.: 06 30 244-2717.
Képek: http://ingatlan.com/4245475
KIADÓ MÁRIAREMETÉN CSALÁDI HÁZ-
BAN EMELETI, KÜLÖNBEJÁRATÚ KÉTSZO-
BÁS LAKÁS 55 000 FT-ÉRT. TEL.: 06 30
418-4060
Az I., Szabó Ilonka utcában 50 m²-es kétszo-
bás, kertre nézô, csendes, felújított lakás tá-

rolóval 20,9 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-
5691
A MAMMUTNÁL 26 m²-ES, TELJESKÖRÛ-
EN, IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS
CSENDES, VILÁGOS, ZÖLD TERASSZAL
9,7 M FT-ÉRT TULAJDONOSTÓL ELADÓ,
METRÓKÖZELBEN. TEL.: 06 20 525-4019
A II., Lukács utcában 76 m²-es háromszo-
bás, erkélyes, cirkófûtéses emeleti lakás
21,8 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
S.O.S. ELADÓ A MARGIT KÖRÚTON 42
m²-ES FELÚJÍTOTT, KLÍMÁS, GYÖNYÖRÛ
VI. EMELETI LAKÁS. IRÁNYÁR: 12,9 M
FT. TEL.: 06 20 665-2504
II., LÉVAI U., I. EM., 103 m²-ES HÁROM-
SZOBÁS, KÉTERKÉLYES, PANORÁMÁS, 10
ÉVE ÉPÜLT LAKÁS GARÁZZSAL 51 M FT-
ÉRT ELADÓ. TEL.: 201-9475, 06 70 237-
9030
A II., Alvinci úton 138 m²-es jó állapotú,
négyszobás, teraszos polgári lakás 66 M Ft-
ért + két garázzsal eladó. Tel.: 06 20 967-
5691
A II., Ôzgida utcában 136 m²-es három és
fél szobás erkélyes, teraszos, kétszintes fel-
újított panorámás lakás kerttel, garázzsal
65 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
A II., Alsó Zöldmáli úton 58 m²-es kétszo-
bás, étkezôkonyhás, loggiás, cirkófûtéses la-
kás gépkocsibeállóval 21,8 M Ft-ért eladó.
Tel.: 06 20 967-5691
KÉTSZOBÁS RÓZSADOMBI DÉLI FEKVÉ-
SÛ TERASZOS ELSÔ EMELETI 57 m²-ES
LAKÁS ELADÓ PINCÉVEL, GARÁZZSAL.
ÁRA: LAKÁS 25 M FT, GARÁZS 3 M FT.
TEL.: 06 30 222-7999
A II., KERÉNYI FRIGYES UTCÁBAN EL-
ADÓ 200 m²-ES HÉTSZOBÁS CSALÁDI
HÁZ TERASSZAL, 1130 m²-ES ÔSFÁS TEL-
KEN, GARÁZZSAL 45 M FT IRÁNYÁRON.
TEL.: 06 30 260-6133
Eladó a II., Rózsahegy u. 3/a szám alatt
egy I. emeleti, utcára nézô 25 m²-es gar-
zonlakás 13 M Ft-ért és egy alagsori, ut-
cára nézô 49 m²-es kétszobás lakás 16
M Ft-ért. Tel.: 316-6901, 428-1406
A II., SZALAMANDRA ÚTON 187 m²-ES
PANORÁMÁS, HÁROM SZINTES FELÚJÍ-
TOTT IKERHÁZ FÉL TÉLIKERTTEL, SZAU-
NÁVAL, MEDENCÉVEL ÉS 40 m² ÉPÜLET-
TEL 149 M FT-ÉRT ELADÓ. ingatlan.com:
4543801. Tel.: 06 70 237-9030, 201-
9475
II., VÖLGY U. 101 m²-ES 1+2 SZOBÁS
FELÚJÍTOTT LAKÁS GARÁZZSAL 42,8 M
FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 201-9475, 06 70
237-9030
II., ESZTER UTCAI VILLÁBAN 90 m²-ES
HÁROMSZOBÁS FELÚJÍTOTT, GYÖNYÖ-
RÛ POLGÁRI LAKÁS 53 M FT-ÉRT EL-
ADÓ. TEL.: 201-9475, 06 70 237-9030
Rózsadomb tövében tulajdonostól eladó
téglaépítésû 44 m²-es félemeleti felújítan-
dó, egyedi fûtésû, alacsony rezsijû lakás.
Irányár: 13,9 M Ft. Érdeklôdni: 06 30 293-
0620.
TULAJDONOSTÓL ELADÓ A II., ERVIN UT-
CÁBAN FELÚJÍTOTT KERTES TÁRSASHÁZ-
BAN (TAVALY KÍVÜLRÔL HÔSZIGETELVE)
FÉLEMELETI 2+FÉL SZOBÁS HALLOS 62
m²-ES, ERKÉLYES, FELÚJÍTOTT, NAPOS,
ÖSSZKOMFORTOS, AZONNAL KÖLTÖZHE-
TÔ LAKÁS + GARÁZS. ÁRA: 30,5 M FT,
GARÁZS: 3 M FT. TEL.: 06 20 393-3958
A II. kerületben, Pasaréten jó állapotú tár-
sasházban kertre és csendes mellékutcára
nézô 67 m²-es 2,5 szobás összkomfortos, KI-
ZÁRÓLAGOS KERTKAPCSOLATTAL rendel-
kezô lakás eladó. A lakást három éve telje-
sen felújították. Irányár: 29,6 M Ft. Tel.: 06
30 645-3992, 06 20 322-6536

A II., APOSTOL UTCÁBAN 64 m²-ES LOG-
GIÁS, TÁROLÓS, FELÚJÍTOTT TÁRSASHÁ-
ZI LAKÁS TULAJDONOSTÓL ELADÓ.
IRÁNYÁR: 27,5 M FT + TEREMGARÁZS 2
M FT. TEL.: 06 30 964-1629
A PASARÉTI TÉREN ELADÓ EGY BUDAI
VILLA VAGY ABBAN EGY NAGY LAKÁS.
SZÉP KERTJE VAN. TEL.: 06 70 383-0383
A II., Varsányi utcára nézô 76 m²-es kétszo-
bás+gardróbszobás cirkófûtéses I. emeleti
lakás tulajdonostól 26,9 M Ft-ért eladó. Tel.
06 30 463-9303, csak délelôtt 12 óráig.
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Irányár: 19 M Ft. Tel.:
06 20 452-6660, www.lakas.korbai.com
NAGYKOVÁCSIBAN TULAJDONOSTÓL EL-
ADÓ 110 m²-ES, NAPFÉNYES, JÓ BEOSZ-
TÁSÚ, NAPPALI + 3 HÁLÓSZOBÁS, GARÁ-
ZSOS, 2002-BEN ÉPÜLT IKERHÁZ. (FÉL)
GONDOZOTT KERTTEL, BUSZKÖZLEKE-
DÉSHEZ KÖZELI CSENDES HELYEN.
IRÁNYÁR: 36,9 M FT. TEL.: 06 20 557-
7465
XII., BÖSZÖRMÉNYI ÚTI 84 m²-ES, HÁ-
ROM ÉS FÉL SZOBÁS EMELETI FELÚJÍ-
TANDÓ ÖRÖKLAKÁS ELADÓ. IRÁNYÁR:
21 M FT. TEL.: 06 20 347-9281
A BALATONON, ÁBRAHÁMHEGYEN KÖZ-
VETLEN VÍZPARTI 170 m²-ES ÖSSZKÖZMÛ-
VES, KÉTSZINTES, DUPLAKOMFORTOS CSA-
LÁDI VILLA ELADÓ. STÉG VAN. TEL.: 06 20
938-2579
ELADÓ TÓALMÁSON 2264 m²-ES BEKE-
RÍTETT ÜRES TELEK. A TELKEN VÍZ, VIL-
LANY, A TELEKHATÁRON TELEFON, A FA-
LUBAN TERMÁLFÜRDÔ. IRÁNYÁR: 2 150
000 FT. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000
KERESÜNK-KÍNÁLUNK ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT, VILLÁ-
KAT, TELKEKET. KEDVEZÔ FELTÉTELEK-
KEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.:
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
amadex.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Idôs hölgy vagy úr gondozását, segítését, el-
tartását vállalja korrekt mérnök házaspár.
Tel.: 06 20 364-6567
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06 20 359-5918
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
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. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
DELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ-
GYÖKÉR-BEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORO-
NÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFO-
GÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJE-
LENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.
Human Papillomavírus (HPV) szûrés tí-
pusmeghatározással. Sutura-96 orvosi
Kft., 1022 Bimbó út 3., III/5. Rendelési idô:
hétfô és szerda 16–18 óráig. Jelentkezés
rendelési idôben: 316-1075, továbbá: dr. Ko-
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vács Kálmán, tel.: 06 30 934-1150, 06 30
737-8002. Egyéb szûrési lehetôségek is.
Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scod-
nik Anikó. Tel.: 06 30 213-8052
PSZICHIÁTRIAI, PSZICHOTERÁPIÁS ma-
gánrendelés Pasaréten. Átmeneti élethelyze-
ti, életvezetési nehézségek, kapcsolati konf-
liktusok, szorongás, depresszió, pánikzavar,
krízishelyzet. Önismereti igény. Egyéni, vala-
mint csoportterápiás lehetôségek. Dr. Erdé-
lyi Kálmán pszichiáter, pszichoterapeuta,
tel.: 06 30 400-6490.
GYERMEKPSZICHOLÓGIAI MAGÁNRENDE-
LÉS A MAMMUT SZOMSZÉDSÁGÁBAN. Ta-
nulási, beilleszkedési nehézségek, nevelési
problémák, alvás-, evészavarok esetén várja
Bányász Réka klinikai szakpszichológus.
Tel.: 06 70 602-6915
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSA-
DOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA KÖL-
TÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788, 06
20 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA,
dr.kertesz.maria@chello.hu, http://aku-
punktura.mimnet.hu
Masszázs Budán a Mária tér 3. alatt találha-
tó fodrászat-kozmetikában. ÁPRILISBAN
20% KEDVEZMÉNY AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁ-
SOKRA. Bejelentkezés: 06 30 335-5398
G Y Ó G Y M A S S Z Á Z S, s t r e s s z o l d ó
masszázs, talpmasszázs gyakorlott, szak-
képzett gyógymasszôrtôl. Helyszínek:
Batthyány u. 31. és IBS Fitness, Tároga-
tó út 2–4. Idôpont-egyeztetés: Kôber
Bettina, tel.: 06 20 384-7876.
FRISSÍTÔ MASSZÁZSTANFOLYAMOK IN-
DULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
A II., PENGÔ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLI-
EK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉ-
SZESÜLNEK. ÉRDEKLÔDNI: DR. BINDER-
NÉ, TEL.: 06 30 921-1809.
BÔRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS,
ANYAJEGYEK SZÛRÔVIZSGÁLATA, GYER-
MEK-BÔRGYÓGYÁSZAT. II., MARGIT
KRT. 54. BEJELENTKEZÉS: 225-1795.
DR. APOSTOL ÉVA BÔRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–18-
IG. TEL.: 06 30 972-6272
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvöl-
gyi út 54. alatt, a Videoton székházban csü-
törtökönként 14–18 óráig. Idegbecsípôdé-
sek, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nya-
ki eredetû szédülések megszüntetése. Fül-
akupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter ter-
mészetgyógyász, www.drgarzo.segitek.hu.
Tel.: 06 30 945-8477

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázké-
szülék-javítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990, 06 20
334-3438
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-
0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselhárí-
tó Nagy duguláselhárítást is vállal a hét
minden napján. Tel.: 212-7035, 06 20 939-
2872
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le-
folyók, csatornák gépi tisztítása azon-
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze-
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948

S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍTÁS
gépesített ipari technológiával falbontás
nélkül, a hét minden napján, a nap 24 órájá-
ban, garanciával, a lakosság és közületek
szolgálatában. Tel.: 291-2800, 06 30 269-
0001
Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás, gázké-
szülék-javítás A-Z-ig. Tel.: 402-0627, 06 20
433-1628
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, 06 20 917-0697
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. MINDENNE-
MÛ JAVÍTÁSOK, SZERELÉSEK MÉG AZ-
NAP. TEL.: 2-150-250, www.vizszere-
les.hu
A-Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS-
ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
Kiss Ernô és fia vállal víz-, gáz-, fûtés-,
klíma-, gáz-kéményszerelést tervezés-
sel, kivitelezéssel, engedélyek, egyéb
ügyintézések. Pontos, precíz kivitelezés
garanciával. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, WC-CSÉ-
SZÉK, WC-TARTÁLYOK cseréje, javítása. Mo-
só-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszi-
várgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, 06 20 926-5362
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása ga-
ranciával. Tel.: 359-5033, 06 30 924-
8010
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE BU-
DÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK, CIR-
KÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSERÉ-
JE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu
GÁZ- ÉS VILLANYTÛZHELY MINDEN TÍPU-
SÁNAK SZAKSZERÛ JAVÍTÁSA, CSERÉJE.
TEL.: 769-0043
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ GYORSSZOLGÁLAT!
Gázkazánok, bojlerek, cirkók, tûzhelyek,
konvektorok, Hérák karbantartása, szaksze-
rû javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával,
0–24 óráig. Tel.: 292-1990, 06 20 334-3438
AKC I Ó ! 5 9 0 0 F T K I SZÁL L ÁSSAL
EGYÜTT! GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS, VIL-
LANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GYORS-
SZOLGÁLAT! INFORMÁCIÓ, HIBAJELEN-
TÉS: 769-0043.
BUDAI GYORSSZERVIZ: TELJES KÖRÛ GÁZ-
KÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS, VÍZ-, VILLANY-, FÛTÉS-
SZERELÉS, GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS A
NAP 24 ÓRÁJÁBAN. HÉTVÉGÉN IS. TEL.:
321-8082, 06 30 269-0001
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS hétvégén is
garanciával Jakab József villanyszerelô mes-
tertôl. Tel.: 06 30 940-6162
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, 06 20 915-2678
ELMÛ ÁLTAL MINÔSÍTETT VILLANYSZE-
RELÔ MÉRÔHELY-KIÉPÍTÉST, TELJES KÖ-
RÛ VILLANYSZERELÉST, ELEKTROMOS
CSERÉPKÁLYHA, HÔTÁROLÓS KÁLYHA,
VILLANYBOJLER, GÁZ-EPH JAVÍTÁSOKAT
VÁLLALOK. TEL.: 06 20 530-0344, http: /
/cserepkalyha-kandallo.webs.com
Villanyszerelés, vezetékek, kapcsolók, lám-
pák cseréje precízen, alacsony áron, garanci-
ával. Tanácsadás. Tel.: 06 20 333-2323

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, 06 20 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20
9-618-618, www.mosogepszerelo.hu. IN-
GYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBA-
MEGÁLLAPÍTÁS.
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BU-
DÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l: 23 900 FT-TÓL)
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu

ELEKTRONIKA
TV-ANTENNA — mûholdvevôk, anten-
nák javítása, felszerelése, kábeltévé le-
osztása, TV, videó, DVD összehangolá-
sa, házimozi. VILLANYSZERELÉS — csil-
lárok javítása. NO-KO SAT Bt. II., Fillér
u. 2/b. Tel.: 326-6935, 06 20 541-5483
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen min-
den nap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802,
Paál.
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE, TÉVÉ, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZE-
ÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGY E.
FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ-
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER, DU-
AL.) TEL.: 06 20 471-8871
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS HELYSZÍNEN, 30 ÉVES
GYAKORLATTAL, 20 ÉVE A KERÜLETBEN.
OLCSÓN, GARANCIÁVAL. TEL.: 214-2070
9–16-IG. KOVÁTS MIKLÓS, TEL.: 06 20
991-3405.
ANTENNASZERELÉS, javítás, DUNA, M2 átál-
lítás, mûholdas és földi telepítések. II/A
elônyben! Tel.: 201-5368, 06 20 537-6281
TV, LCD, PLAZMA, KAMERA, HIFI, MONI-
TOR, MIKROSÜTÔ GYORSSZERVIZ. TEL.: 06
70 246-5049, MINDENNAP.

LAKÁS—SZERVIZ
MINÔSÉGI ház körüli munkára hívjon bi-
zalommal minket. (Lakatos, kert-lakás kar-
bantartása.) Megbízható referenciákkal ren-
delkezünk. Elérhetôségünk: 06 20 373-
3665, 06 70 458-2125, epuletlakatos.kert@
gmail.com
TETÔ VÍZ- ÉS HÔSZIGETELÉSE, 10–15 ÉV
GARANCIÁVAL ÉPÜLETFELÚJÍTÁS HÔSZI-
GETELÉSSEL. 19 ÉVES VÁLLALKOZÁS.
VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 TÖRÖKVÉSZ
ÚT 16/B. TEL.: 326-5312
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciá-
val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL-
LÉR Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-3203
Lapostetô-szigetelés 10 év garanciával. Ál-
mennyezet készítése részmunkákkal. Szak-
ipari munkák. Teljes körû építôipari kivitele-
zés. Elérhetôség: 06 30 931-3203.
KLÍMATELEPÍTÉS, TISZTÍTÁS, DÍJTALAN
FELMÉRÉS, MINÔSÉGI KÉSZÜLÉKEK.
TEL.: 769-0043
Bádogos és tetôfedések, magas- és lapos-
tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: 06 20 944-9015, 249-2664
LAKÁSFELÚJÍTÁS. TELJES KÖRÛ KIVITE-
LEZÉS, MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREKKEL.
VARGA TIBOR ÉPÍTÔMÉRNÖK. TEL.: 06
30 211-2799, www.lakasfelujitas-bu-
da.hu
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KIS-
IPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD SZOBAFES-
TÉST, mázolást, tapétázást, csempézést,

víz-, gáz-, villanyszerelést, parkettázást, kô-
mûvesmunkát vállal. Tel.: 06 20 998-2369,
tel . / fax: 365-2662, e-mai l : delabt@
vipmail.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés, tel.: 06 30 272-
3909.
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 25%
KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALUNK AKÁR
AZONNALI KEZDÉSSEL. TEL.: 06 70 297-
6557, 06 30 867-7790
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔ-
RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE-
TÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: 06 30 292-3247
Kapu, kerítés, korlát, lépcsô, rács, elôte-
tô, redôny, zsaluzia, télikert árnyékolás. Tel.:
06 70 278-1818
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 978-
7429
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
Asztalos-, lakatosmunkák. Készítéstôl a leg-
kisebb javításig, mindenre van megoldás.
Tel.: 789-3958, 06 20 411-4349
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik-, stílbútorok javítását, restau-
rálását, készítését. Tel.: 06 30 944-2206
ASZTALOS VÁLLAL AJTÓ-, ABLAKILLESZ-
TÉST, ZÁRSZERELÉST, KÜSZÖBKÉSZÍ-
TÉST, MÁZOLÁST, SZIGETELÉST, LAMBÉ-
RIÁZÁST, PÁNTOK, ZSANÉROK CSERÉ-
JÉT, BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELSZERELÉSÉT. GALÉRIA, KERÍTÉS KÉ-
SZÍTÉSE. TEL.: 251-9483, 06 20 381-
6703
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
BEÉPÍTETT BÚTOROK (konyha, könyves-
polc, gardrób) méretre készítése gyorsan és
pontosan. Tel.: 06 30 548-1701
BURKOLÁS, FESTÉS, TAPÉTÁZÁS, GIPSZ-
KARTONOZÁS, LAMINÁLT LERAKÁS, KI-
SEBB KÔMÛVESMUNKÁK. TEL.: 315-
6178, 06 70 222-0888
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
30 341-3423
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôregyártva.
Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok, lép-
csôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolá-
sa. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: 06 30
387-2894
KÔMÛVES-, BURKOLÓ-, VILLANYSZERE-
LÔ-, VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉSI MUNKÁKAT,
TELJES KÖRÛ LAKÁSFELÚJÍTÁST, KISEBB
JAVÍTÁSOKAT, LAKÁSSZERVIZT MINÔSÉ-
GI KIVITELBEN, REFERENCIÁKKAL VÁL-
LALUNK. TEL.: 06 30 280-7257
KÔMÛVESMUNKÁT, FESTÉST, BURKO-
LÁST VÁLLALUNK. KISEBBET IS. KERÜLE-
TI ÁFAMENTES KFT-VEL, INGYENES FEL-
MÉRÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL: 06 20
941-4200, 06 70 409-1774
AJTÓK, ABLAKOK LÉGSZIGETELÉSE,
PASSZÍTÁSA, ABLAKTISZTÍTÁS, FESTÉS,
MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, burkolás, szô-
nyegpadló-, parkettafektetés, asztalos-
munkák. Kisebb javításokat is vállalunk
garanciával. Riener és Tsa, tel.: 276-
1805, 06 20 410-7695.
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelé-
sét vállalom garanciával. A felmérés díjta-
lan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269
KANDALLÓ-, cserépkályha-, kemenceépí-
tés. Tel.: 06 70 326-8745, www.beckkandal-
lo.hu
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ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.

Külterületi — mûvelésbôl kivett —
mezôgazdasági mûvelési ágú területek

értékesítése Budapest II., Pesthidegkút,
Nagykovácsi és Solymár közigazgatási területén

Önálló épületek és helyiségek bérbeadása tárolás, raktározás,
illetve irodai célra Pesthidegkúton.

Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722

E-mailben: rozszsov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:

1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig sza-
vanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
áfa; Apróhirdetés-felvétel: személyesen, készpénzªzetéssel rendezve, Ügy-
félszolgálati Központ, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-5625;
ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon a Lakosságszolgálati Csoportnál.

Keretes hirdetés: színes: 1/1 old. = 280 000 Ft, 1/2 = 150 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft, 1/16 = 23 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 230 000 Ft, 1/2 = 125 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000 Ft,
1/16 = 19 000 Ft. Árainkat további 25%-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: 2010. április 21-én 11 óráig.

REDÔNY
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk, javítás,
szerelés. Szénási László. Tel.: 06 20 985-
1273

REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉ-
ZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE,
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, II., SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304

RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728

NAPELLENZÔ, REDÔNY, RELUXA, SZÚ-
NYOGHÁLÓ, SZALAGFÜGGÖNY — TISZ-
TÍTÁS IS —, ROLETTA, ABLAKFÓLIA GA-
RANCIÁVAL. TEL./FAX: 394-4391, 06 30
825-5225

BUDAI REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛ-
ANYAG JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSE-
RE RÖVID HATÁRIDÔVEL. TEL.: 06 20
310-8325

KERT
KERT-, TELEKRENDEZÉS: Metszés, perme-
tezés, fakivágás, gallyazás, bozótirtás, talaj-
csere, gyepesítés, kerítés, járda, térkô leraká-
sa. Egyéb kerttel-telekkel kapcsolatos mun-
kák kivitelezése garanciával. Tel.: 786-5872,
06 70 422-9445, fax: 785-7344, mu0000@
freemail.hu

FAVESZÉLYTELENÍTÉS, fakivágás, FA-
VISSZAVÁGÁS ALPINTECHNIKÁVAL,
METSZÉS, kertápolás SZAKSZERÛEN KER-
TÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. Tel.:
06 20 561-7063

Elhanyagolt kertek rendbetétele, sövényvá-
gás, fakivágás, gallyazás szállítással. Moto-
ros kaszálás-permetezés, rendszeres fûnyí-
rás, füvesítés. Tel.: 06 30 274-1368

14 éves szakmai tapasztalattal rendelkezô
kertész igényes kertfenntartási munkát vál-

lal! Minôségi referenciákkal! Móricz Gábor,
tel.: 06 30 495-9862.
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, met-
szést, permetezést, favágást vállalok. Tel.:
06 20 970-7506
KERTÉPÍTÉS, KERTÁPOLÁS, ÖNTÖZÔ-
RENDSZER TELEPÍTÉSE, metszés szaksze-
rûen KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT
ÁRON. Tel.: 06 20 561-7063
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fûnyí-
rást, fakivágást, sövényvágást vállalok szak-
értelemmel, lélekkel. Tel.: 06 30 418-6663,
gold333@freemail.hu
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszé-
lyes fák ágankénti lebontással való ki-
vágása. Tel.: 06 20 485-6547
Ásást, kapálást, lombseprést, metszést, sö-
vényvágást vállalok. Kisebb lépcsôházak
takarítását is elvégzem. Tel.: 06 20 349-
5395, mecmate@freemail.hu
Metszést, permetezést, díszfák formázását,
kertek átalakítását, gyepek kikezelését válla-
lom. Tel.: 325-8409
EGYEDI DÍSZ- ÉS IVÓKUTAK, NAPÓRÁK
iparmûvésztôl. Különleges és nemes anya-
gok alkalmazása, tervezés-kivitelezés. Tel.:
06 30 356-5289

SZOLGÁLTATÁS
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716
ÜGYVÉD, Dr. Kósa Erzsébet (Margit krt. 50–
52.) vállal ingatlan-adásvételi, örökösödési,
bontóperi, cégalapítási ügyeket ÁFAMEN-
TES MUNKADÍJJAL. TEL.: 06 20 956-59-
17
1–3 éves korig gyermekfelügyelet Budake-
szin. Csendes, erdôközeli, szanatóriumi leve-
gôjû környezet. www.budakeszigyermekfe-
lugyelet.hu, www.budakeszijatszohaz.hu,
www.budakeszinapkozi.hu, www.budakeszi-
bolcsode.hu, tel.: 06 70 249-5106.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installá-
lás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
mentése. Vírusvédelem. Felnôttek, diá-
kok korrepetálása informatikából. NO-
KO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 326-
6935, 06 20 541-5483, 06 30 595-2921

FUVAR
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
20 972-0347, 06 30 589-7542
20 éve... Kretz Kft. Konténeres sitt-, szemét-
és hulladékszállítás 4, 6, 8, 10 m³-es konté-
nerekkel. Gépi földmunka, tereprendezés.
Sóder, homok, termôföld szállítása. Tel.:
376-9926, 06 30 991-2739
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS,
3,5x2x2 m-es RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO-
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, 06 70
316-1533, SZIRÁKI.

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, e-
mail: wamag@t-online.hu
Társasházkezelés, közös képviselet — kor-
rekt, megbízható módon. FLOTT-HOME BT.
Tel.: 274-6135, 06 70 940-3865, czakoszil-
via@gmail.com
Társasházi közös képviselet biztos ala-
pokon. Cégünk teljes jogi és mûszaki hát-
térrel, valamint több éves szakmai tapaszta-
lattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu,
tel.: 302-3557, 06 70 426-4420.

TdM Utazási Iroda
www.tdmtravel.hu

1023 Bp Lukács u. 1. Tel.: 06 1 336-0727
Vác 2600 Görgey u. 4/b. Tel.: 06 27 502-820

Pünkösdi ajánlatainkból:
Krakkó–Wieliczka 30 900 Ft
Prága 30 900 Ft
Prága Telc 39 900 Ft
Prága–Drezda–Berlin 59 900 Ft
Dalmácia 54 900 Ft
Párizs–Versailles 79 900 Ft
Erdély–Csíksomlyói búcsú 59 900 Ft
Velence 38 900 Ft
Garda tó és Gardaland 39 900 Ft
San Marino–Ravenna–Trieszt–Ferrara 53 900 Ft
Bolzano–Monte Baldo–Bardolino 54 900 Ft
Velence–Róma–Orvieto–Firenze 69 900 Ft
Nápoly–Pompei–Sorrento–Capri 79 900 Ft
Milánó–Comói tó–Garda–Verona 79 900 Ft
Toszkána 64 900 Ft
Toszkána+Umbria 99 900 Ft
Róma–Sorrento–Capri–Pisa–Ravenna 119 900 Ft
Körutazás Görögországban 128 900 Ft
ÚJDONSÁG: A torinói lepel titka 47 900 Ft

Ingyenes zöldszám: 06 80 205-081 (U-000204)

TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLA-
LUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 919-
1013, www.haztakaritas.hu

TÁRSASHÁZAK teljes körû kezelését, kö-
zös képviseletét vállalom szakképesítés-
sel, több éves gyakorlattal, referenciával
nettó 1000 Ft (albetét) hó-tól. Kérjen ingye-
nes konzultációt, árajánlatot. Hívjon
bizalommal. Tel.: 06 20 206-6990

Társasházak gazdálkodásának ellenôrzé-
sét vállaljuk az új társasházi tv. módosí-
tásának megfelelôen. Társasházi Audit
1997 Kft., 1053 Budapest, Magyar u.
52., mfszt. 3. Tel./fax: 483-1298, 483-
1299, mobil: 06 30 200-3641, e-mail:
mkmetty@dunaweb.hu

Társasházak közös képviseletét professzio-
nális szakmai háttérrel vállaljuk. Kérje ingye-
nes ajánlatunkat! Tel.: 451-0100, e-mail:
info@inhouse.hu

VÉTEL, ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753

LOUIS GALÉRIA. Arany- és ezüstfelvásár-
lás napi legmagasabb áron 2800–3600 Ft-
ig. Tekintse meg a Louis Galériát az interne-
ten. Bútort, képeket, hagyatékot vásáro-
lunk. Cím: Margit krt. 51–53. Tel.: 316-3651

MÛGYÛJTÉS
KELETI SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTA-
LAN. TEL.: 06 30 456-3938

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó
út 12. Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543,
Gyulai Tamás.

SVÁJCI MAGÁNGYÛJTÔ keres készpénzfi-
zetéssel antik bútort, dísztárgyat és festmé-
nyeket. Tel.: 06 20 806-1570

TÁRSKERESÉS
20 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, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu

EGYÉB
TAVASZI NADRÁGVÁSÁR. Olcsó árak,
nagy választék, amíg a készlet tart. Farmer-
divat nadrágszaküzlet, Margit krt. 69. Nyit-
va 10–18-ig, szombaton 10–13-ig. Tel.:
212-4163

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Tel.: 06 20 956-4084. Nem va-
gyok kereskedô.
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Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

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

VIZSGÁZTATÁS,
AUTÓJAVÍTÁS

Komputeres diagnosztika,
átvizsgálások,
dízel és benzin

befecskendezés javítása,
futómûjavítás és beállítás,

fékjavítás és mérés,
gumiszerelés, olajcsere.

Nyiry Dízel javító Kft.
1021 Bp., Budenz út 4/b

Tel.: 394-6134,
fax:392-7017

nyirydizel@t-online.hu
Nyitva: H-P 8–13, 14–17

Már 19 éve
a lakosság szolgálatában!
Építôanyag és gépi földmunka szállítással

Megrendelését telefonon is jelezheti
és szállításnál fizeti!

Cement, mész, tégla, sóder, homok, zsalukô, betonacél,
szegélykô, térkô, vakolat, csemperagasztó.

CALX Kft.
1028 Budapest II. kerület, Pesthidegkút-Ófalu,
Patakhegyi út 83–85. (Rozmaring Benzinkútnál)

Tel.: 376-5853
Nyitva: Hétfô-péntek: 7–16, szombat: 7–12

Homlokzatszigetelés:
— a legkorszerûbb anyagokkal, akciós
áron (REVCO, KINGSTONE)

Ablakcsere:
— Prémium kategóriás mûanyag ablakok
alapáron (pl. 120x150 bny, 5 kamrás,
U=1,0 W/m²K üveggel, argongázzal töl-
tött 25 750 Ft), 5 év garanciával
— a beépítés során az esetleges kô-
mûvesmunkát is elvégezzük
— a kibontott anyagokat elszállítjuk

Pályázatírás
Energiatanúsítvány kiállítása

Nagyszénás-Építô Kft.
Tel./fax: 06 26 355-481
Mobil: 06 30 655-6552
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Budagyöngye Bevásárlóközpont: 1026 Budapest, Szilágyi E. Fasor 121., telefon: +36 30 860-9070
Új Udvar Üzletház: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44., telefon: +36 30 378-4175


