
Méltóságteljes ünnep március 15-én

Verôfényes, de szeles reggelen köszöntötték a második kerület pol-
gárai a magyar forradalom és szabadságharc ünnepét március 15-
én a Gábor Áron-emlékmûnél. Az eseményen megjelentek len-
gyel partnervárosunk, a varsói ¯oliborz kerület vezetôi is. Láng

Zsolt polgármester ünnepi köszöntôjében azokra a hazaªakra em-
lékezett, akiket egyesített a magyarság sorsáért vállalt felelôsség
és elszántság.

(Folytatás a 4. oldalon)
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ÚJ PARTNERVÁROS — VARSÓ Z·OLIBORZ
KERÜLETE. Partnervárosi együttmûködést
írt alá március 14-én Láng Zsolt, kerületünk
és Janusz Warakomski, Varsó ¯oliborz kerü-
letének polgármestere. A két városrész kö-
zötti együttmûködést elsôsorban kulturális
és oktatási területen alakítják ki a jövôben.

3. OLDAL

FÉNY ÉS ÁRNYÉK JÁTÉKA. Március 28-ig
látogatható a Klebelsberg mûvelôdési köz-
pontban Sóváradi Valéria kiállítása. A kerüle-
tünkben élô képzômûvész ezúttal az elmúlt
hét év festészeti alkotásaiból állított össze
ízelítôt Magánterek, közterek címmel. A mû-
vészt a megnyitó után pesthidegkúti ottho-
nában kerestük fel. 14. OLDAL

SQUASH, A TOTTYANÓ LABDA. Az embe-
rek már évezredek óta játszanak labdával:
ütik, rúgják, dobják — egymásnak, hálóba,
kosárba, és ahová csak lehet. A számtalan
labdajáték között a viszonylag újabbak közé
tartozik a squash, magyarul fallabda. Kerüle-
tünkben a Marczibányi téren mûködik az el-
sô hazai fallabdaklub. 18. OLDAL

Paraméterkönyv: döntés és egyeztetés elnapolva
Láng Zsolt kezdeményezésére március 4-én négy budai polgármes-
ter tartott közös sajtótájékoztatót a Moszkva téren. Céljuk az volt,
hogy felhívják a ªgyelmet: Budapest tömegközlekedésének terve-
zett változtatásait elfogadhatatlanoknak, város- és utasellenesnek
tartják. Több mint háromszázötvenezer budai polgár nevében
Láng Zsolt mellett Nagy Gábor Tamás, az I., Bús Balázs, a III. és Po-
korni Zoltán, a XII., valamint az elfoglaltságai miatt hiányzó Sza-
bolcs Attila, a XXII. kerület vezetôje levelet juttatott el Demszky Gá-
bornak, amiben arra kérik, fogadja el meghívásukat március 11-
ére, alkalmat adva a paraméterkönyv szakmai és urbanisztikai új-
ragondolására. Az invitálást azonban a fôpolgármester nem fogad-
ta el. (Folytatás a 6. oldalon)
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BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban

Felelôs kiadó: Budapest II. kerületi Önkormányzat
Fôszerkesztô: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôk: Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)

Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Munkatársak: Péter Zsuzsanna, Székely Imre

Fotók: Eisenmann József
Szerkesztôség: 1024 Keleti Károly u. 15/a, (tel./fax: 316-3410),

e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tördelés: Tramontána (356-6009)
Nyomda: Ringier Kiadó Kft. Nyomda, f. vez.: Bertalan László ig.

Terjesztés: Göncruszka Kft.
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként +168 Ft;

Apróhirdetés, közületi: 4400 Ft + 20% áfa;
Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport,

1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5624, ..25, ..27;
Keretes hirdetés: fekete-fehér: 1/1 old. = 205 000 Ft, 1/2 = 110 000 Ft,

1/4 = 70 000 Ft, 1/8 = 45 000 Ft, 1/16 = 16 500 Ft;
színes: 1/1 old. = 255 000 Ft, 1/2 = 135 000 Ft,
1/4 = 85 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft, 1/16 = 20 000 Ft;
árainkat további 20%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink
elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény.

Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.
A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következô megjelenés: 2008. április 4., lapzárta: 2008. március 26.
Hirdetésfelvétel: 2008. március 26-án 11 óráig

H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

* kedden és csütörtökön
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

* hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 214-2075

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

Gyámhivatal
1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 212-2784

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

Városrendészet
1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688 hétfô: 13.30–18.00

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Ü G Y E L E T E K

Gyermekorvosi ügyelet
1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelô-
intézet, A épület, tel.: 212-5979

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

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

hétfô–péntek: 12.00–16.00,
20.00–8.00; szombat–vasár-
nap: 24 órás ügyelet

F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

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

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

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Fekete László
Fidesz—KDNP, listás

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

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

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

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

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Káplán Tibor
MSZP, listás

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

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

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

Margit krt. 48., I. emelet

Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 931-1379

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

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

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

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

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

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

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

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

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

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

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

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

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

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

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

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Rataj János
MSZP, listás

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

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

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Skublicsné
Manninger Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

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

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

Takács Beáta
MSZP, listás

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

dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás

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

Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

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

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

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

Margit krt. 48., I. emelet

dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

elôzetes idôpont-egyeztetés
a téma megjelölésével:
(06 20) 594-9763

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

április 3-án 18 óra Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

április 17-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának telefonszáma (212-5030) hétfôn és szer-
dán 10–18-ig, kedden és csütörtökön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig hívható
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Új partnerváros — Varsó ¯oliborz kerülete
Partnervárosi együttmûködést írt alá
március 14-én Láng Zsolt, kerületünk
és Janusz Warakomski, Varsó ¯oliborz
kerületének polgármestere. Az
együttmûködést elsôsorban kulturális
és oktatási területen alakítják ki a
jövôben. A vendégek nem véletlenül
idôzítették látogatásukat a nemzeti
ünnepünkre, hiszen a magyar-lengyel
múlt több ponton is összefonódott az
elmúlt századokban.

A lengyel küldöttség — a polgármestert he-
lyettese, Witold Sielewicz is elkísérte.

A két városrész kapcsolatfelvételét a len-
gyel kisebbségi önkormányzat kezdemé-
nyezte. Felföldi Mária, a kisebbségi önkor-
mányzat elnöke szavaiból az is kiderült,
hogy a két kerület között számos hasonló-
ság van. ¯oliborz — a szó az jelenti: csinos
kisváros — Varsó kertvárosias része, sok
zöld parkkal, családi házakkal. A diplomás
és idôs emberek száma igen magas, a mi ke-
rületünk lakóihoz hasonlóan.

A partnervárosi együttmûködés ünnepé-
lyes megkötésén részt vett Marcin Soko³ow-
ski, Magyarország lengyel fôkonzulja, aki el-
mondta, hogy másfél éve tölti be ezt a pozí-
ciót, és azóta több hasonló megállapodás
aláírásán jelen volt.

Láng Zsolt az ünnepélyes aláírás elôtti kö-
szöntôjében örömét fejezte ki, hogy több-
éves szervezômunka eredményeképp létre-
jöhetett az együttmûködés, amely tovább
mélyítheti a szoros, évszázadokon átívelô
magyar-lengyel barátságot. TH

Janusz Warakomski, a lengyel fôváros
¿oliborzi kerületét másfél éve irányító
polgármester a Jog és Igazság Pártjá-
nak jelöltjeként nyerte meg a választá-
sokat.

— A két fôvárosi kerület hasonló
felépítésû, és hasonló gondokkal is
küzdünk. A hagyományosan jó ma-
gyar—lengyel kapcsolatok elmélyíté-
sét szolgálhatja a mostani megállapo-
dás, és bízom benne, hogy valódi tar-
talommal tudjuk megtölteni azt.

A polgármester ¯oliborzról mesélve
kiemelte, hogy Varsó azon részei közé
tartozik, ahol az ott élôk büszkék he-
lyi identitásukra, és magukat elsôsor-
ban ¿oliborzinak és nem varsóinak
tartják. A városrész különleges abból
a szempontból is, hogy az önkormány-
zatát irányító képviselô-testületében
helyet kaptak olyanok is, akiket nem
pártok delegáltak, hanem helyi civil
közösség.

A polgármester, mielôtt politikai pá-
lyára lépett, jogászként dolgozott. Bu-
dapesten évekkel ezelôtt járt, egy kon-
ferencián vett részt, és akkor nemigen
volt alkalma megismerkedni fôváro-
sunk nevezetességeivel. Szeretné elér-
ni, hogy a két városrész iskolái és kul-
turális intézményei szorosabbra fûz-
zék a kapcsolatokat. Szívesen látogat-
nak el júniusban a Kerület Napja ren-
dezvénysorozatára.

¯oliborz Varsó tizennyolc kerülete kö-
zül az egyik, amely a Visztula bal part-
ján, az óvárostól északra terül el. A
XVIII. században a piaristák helyi ko-
lostorának birtoka volt itt, akik hozzá-
járultak, hogy azon több település jöj-
jön létre. Ezek közül az egyiket franciá-
san jolie bordnak („csinos kisváros”)
kezdték hívni, mely elnevezés lengyel-
lé lett formája (¯oliborz) hamarosan
az egész környéket kezdte jelölni. Az
1830. évi felkelés leverése után az
orosz megszállók itt építették föl a
Varsó ellenôrzését szolgáló citadellát.
Az épület egyik sarokkövét a magyar
történelembôl is ismert Ivan Paskie-
vics tábornagy, az újdonsült helytartó
helyezte el. Az elsô világháborút köve-
tôen Lengyelország visszanyerte füg-
getlenségét, s Varsó is gyors növeke-
désnek indult. 1920-ban lett ¯oliborz
a fôváros egyik kerülete, ahol a követ-
kezô években a tudatos várostervezés
eredményeként tágas parkok és széles
sétányok épültek. A városrész egyik jel-
legzetességét a két világháború kö-
zött emelt modern stílusú házak ad-
ják, amelyeknek hangulata a pasaréti
villákat idézi. Fennmaradásuk annak is
köszönhetô, hogy az 1944-ben a ná-
cik ellen kirobbant varsói felkelés leve-
rését követôen — eltérôen a város
más, földig lerombolt negyedeitôl —
a megszállók ¯oliborzot megkímélték.

Az 1848–49-es forradalom elôtt tisztelegve a
kerületünkbe látogató varsói küldöttség koszorút
helyezett el március 15-én a lengyel származású
Bem József emlékmûve elôtt
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Több helyszínen ünnepelt a kerület
(Folytatás az elsô oldalról)

— Küzdelmeinket ma már nem fegyverek-
kel vívjuk, de napjainknak is vannak sú-
lyos tétjei: meg kell védenünk és meg is
védjük alkotmányos jogainkat. Nagy sza-
badságküzdelmeink véráldozata üzenetet
hordoz a mának is: legyen ez a megszenve-
dett, új évezred a magyarság összetartozásá-
nak, felemelkedésének, jó nemzeti közérze-
tének a korszaka — tette hozzá Láng Zsolt.

Balsai István országgyûlési képviselô be-
szédében kiemelte, hogy ünnepeink arra is
valók, hogy a múltunkat jelenünkkel össze-
vessük: a tizenkét pont követelései, a sza-
badság, egyenlôség, testvériség eszméi va-
jon megvalósulnak-e napjainkban. Összeg-
zésként elmondta, hogy e tekintetben
nincs sok okunk az ünneplésre, azonban a
nemrég lezajlott népszavazás eredményé-
vel biztatást kaptak, a szavazók döntése
után az Országgyûlés 164 képviselôje elô-
ször érezheti azt, hogy ugyan ellenzékben,
de már nem kisebbségben van — hangsú-
lyozta Balsai István.

A megemlékezésen a Járdányi Pál Zeneis-
kola gyerekkórusa énekelt, a Rákóczi gim-
názium növendéke, Kovács Kata Petôª: Ma-
gyar vagyok címû versét szavalta. Az ünnep-
ség végén az emlékezés koszorúit helyezte
el a II. kerületi önkormányzat nevében
Láng Zsolt polgármester, a kerület lengyel
partnervárosa, ¯oliborz polgármestere és
alpolgármestere, Balsai István országgyûlé-
si képviselô, Nagy Gábor Tamás országgyûlé-
si képviselô, a Fidesz kerületi szervezete és
frakciója nevében Ernyey László frakcióve-
zetô és Mohi Csaba alelnök, a KDNP kerüle-
ti szervezete nevében Skublicsné Manninger
Alexandra és Fekete László képviselôk, az
MSZP kerületi frakciója valamint az elnök-
ség nevében Meiszterics István elnökhelyet-
tes és Takács Beáta frakcióvezetô, az MDF
kerületi szervezete nevében Porkoláb Má-
tyás képviselô, az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség kerületi szervezete nevé-
ben Fülöp Attila elnök, a Fiatal Baloldal ne-
vében Örsi Gergely és Kunhalmi Ágnes képvi-
selô, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
kerületi szervezete nevében Balczó Zoltán
és Schön Péter, a a MIÉP kerületi szervezete

nevében Regôs János és Tenk Sándor, a Nem-
zeti Fórum Egyesület nevében Kádár
György és Szieberth Istvánné.

A Pesthidegkút Városrészi Önkormány-
zat immár hagyományosan az ófalui Sarlós
Boldogasszony Plébániatemplom kertjé-
ben tartotta ünnepi megemlékezését. Csa-
bai Péter elöljáró ünnepi beszédében ki-
emelte, hogy az alapoktól induló ’48-as ma-
gyar független kormány hiteles mércét állí-
tott az utókor kormányai számára ember-
ségbôl, becsületbôl, tartásból, felelôsség-
vállalásból és hazaszeretetbôl. Csak elô
kell venni ezt a mércét a múltból és hozzá
kell mérni magunkat, az összehasonlítás,
sajnos, nem fakaszt örömkönnyeket.

Az ünnepi mûsorban közremûködött a
Kiss Zenede fúvószenekara, a Klebelsberg
Kuno Általános Iskola és a Máriaremete-
Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola ta-
nulói verset szavaltak, a Remetekertvárosi
Általános Iskola kórusa énekelt. Dankó Pé-
ter egy Kossuth-nótát játszott dudáján,
majd a Kiss Zenede Corvin Tánccsoportja
Tímár Mihály vezetésével néptáncot adott
elô. A II. kerületi önkormányzat nevében
Dankó Virág alpolgármester és Csabai Pé-
ter, a Pesthidegkúti VÖK elöljárója helyez-
te el koszorúját. Koszorút helyezett el a Fi-
desz kerületi szervezete nevében Bándy Pé-
ter képviselô, az MDF nevében Porkoláb
Mátyás képviselô távollétében a cserké-
szek, a MIÉP kerületi szervezete és a II. ke-
rületi Érdekvédô Egyesület nevében Mészá-
rovits Antal és Rideg Sándor, a Jobbik nevé-
ben Mészáros Orsolya és Schön Péter, a
Nemzeti Fórum Egyesület nevében Kádár
György és Széchenyi Nagy István, az ’56-os
Szövetség nevében Szûcs Géza és Németh
Gyula, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szö-
vetsége nevében Wellischné Farkas Ágnes és
Krasznói Mihály, a Máriaremetei Hidegkúti
Ökumenikus Általános Iskola képviseleté-
ben Csere István igazgató és növendékei, a
Don Bosco Nôvérek Szent Család Óvodája
nevében Mészáros Istvánné óvodavezetô és
Annuska nôvér óvodásokkal. A máriareme-
tei és ófalui egyházközségek nevében Eszter-
házy László és Gyetván Gábor plébános, to-
vábbá a Szent Korona Cserkészcsapat veze-
tôi is elhelyezték az emlékezés koszorúit.

SCHITTENHELM EDE 1848-as honvédtüzér Alvin-
ci úti síremlékénél tartottak megemlékezést a kör-
nyék lakói március 14-én. Az ünnepség szónoka-
ként Láng Zsolt polgármester kiemelte: az emlékmû
nem egy közismert hôsé, hanem olyan emberé, aki
sok más társával együtt szinte névtelenül halt meg
hazájáért. A polgármester hangsúlyozta, az újbóli
összefogás jele, hogy március 9-én az ország párt-
politikától függetlenül ismét képes volt saját sorsa
érdekében tenni. Az ünnepség zárásaként a megje-
lentek elhelyezték az emlékezés virágait, és gyertyá-
kat gyújtottak az elhunyt hôsök tiszteletére.
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Lezárult a népszavazás
Kerületünkben a választásra jogosultak
58,3 százaléka, több mint negyvenezer em-
ber vett részt a kórházi napidíjról, a vizitdíj-
ról és a képzési hozzájárulásról szóló nép-
szavazáson. A helyi választási iroda tájékoz-
tatása szerint a reggel hat órától este hétig
tartó voksoláson rendkívüli esemény nem
történt, a beérkezett kifogásokat továbbí-
tották a fôvárosi választási bizottsághoz.

Az Országos Választási Iroda nem hivata-
los végeredménye alapján a II. kerület vá-
lasztói névjegyzékében 69 327 fô szerepelt,
akik közül 40 416-an járultak az urnákhoz.
A referendumban feltett három kérdés kö-
zül a kórházi napidíjat elutasító igenek ará-
nya 76,17 százalék, az azt elfogadó nemeké
23,83 százalék. A vizitdíj ügyében is hason-
ló arányok születtek, az igen mellett 74,49
százalék döntött, a nemet pedig 25,51 száza-
lék választotta. A képzési hozzájárulást a vá-
lasztók 73,71 százaléka utasította el, és
26,29 százalék szavazta meg.

A helyi választási iroda vezetôje, Szalai Ti-
bor elmondta, hogy a szavazás napján rend-
kívüli esemény nem történt. Az elôzetes vá-

rakozásokhoz képest az 57-es szavazókör-
ben, amely jelentôsen bôvebb feladatkört
látott el a nap folyamán, mint a többi, szin-
tén fennakadás nélkül zajlott a voksolás.
Panasz csak arra érkezett, hogy voltak idô-
szakok, amikor hosszabb ideig kellett az ál-
lampolgároknak várakozniuk, de ennek
oka a már említett feladatbôvülés volt.

Pályázat a hidegkúti horgásztó bérletére
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkor-
mányzat pályázatot hirdet a tulajdonában
lévô 54357 hrsz.-ú, természetben a II., Te-
metô utca 65. szám alatt található 10703
m² alapterületû ingatlan haszonbérbe adá-
sára. Az ingatlan 5641 m² területû „kivett
tó” megnevezésû és 5062 m² „erdô” megne-
vezésû területbôl áll. A pályázati anyag átve-
hetô — a pályázati anyag díjának házi pénz-
tárban, készpénzben történô befizetését kö-
vetôen — a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
hasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iro-

dáján (1024 Mechwart liget 1., III. em. 307.
sz. iroda) március 19-tôl március 28-án 12
óráig. A pályázati anyag ára 10 000 Ft + áfa,
amely vissza nem térítendô összeg. A pályá-
zat beadásának határideje: 2008. április
3., 11 óra. A pályázattal kapcsolatos kérdé-
sekre Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyil-
vántartási Iroda (1024 Mechwart liget 1.,
307. sz. iroda) munkatársai válaszolnak
ügyfélfogadási idôben személyesen, illetve
telefonon, a 346-5542-es számon április
3-ig.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Kedden-
ként 17 órától ingyenes jogi tanács-
adás társasházaknak a Polgármesteri
Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.).

CIVIL FOGADÓÓRA. A civil szerveze-
tek szakreferense, dr. Szigeti Szilvia
(tel.: [30] 560-3928, e-mail: szige-
ti.szilvia@masodikkerulet.hu) minden
hónap elsô hétfôjén 15–17 óráig foga-
dóórát tart a Polgármesteri Hivatal-
ban (1024 Mechwart liget 1., II. eme-
let 217.).

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hét-
fôn, szerdán 10–18-ig, kedden, csütör-
tökön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig tart
nyitva (1024 Keleti K. u. 13/b, tel.:
212-5030).

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

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA
kedden, csütörtökön16–19 óráig tart
nyitva (1022 Bimbó út 63.). Almássy
Kornél országgyûlési képviselô elôze-
tes idôpont-egyeztetés alapján fogad;
telefon: (70) 362-8283.

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

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes tanács-
adást szervez a Bimbó út 63.-ban csü-
törtökönként 16–18-ig. Idôpont-
egyeztetés a 353-0624-es számon.

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

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

KÖZMÛFELÚJÍTÁS A PASARÉTI
ÚTON. Csatornafelújítási munkálato-
kat végeznek március 25. és június
30. között a Pasaréti úton a Sövény
utca és a Virág árok között. A rekonst-
rukció 8 ütemben zajlik majd, több-
ségében félpályás útlezárásra és válta-
kozó irányú forgalomra kell számíta-
ni, de egy ideig teljes szélességében
le lesz zárva az út, és a buszokat is el-
terelik.
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O
r s

z á
g o

s

82
,22

%

17
,78

%

17
,58

%

15
,92

%

82
,42

%

84
,08

%

75
,29

%

73
,20

%

72
,19

%

24
,71

%

26
,80

%

27
,81

%

B u
d a

p e
s t

I I .
k e

r ü
l e

t

76
,17

%

23
,83

%

74
,49

%

25
,51

%

26
,29

%

73
,71

%

O
r s

z á
g o

s

B u
d a

p e
s t

I I .
k e

r ü
l e

t

O
r s

z á
g o

s

B u
d a

p e
s t

I I .
k e

r ü
l e

t

Nem:

Igen:

A népszavazás országos, budapesti és kerületi
eredményei százalékban (forrás: OVB)

Ellenszavazat nélkül elfogadott költségvetés
Rendkívüli ülésükön, március 13-án két
tartózkodás mellett ismét egységesen fo-
gadták el a képviselôk az önkormányzat
idei költségvetését. A vezetés által két hét-
tel korábban, február 28-án elôterjesztett
rendelettervezetet a mostani részletes vita
után 18 251 milliárd forint kiadási és bevé-
teli fôösszeggel szavazták meg. Az ellenzéki
pártok által benyújtott módosító indítvá-

nyok egy részét elfogadta a testület. Két-
órás vita után végül az idei büdzsét ellensza-
vazat nélkül 26 igennel, két szocialista kép-
viselô — Kunhalmi Ágnes és Rataj János —
tartózkodása mellett fogadták el. (A költ-
ségvetési rendelet teljes szövegét és táblá-
it, valamit a frakciók álláspontját a Budai
Polgár következô, 2008/7-es számában ol-
vashatják részletesen.)

Jótékonysági bál a közbiztonságért
A II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány 12. alkalommal rendezi meg jótékony célú, ta-
vaszváró bálját március 28-án pénteken a Budapest Szállodában. A hagyományos bál
a közhasznú alapítványon keresztül a II. kerületi rendôrség és polgárôrség munkájá-
nak anyagi és erkölcsi támogatását szolgálja. A rendezvény fôvédnöke Láng Zsolt pol-
gármester. Érkezés 18.45 és 19.10 között, a vacsora 19.20-kor kezdôdik. A jó hangu-
latról az Ungár Zenekar és Mága Ernô hegedûmûvész gondoskodik, de a kaszinó is
nyitva áll. Az eseményre a belépôdíj 20 ezer forint. A részvételi szándékot március
26-ig a II. kerületi Rendôrkapitányság titkárságán a 346-1810-es telefonszámon kérik
jelezni.
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(Folytatás az elsô oldalról)

— A WHO adatai szerint a fôvárosban éven-
te közel kétezren halnak meg a levegô
szennyezettsége miatt, a megbetegedések
száma eléri a százezret, az asztmás megbete-
gedések száma pedig az utóbbi évtizedek-
ben a tízszeresére nôtt. Budapesten ráadá-
sul feleannyi zöldterület jut egy fôvárosi la-
kosra, mint az európai átlag. Ilyen adottsá-
gok mellett a járatritkítás nemcsak növek-
vô menetidôvel, hanem a riasztó egészség-
ügyi állapotok súlyosbodásával is jár —
hangsúlyozta a közös sajtótájékozatót kezde-

ményezô Láng Zsolt. A II. kerület polgár-
mestere elmondta, hogy öt budai kerületve-
zetô közös megbeszélésre invitálja Demszky
Gábort, lehetôséget teremtve a paraméter-
könyv újratárgyalására.

— Reális elképzelésekkel rendelkezünk
arról, hogyan lehet a közlekedést javítani,
ugyanakkor a BKV gazdálkodásában rendet
teremteni. A napvilágot látott paraméter-
könyv arról tanúskodik, hogy a fôváros
nem kívánja a közösségi közlekedést az au-
tót választók számára valódi alternatíva-
ként felmutatni. Márpedig Budapest kör-
nyezeti állapotán csak a tömegközlekedés
és azon belül a kötöttpályás rendszerek fej-
lesztésével lehet jelentôsen javítani — ér-
velt Láng Zsolt.

Nagy Gábor Tamás, a Várnegyed elsô em-
bere az együttmûködés fontosságát hangsú-
lyozta; ahogy fogalmazott, egyoldalú diktá-
tumokkal nem lehet város- és emberelle-
nes intézkedéseket kényszeríteni Budapest
lakosságára.

Bús Balázs az óbudaiakat képviselve kije-
lentette, hogy a III. kerület vezetése egyér-
telmûen elutasítja a bevezetni kívánt új me-
netrendet és járatritkításokat:

— A paraméterkönyvet véleményem sze-
rint a fôvárosnak vissza kell vonnia, és a ke-
rületekkel közösen egyeztetve új közlekedé-
si menetrend-koncepciót kell kialakítani.
Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere
szerint az amúgy is nagyon kevés zöldfelü-
lettel rendelkezô fôváros levegôjét már to-
vább szennyezni nem szabad. Pokorni elsô-
sorban nem a BKV, hanem a fôváros felelôs-
ségét ªrtatta. Budapestnek jelentôsebb
mértékben kellene támogatnia a BKV mû-
ködését, ahogyan ezt Bécs vagy Prága is
teszi.

— A fôváros tömegközlekedése nem az
MSZP—SZDSZ-koalíció édes titka, ezért tár-
gyalni hívjuk Demszky Gábort, aki remél-
hetôen elfogadja meghívásunkat, hiszen a
kérdés több százezer embert érint, akiket
itt Budán mi képviselünk.

Újságírói kérdésre válaszolva Pokorni
Zoltán — aki a fôvárosi közgyûlés Fidesz-
frakciójának tagja — arról is szólt, hogy a
Budapest vezetését mostanság jellemzô ko-
alíciós feszültség is jelzi, hogy minden ko-
rábbinál rosszabbak az állapotok. Ebben a
helyzetben Pokorni szerint az ellenzék sze-
repe fontosabbá válhat.

Demszky Gábor nem fogadta el a budai

Civil nem a járatritkításra
Mintegy hatmilliárdnyi megtakarítás áll
szemben tíz százalékos járatritkítással,
romló levegôvel és közlekedési feltételek-
kel. A BKV paraméterkönyvérôl tartott fó-
rumon kiderült, hogy a civil szervezetek el-
képzeléseitôl távol állnak a közlekedési vál-
lalat járatritkítási tervei, a cég viszont to-
vábbi egyeztetéseket tart jónak.

A paraméterkönyvrôl tartott lakossági és
civil egyeztetô fórumot a BKV Zrt. március
13-án a Budapesti Mûszaki Egyetemen. A
vállalat nem számított komolyabb érdeklô-
désre, mert a rendelkezésre álló helyiség-
be még az elôre regisztrált érdeklôdôk sem
fértek be. A kezdés közel egy órát csúszott,
a nagy elôadót nyitották meg végül, így a tö-
megközlekedésért aggódó Greenpeace-ak-

tivisták kényelmesen elhelyezhették transz-
parenseiket. A „Több BKV-járat = Tisztább
levegô” és a „Dugódíjat a fôvárosi éghajlat-
védelemért” táblák alatt elsôként Balogh
Zsolt megbízott vezérigazgató szólalt fel,
majd Bosnyák Gyula stratégiai igazgató ele-
mezte a paraméterkönyv készítésének alap-
jait.

Elmondta, hogy a vállalat ªnanszírozása
szabja meg a mozgásteret, a fôváros és a ke-
rületek nem tudnak anyagilag hozzájárulni
a közlekedés fejlesztéséhez, a jegyárat pe-
dig nem lehet tovább emelni.

— A paraméterkönyv készítésénél fon-
tos cél volt a párhuzamos járatok kiszûrése
és a területi lefedettség javítása, a várható
megtakarítás e mellett 6,2 milliárd forint

FÜST ÉS KOROM. Budapesten az év
elsô két hónapjában elfogyott az
egész évre szóló 35 napos úgyneve-
zett szmogkvóta. Az érvényben lévô
rendeletek értelmében az év 365 nap-
jából legfeljebb 35 napon léphetik át
a légszennyezettségi mutatók az
egészségügyi határértéket. Idén a fô-
városban 53 nap alatt (február 21-ig)
már volt 35 olyan nap, amikor a muta-
tók meghaladták a határértéket. A
kvóta leteltekor — a jogszabályok
alapján — azonnal értesíteni kell a la-
kosságot, és haladéktalanul intézkedé-
si tervet kell kidolgozni.

LEMONDOTT A BKV VEZÉRIGAZ-
GATÓJA. Antal Attila március 9-én a
sajtónak eljuttatott közleményében tu-
datta, hogy lemond vezérigazgatói
posztjáról. Az alig egy éve kinevezett,
Aba Botondot váltó Antal Attila egész-
ségügyi és családi okokkal indokolta
döntését. Levelében említést tett arról
is, hogy az utóbbi hónapokban ôt ért
támadások is szerepet játszottak le-
mondásában.

A közlekedési vállalat irányításával
kapcsolatos teendôket megbízott ve-
zérigazgatóként — a társaság igazga-
tóságának korábbi döntése értelmé-
ben március 31-ig — továbbra is Ba-
logh Zsolt mûszaki vezérigazgató-he-
lyettes látja el — közölte a BKV.

B
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körül alakulhat — tájékoztatott Somodi Lász-
ló közlekedési vezérigazgató-helyettes. A
tavaly megspórolt 11 milliárd a tervezett
megtakarítással, illetve garázsok és állomá-
sok bezárásával együtt a vezetôk szerint
nullszaldóssá tenné a céget. A BKV ugyan-
akkor hatvan csuklós buszt vásárolna, ezek-
hez száz megállót kellene átépíteni, vonala-
kat kötnének össze, fejlesztenék a kommu-
nikációs hálózatot és az utastájékoztatást.

A mérleg másik oldalán azonban mint-
egy 10 százalékos járatritkítással kell szá-
molni. A bemutatott táblázatokból kide-
rült, hogy a karcsúsítás miatt többen ülné-
nek autóba, nagyobb lenne a dugó, a lég-
és zajszennyezés, de a tömegközlekedéssel
eltöltött idô ugyancsak növekedne.

Lenkei Péter, a Levegô Munkacsoport kép-
viselôje azt hangsúlyozta, hogy az egyezteté-
sekre sokkal több idôt kell szánni, és a ter-
vezett változtatások bevezetése elôtt komo-
lyabb hatástanulmányt kellene készíteni.
Felhívta a ªgyelmet, hogy a megtakarítás el-
enyészô a fôváros költségvetéséhez és a 4-
es metró építésének 500 milliárdos költsé-
geihez képest, nem beszélve a keletkezô
környezeti károkról. Felszólat Vitézy Dávid,
a Városi és Elôvárosi Közlekedési Egyesü-
let szóvivôje, aki szerint a paraméterkönyv-
ben írtak megvalósítását nem lehet csak a
BKV-ra hárítani.

— A fôvárosnak mint a közlekedési szol-
gáltatás megrendelôjének kell meghatároz-
nia az igényeket, amelyek a városlakók elvá-
rásaihoz igazodnak. — Vitézy reményét fe-
jezte ki, hogy a városvezetés nem hagyja jó-
vá a lakosság elvárásaival ellentétes tervet.

A hallgatóság soraiban ülve kért szót Ha-
gyó Miklós fôpolgármester-helyettes, aki
szerint a fôváros felelôssége a BKV gazdál-
kodásának hatékonyabbá tétele, a hiányzó
pénzt ellenben az adóforintokból kellene
pótolni. Fontos járatokat viszont nem lehet
leépíteni. A paraméterkönyvet egy egyezte-
tési stádiumban levô szakmai vitaanyagnak
nevezte.

— Aláírni csak a város szempontjából
legjobb megoldást fogom — ígérte Hagyó
Miklós.

A civil felszólalók a panaszok között
több, megfontolásra alkalmas ötletet is fel-
vetettek a BKV vezetésének. Az Emberibb
Parkolásért Mozgalom szerint a közlekedé-
si vállalatnak részesülnie kellene a parkolá-
si vagy a tervezett behajtási díjból, így tény-
leg jó célra fordítódna a pénz. Megtakarí-
tást célzó javaslat szerint a buszokon csak
elöl lehetne felszállni, és a
sofôr mindig kérné a je-
gyet, bérletet. Egyik felszó-
laló úgy látja, hogy a közle-
kedôket segítené, ha való-
ban P+R parkolóházakat
építenének és pontosan ér-
nék egymást a csatlakozá-
sok. Volt, aki a digitális ki-
jelzôk szükségességét kér-
dôjelezte meg, hiszen az
úgyis csak annyit írna ki,
hogy 40–50 perc múlva
jön a következô járat. Felve-
tés érkezett a villamosok
energiatakarékossá tételé-
re is. Szabó Gergely

polgármesterek meghívását

A fôpolgármester nem fogadta el a budai
kerületvezetôk meghívását. Válaszlevelé-
ben közölte, hogy az idei paraméterkönyv
még kidolgozás alatt áll. A feladatot a közle-
kedési szakágazat szakmai felügyeletét ellá-

tó Hagyó Miklós fôpolgármester-helyettes
koordinálja, ezért a budai polgármesterek
egyeztetésre vonatkozó kérését Demszky
Gábor neki továbbította.

Tóth Ildikó

ÚJ BUSZOK A GYORS 56-OS VO-
NALÁN. Alacsonypadlós buszokkal bô-
vült a piros 56-os járat hétvégi napokon.
Somodi László, a BKV vezérigazgatója le-
vélben tájékoztatta a közlekedési vállalat
kerületünket érintô fejlesztésérôl Láng
Zsolt polgármestert. Az alacsonypadlós
jármûvek indulási idôpontjairól a megálló-
helyeken elhelyezett tájékoztatótáblák in-
formálják az utasokat.

ÚJRATÖLTVE. Hagyó Miklós fôpolgár-
mester az Index internetes újságnak
adott interjújában említést tett arról,
hogy a BKV vezetése újabb menetrend-
tervezetet készül a fôváros vezetésének
asztalára tenni. A közlekedési vállalat
szakmai felügyeletét ellátó fôpolgármes-
ter-helyettes ígérete szerint a BKV illeté-
kes munkatársai március 26-ig egyeztet-
nek a kerületekkel, a civil szervezetekkel
és a felkért szakértôkkel. Az új tervezet
csak ezután kerülhet a fôvárosi közgyûlés
Városüzemeltetési Bizottsága elé.

MOSZKVA TÉRI VÁGÁNYZÁR. Már-
cius 30-án, folytatva a 16-án megkezdett
karbantartást, a Moszkva téren a Várfok
utcánál vágányzár lesz a Móricz Zsig-
mond körtér irányú vágányon egész nap.
Rövidített útvonalon közlekedik az 59-es
villamos a Moszkva tér és a Márton Áron
tér között. A 18-as és az 56-os villamosok
a Moszkva tértôl megosztva közleked-
nek. A 18-as villamos a Savoya park és a
Moszkva tér között, az 56-os villamos Bu-
dafok, Városház tér és a Moszkva tér kö-
zött. A Moszkva tértôl Hûvösvölgy felé a
18-as és az 56-os jelzésû villamosokkal le-
het továbbutazni, amelyek a 18-as és az
56-os villamosok jelenlegi közös sûrûségé-
vel közlekednek. A 18-as, 56-os, 59-es és
61-es villamosokról a kijelölt leszállóhe-
lyen kell leszállni.

HÉTVÉGÉN SÛRÛBBEN JÁR A
HÉV. A szentendrei HÉV vonalán Békás-
megyer és Szentendre között április 5-tól

november 2-ig szombaton
és vasárnap, valamint ün-
nepnapokon sûrûbben
közlekednek a szerelvé-
nyek. A Batthyány térrôl
Szentendréig közlekedô
vonatok napközben 30 he-
lyett 10 és 20 percenként
indulnak. A 20.35-ös vo-
natindulástól üzemzárásig
marad a korábbi menet-
rend. Szentendrérôl: 20.55
és 23.10 között marad a
korábbi menetrend. A
munkanapi közlekedés
nem változik.

D
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Rákóczisok,
figyelem!

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium már-
cius 28-án 16 órától tartja hagyo-
mányôrzô nagy rákóczis találkozó-
ját, amelyre minden egykori és mos-
tani diákot és tanárt szeretettel vár-
nak.

Illik? Nem illik?
Március elején különleges versenyre ke-
rült sor a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium-
ban. Itt rendezték meg az Országos Közép-
iskolai Illemtani Csapatverseny írásbeli
fordulóját. A Rákóczi gimnázium második
éve vesz részt az illemtani versenyen. Ta-
valy ötvenkét iskola indította el a csapatait,
a Rákóczi két csapattal nevezett be, az
egyik bejutott a tíz legjobb közé a döntôbe,
és ez igen szép eredmény, hiszen szakisko-
lákkal kellett versenyezniük. A II. Rákóczi
Ferenc Gimnáziumban külön illemtan tan-
tárgy nincs, de az európai uniós proªlú osz-
tályok a 11. és 12. évfolyamban az európai is-
meretek tantárgy keretében heti két órá-

ban magyarul és részben idegen nyelven
protokoll és diplomácia témakörökben íze-
lítôt kapnak illemtanból is.

Idén mintegy hatvan középiskola indult
az illemtanversenyen, iskolánként maxi-
mum két csapat juthatott a megyei döntô-
be. Az idei megyei döntô megszervezésére
és lebonyolítására a Rákóczi Gimnáziumot
kérték fel (képünkön). A versenyre jelent-
kezett diákok dr. Sille István: Illem, etikett,
protokoll címû könyvét önállóan tanulták
meg, miközben folyamatos versenyfelkészí-
tésen vettek részt az EU-s tárgyat tanító két
tanár, Padéjcsev Anikó és Verebélyi Rita segít-
ségével. Az eredményeket a versenyt kiíró

gyôri Pálffy Miklós Kereskedel-
mi Szakképzô Iskola honlapján
is közzéteszik (www.palffy.hu).
Az országos döntô április 10–11-
én Gyôrben lesz, amely idén is
egy állófogadással indul, ahol a
tanultakról a gyakorlatban is szá-
mot adhatnak a diákok, másnap
pedig játékos verseny formájá-
ban mérik össze a tudásukat il-
lemtanból. Ez utóbbi a tavalyi
versenyen számos érdekes és gya-
korlati feladatban valósult meg,
például virágkötés, társastáncok
felismerése, asztalterítés, illem-
tani ismeretek bemutatása szitu-
ációs feladatokon keresztül.

Apu, kapcsold be az övet!
Óvodásoknak tartott harmadik alkalom-
mal közlekedésbiztonsági vetélkedôt a II.
Kerületi Rendôrkapitányság, a Budapesti
II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány és a
Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Ala-
pítvány március 5-én a Fillér utcai óvodá-
ban. A gyerekek a játékos versenyen megis-
merhették az alapvetô közlekedési szabályo-
kat és a biztonságos közlekedés legfonto-
sabb követelményeit.

Vidám hangulatot teremtett a humorista
Ayala — vagyis Illés István ôrnagy, a BRFK
munkatársa —, aki most a gyerekeket kísér-
te a kerékpáros ügyességi pályán. Az óvodá-
sok mini KRESZ-pályán szlalomoztak bicik-
lijükkel, miközben a közlekedési táblák je-
lentését tanulták. Gyôriné Nagy Margit fô-
törzszászlós csoportos foglalkozáson a sza-
bályos és balesetmentes közlekedésrôl be-
szélgetett a gyerekekkel. A vetélkedô egy-
ben felkészítô volt a fôváros mini KRESZ-
versenyére, amelyen az óvoda is részt vesz.

Soltész Attila, a Közoktatási, Közmûvelô-
dési, Sport és Informatikai Bizottság elnö-
ke azt hangsúlyozta, hogy a közlekedésben
részt vevô óvodások szüleikkel együtt közle-
kedve, odaªgyelve tudják elsajátítani a sza-
bályokat. A képviselô azt is fontosnak tart-
ja, hogy a kicsik viseljenek láthatósági mel-
lényt, mert termetüknél fogva gyakran
nem veszik észre ôket idejében az autósok.

— A gyerekek nemcsak tanulhatnak szü-
leiktôl, hanem jó példát is mutathatnak ne-
kik — hívta fel a ªgyelmet Hangyási Sándor
ezredes, a II. kerületi Rendôrkapitányság
vezetôje. Az óvodai foglalkozások jelentôsé-
gét kiemelve jelezte, hogy ebben a korban
nagyon fogékonyak a gyerekek, hamar rög-
zülnek bennük az alapvetô közlekedési sza-
bályok, érdeklik ôket a táblák, a jelzések.
— A KRESZ-ismereteket szinte automatiku-
san elsajátítják és a mindennapi életük ter-
mészetes részévé válnak. — Mint mondta,
idôvel a gyerekek a kerékpározáshoz ma-
guk kérik a sárga mellényt vagy a védôsisa-
kot, autóban ülve pedig határozottan ªgyel-
meztetnek: Apu, kapcsold be az övet!

A helyettes szülôi
program

A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesü-
let helyettes szülô hálózata átmeneti-
leg nehéz helyzetbe került családok
gyermekeinek elhelyezését vállalja. A
helyettes szülôi gondozás kötelezô-
en biztosítandó önkormányzati fel-
adat, amelyet a II. kerület a Fehér Ke-
reszt egyesülettel kötött ellátási szer-
zôdés keretében lát el.

A helyettes szülôi gondozást azok
a szülôk kérhetik, akik egészségi álla-
potuk, lakhatási problémájuk, anya-
gi gondjaik miatt hosszabb-rövi-
debb ideig nem tudják gyermeküket
ellátni. A helyettes szülôk saját ottho-
nukba, saját családtagjaik közé fo-
gadják be a segítséget kérô családok
gyermekeit, ahol sajátjukként neve-
lik, éjjel-nappal ügyelnek rájuk, míg
a szüleik a gyermek gondozásának
terhe alól mentesülve minden energi-
ájukat helyzetük rendezésére fordít-
hatják.

A gyerekek elhelyezésekor fontos
szempont, hogy a lehetô legkeve-
sebb változást szenvedjék el, ha már
szüleiket egy idôre nélkülözni kény-
szerülnek: a közelben lakó segítô csa-
ládok bevonásával továbbra is járhat-
nak megszokott bölcsôdéjükbe, óvo-
dájukba, iskolájukba. A helyettes szü-
lô hálózat várja tagjai közé azokat a
segítôkész embereket, legyenek
ªatalok vagy idôsek, nagycsaládo-
sok vagy egyedülállók, akik szívesen
megnyitják otthonukat a bajba jutot-
tak elôtt: saját gyermekeik mellett
vagy éppen helyettük bármikor ké-
szek egy-két vendég gyerekrôl gon-
doskodni néhány napig, hétig, eset-
leg hónapokig.

Jelentkezni lehet az egyesulet@fe-
herkereszt.hu e-mail címen és tele-
fonszámon. Az egyesület munkatár-
sai hétfôtôl péntekig 10–16 óra kö-
zött a 343-6680-as, valamint a csak
vezetékes telefonról hívható ingye-
nes (06 80) 505-006-os számon és a
(06 20) 961-9359-es és a (06 70)
317-5354-es mobilszámon.
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Nyílt órák
n Az Áldás Utcai Általános Iskolá-
ban (1025 Áldás u. 1., tel.: 212-4258;
aldas@aldasuai.sulinet.hu) április 15-
én 15–16 óra között a gyermekeknek
foglalkozásokat tartanak.
n A Budenz József Általános Iskola
és Gimnáziumban (1021 Budenz út
20–22. Tel.: 394-3177, info@bu-
denz.sulinet.hu, www.budenz.sulinet.
hu) nyílt órák április 7–12-ig 8–12
óráig. Játszóház nagycsoportos ovi-
soknak és szüleiknek április 5-én 9–
12-ig. Elôkészítô leendô elsôsöknek
csütörtökönként.
n A Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnáziumban (1027 Medve u. 5–7.,
tel.: 201-1137, fax: 212-5495; titkar-
sag@csikferenc.hu) játszóház április
9-én 17 órakor. Ovisoknak játékos né-
metfoglalkozás szerdánként, tartásja-
vító torna hétfônként 16 órától.
n A Fillér Utcai Általános Iskolában
(1022 Fillér u. 70–76. Tel.: 326-6617;
www.ªlleriskola.hu; info@ªllerisko-
la.hu) az emelt szintû angolos osztá-
lyokba jelentkezôknek április 9-én kö-
zös magyar nyelvû foglalkoztatást
tart Mélyvölgyiné Pintér Judit és Szur-
diné Tonka Judit, április 16-án 16 óra-
kor palacsintaparti. A német nemzeti-
ségi tagozatra jelentkezôknek április
16-án 16 órakor palacsintaparti.
n A Kodály Zoltán Ének-zenei Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Zeneis-
kolában (1022 Marczibányi tér 1.,
tel./fax: 212-5680, e-mail: kodaly@ko-
daly.bp.sulinet.hu, www. kodaly-
bp.sulinet.hu, Magyar Rádió Gyermek-
kórus: tel.: 328-8710, fax: 328-7907)
nyílt órák lesznek április 9-én: 8 óra-
kor magyar-ének, 9-kor matematika-
ének. Meghallgatási idôpontok: „Ko-
dályos” osztályba március 26., 27.,
28-án 14–17 óráig, „rádiós” osztály-
ba március 26–27-én 16 órától.
n A Remetekertvárosi Általános Is-
kolában (1028 Máriaremetei út 71.
Tel.: 275-8675; remete@remete.suli-
net.hu, www.remete.ini.hu) iskolanyi-
togató. Április 15-én nyílt órák 7.45-
tôl. Az elsôs pedagógusok: Bölcskey
Miklósné, Zeleiné Asztalos Katalin.
n A Törökvész Úti Általános Iskolá-
ban (1025 Törökvész út 67–69., tel.:
325-6580; info@torokvesz.hu, www.
torokvesz.hu) április 9-én 9–10 óráig
magyar- és matematikaóra.
n Az Újlaki Általános Iskolában
(1023 Ürömi utca 64. Tel.: 335-0792,
335-0720; www.ujlaki.axelero.net; e-
mail: igazgato@ujlaki.axelero.net) áp-
rilis 12-én szombaton 9 órakor közös
kirándulás. Leendô elsôs tanítók: Lend-
vai Éva és Nyiri Zita, napközis tanítók:
Varga Éva és Tóthné Cs. Mária.

Újra van szülészet a volt Margit Kórházban
Ismét megnyílt a szülészeti osztály az egyko-
ri Margit Kórházban. A kórházösszevonást
követôen a Fôvárosi Önkormányzat Szent
János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházai telephelyeként mûködô intéz-
ményben a március 6-tól megújult újszü-
löttrészleg fogadja a kismamákat. A Bécsi
úti kórházban évente mintegy 1200 szülést
tudnak levezetni, ami azért is fontos, mert
a régióban élô 450 ezer lakos szülészeti ellá-

tását az egészségügyi reform során lecsök-
kentett ágyszám miatt csak a János kórház-
ban nem tudnák megfelelôen biztosítani.
A szülészeti részlegen a korábbi hagyomá-
nyoknak megfelelôen családbarát, egy-
ágyas szülôszobák várják a kismamákat. A
kórházban mûködik a megszûnt svábhegyi
gyermekgyógyintézetbôl átköltöztetett Fej-
lôdésneurológiai Osztály, ahol az ország
egész területérôl fogadják a központi ideg-
rendszeri vagy gerincsérülés gyanújával
született csecsemôket. A volt Margit Kór-
házban új szolgáltatásként neurológiai re-
habilitációs centrum várja a Parkinson- és
Alzheimer-kóros betegeket, az agyi érbe-
tegségben szenvedô, szélütésen, gutaüté-
sen vagy stroke-on átesett pácienseket. A
fôvárosi és pályázati forrásból kialakított
osztályokat Horváth Csaba egészségügyért
felelôs fôpolgármester-helyettes adta át,
majd Badacsonyi Szabolcs megbízott fôigaz-
gatóval együtt bejárást tartottak az intéz-
ményben.

A szülészeti osztály megnyitójával kapcso-
latban Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere nyilatkozatban jelezte: beigazo-
lódott az állítás, amit az önkormányzat ko-
rábban kinyilvánított, hogy a fôvárosi veze-
tés részérôl szakmailag és várospolitikailag
hibás döntés volt elvinni a szülészetet a tér-
ségbôl.

szg

A zöldhályogot is
lehet kezelni

A lakosság 15 százaléka szenved zöldhályog-
betegségben (glaucoma), amely a szem nyo-
másfokozódásának hatására észrevétlenül
rontja a látást. Kezelés nélkül évek alatt
vaksághoz vezethet. A kezdeti tünetek sze-
mészeti vizsgálattal kimutathatók, a beteg-
ség felismerhetô és egyensúlyban tartható.
Március 27-tôl április 4-ig 17–19 óra kö-
zött a Kapás utcai rendelôintézet szemésze-
tének 207-es rendelôjében (1027 Buda-
pest, Kapás utca 22.) NON-CONTACT ké-
szülékkel cseppentés nélküli ingyenes glau-
coma-szûrést tartanak. Nem kell bejelent-
kezni, a vizsgálat érkezési sorrendben tör-
ténik.

Méhnyakrákszûrés
A méhnyakrákos megbetegedések hátteré-
ben 99,7%-ban megtalálható a Humán
Papillóma Vírus. HPV-fertôzés nélkül
nincs méhnyakrák. A méhnyakrákot okozó
HPV kimutatására várják a hölgyeket a Mar-
git krt. 50–52. szám alá (41-es kaputele-
fon) dr. Balogh Pál rendelôjébe április 10-
én (csütörtökön) 13 és 20 óra között. A szû-
rôprogram keretében teljes nôgyógyászati
vizsgálat, HPV-teszt, citológiai kenetvétel,
szükség esetén kolkoszkópiás vizsgálat és
tanácsadás történik. A HPV-tesztet a Geno-
ID Molekulárbiológiai Laboratórium vége-
zi. Bejelentkezési telefonszám: (06 70)
454-3241. A szûrôprogram önköltséges, ak-
ciós ára: 14 000 Ft helyett 8000 Ft. Továb-
bi információ: www.hpvteszt.hu.

A Törökvész iskola jubileumra készül
A Törökvész Úti Általános Iskola idén ün-
nepli fennállásának ötvenedik évforduló-
ját. A jubileumi tanévet két nagyszabású
rendezvénnyel kívánják emlékezetessé ten-
ni. Április 26-án szombaton 17 órai kezdet-
tel az iskola hajdani tanulóinak közremûkö-
désével rendezik meg az öregdiákok gálá-
ját, amelyen újból dalolnak a Csilingelô Csa-
logányok, a Borozgató Barátok és a Baka Ban-
da, bemutatkoznak a mostanra már mû-

vésszé érett hangszeres szólisták és tánc-
mûvészek. Várják az elmúlt évek színjátszó-
it, hogy közösen idézzék fel a nagysikerû
elôadások emlékét.

Május 22-én 17 órai kezdettel pedig a ha-
gyományos gálamûsort tekinthetik meg az
érdeklôdôk. Az iskola vezetôsége mindkét
rendezvényre szeretettel várja és tisztelet-
tel meghívja a régi kollégákat és tanítványo-
kat.
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett ön-
töde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum aka-
dálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n ÁPRILIS 19-ig: Hommage à Petôfi Sándor. Kiállítás a Home Galériában. (1021 Üdülô u. 23.)
n ÁPRILIS 4–MÁJUS 4.: „Anno...” — Régi plakátok és reklámok miniatûrben az M Galériában. Nagy
József gyûjteménye. Megnyitó: április 4., 18 órakor. Megnyitja: Rédey Judit muzeológus. (Marczibányi Té-
ri Mûvelôdési Központ)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: ÁPRILIS 9-ig: Corvin Kárpitok. A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Magyar
Kárpitmûvészek Egyesülete. Gobelintervek, grafikák. (1027 Kapás u. 55.)

SZÍNHÁZ IBS: ÁPRILIS 5., 25., 19.00: Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye? Dráma két felvo-
násban R.: Földessy Margit. MÁRCIUS 28., ÁPRILIS 11., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében
három kanál. Vígjáték két felvonásban. R.: Földessy Margit. ÁPRILIS 3., 18., 19.00: Hair. Musical a Szind-
ra elôadásában. R.: Földessy Margit. ÁPRILIS 4., 19.00: Paul Portner: Hajmeresztô. Bûnügyi társasjáték
két felvonásban a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. ÁPRILIS 5., 18.30: Folytassa, Švejk. Zenés
sörözgetés a derék katonával (IBS Pub). ÁPRILIS 6., 19.00: Válogatott rögtönzéseim — Sándor György
estje. ÁPRILIS 10., 19.00: Bächer Iván és Gyabronka József: „Konyha mazurka” — válogatás Bächer
Iván receptkönyveibôl. ÁPRILIS 20., 19.00: Best Uff l’art pour l’art — a L’art pour l’art Társulat elôadá-
sában. ÁPRILIS 10., 18.30: Dumaszínház az IBS-ben (IBS Pub). Szerk. Litkai Gergely. Km.: Kiss Ádám és
Benk Dénes. ÁPRILIS 26., 19.00: Örkény István: Macskajáték. Tragikomédia két felvonásban Fôszerep-
ben: Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.: Varga Miklós. ÁPRILIS 27., 19.00: Ahogy
esik, úgy puffan — Galla Miklós interaktív humorestje.
n ÁPRILIS 1., 19.00: Csendes csodák. Reményik Sándor-est. Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész és Csáky
András klasszikusgitár-mûvész elôadása. A belépés díjtalan. (XII. ker. Mûvelôdési Központ, Csörsz u. 18.)
n Az Országút Társulat MÁRCIUS 27-én, ÁPRILIS 1-én, 2-án és 4-én 19.00 órai kezdettel Tamási Áron Vi-
téz lélek címû darabját mutatja be. Az elôadások ingyenesek, de helyfoglalás ajánlott: www.orszagut.ext-
ra.hu. (1027 Fekete Sas u. 7.)
n ÁPRILIS 11., 18.00: Szállj, költemény! József Attila-est a Térszínházban. Elôadja: Balázsi István. Jegy-
rendelés: terszinhaz@mail.datanet.hu vagy tel.: 388-4310. (1033 Fô tér 1.)

ZENE IBS: MÁRCIUS 30., 19.00: Indiai klasszikus zene és tánc mesterfokon. Dr. Deepti Omche-
ry Bhalla világhírû elôadómûvész és a Calcutta trió együttes koncertje. ÁPRILIS 12.,19.00: A Makám Ze-
nekar koncertje. Km. a Café de Sevilla együttes. ÁPRILIS 13., 19.00: Gerendás Péter születésnapi kon-
certje.
n BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁRCIUS 25., 18 óra: Hangverseny Bartók Béla születésnapján. Banda Ádám
hegedûestje. Km.: Kovalszki Mária (zongora). Dohnányi: cisz-moll szonáta hegedûre és zongorára, op.
21. Bartók: II. rapszódia. Kodály: Adagio. Vajda János: Tempo di ciaccona. Hubay: Preghiera. Hubay: Car-
men-fantázia. MÁRCIUS 28., 18 óra: Az Akadémia Vonósnégyes hangversenye. Schubert: c-moll „Quar-
tettsatz”, Mozart: B-dúr „Jagd — Vadászat” vonósnégyes, Schubert: d-moll „A halál és a lányka” vonósné-
gyes. ÁPRILIS 2., 18.00: Hámori Angelika zongoraestje. Mozart: A-dúr szonáta, B-dúr szonáta. Schu-
mann: g-moll szonáta. ÁPRILIS 11., 18.00: Nagy Ervin zongoraestje. Haydn: Esz-dúr szonáta, Liszt: Gen-
fi harangok, h-moll ballada, Bartók: Vázlatok, Prokofjev: VII. szonáta. ÁPRILIS 4., 18.00: A Kodály Vonós-
négyes hangversenye. Közremûködik Kiss József (oboa). J. Ch. Bach: B-dúr oboanégyes. Mozart: B-dúr
vonósnégyes „Vadászat”. Petrovics Emil: I. vonósnégyes, Dohnányi: A-dúr vonósnégyes.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔ-
DÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna. Kedden és csütör-
tökön 17–18 óráig 4–5 éves óvodások részére. Ber-
czik Sára módszerén alapuló mozgás-, koordiná-
ció- és ritmusérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnaszti-
ka zongorakísérettel. Tanfolyamvezetô, jelentke-
zés: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-6286. Ge-
rinctorna kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig.
Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06

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

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

IBS SZÍNPAD
1021 Tárogató út 2–4., tel.: 391-2525, 391-2526

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

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

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

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

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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

JUNO. A hölgy kissé bogaras. Nem is kicsit, s számításba véve, hogy nincs még 18
se, a jelenség igazán üdítô. Juno azonban nemcsak az excentrikus tinik táborát erôsí-
ti, de azokét is, akik kiskorú létük ellenére már sok mindent megéltek. A terhesség ré-
me sem rémíti halálra hôsnônket, inkább a szülôk és az ugyancsak tinédzserkorban
járó apajelölt arcáról lehet leolvasni a döbbenet jeleit. Megtartsa? Ne tartsa meg? A
családi kupaktanács kezdetben az utóbbira szavaz, de Juno végül mégiscsak úgy
dönt, hogy ha nem is tartja meg, de világra hozza, és jó kezekbe adja gyermekét; ne-
velôszülôket keres neki. Jó nézni ezt a karakán kamaszlányt, aki néha a
koravének bölcsességével, néha elanyátlanodott gyerekemberként, de
mindig valami elemi életszeretettôl hajtva közlekedik a világban, egyre
növekvô pocakjával és rendíthetetlen jókedvével. És jó nézni azt is,
ahogy a filmesek elegánsan kikerülik a dramaturgiai bombasztokat:
persze megtehetik, hisz rég hordott a hátán a mozivászon ilyen szeret-
hetô, de a szeretetért nem izomból erôlködô karaktereket. Az, hogy
2007-ben egy ilyen hangulatos kisfilm négy kategóriában is jelöltként
indulhatott az Oscarért folyó versenyben, és hogy végül a legjobb ere-
deti forgatókönyv díját meg is nyerte, az Amerikai Filmakadémia leg-
örömtelibb tettének bizonyult. -kg-

Rendezte: Jason Reitman. Szereplôk: Ellen Page, J. K. Simmons, Jennifer Garner.

ÚJ TÁRSASTÁNCKURZUSOK A BUDAI
TÁNCKLUBBAN. Vágvölgyi Györgyi vezeté-
sével kezdô ifjúsági tanfolyam indul április
6-án 9.30–11 óra között. Ára 8800 Ft/ tíz al-
kalom. Dalotti Tibor vezetésével kezdô fel-
nôtt tanfolyam indul április 9-én 19–20 óra
között. Ára 6600 Ft/nyolc alkalom.

ABLAKOK. Március 30-ig tart nyitva a
pesthidegkúti Gyermekek Háza és a be-
rettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola diákjainak közös kiállítása a Klebels-
berg mûvelôdési központban. A gyermekraj-
zokból összeállított kiállítás azt a kapcsola-
tot mutatja be, amely közel egy éve jött lét-
re a két iskola tanulói között. Céljaik közö-
sek: minden gyermeket elfogadni olyannak,
amilyennek született, illetve hozzásegíteni
ahhoz, hogy az életben megtalálja a helyét
és a boldogságát. A kiállításon szereplô ké-
pek azokat az ablakokat mutatják be, ame-
lyeket ezek a gyermekek nyitottak álmaik fe-
lé. Megtekinthetô naponta 10–18 óráig.
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30) 370-7322. Jóga szerdán 8–9.45 óráig, tanfo-
lyamvezetô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (06 20)
947-0202; kedden 19.30–21.15 óráig, tanfolyam-
vezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20)
9418-773. Salsa csütörtökön 20–21 óráig. Tanfo-
lyamvezetô: Földi Anikó, (06 20) 315-2781.
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfo-
lyam Heimer István nemzetközi diplomás oktató
vezetésével. Helyszínek: A Pasaréti Ferences Alapít-
vány épületében (1025 Szilfa u. 4.) kedden 10–11
óra között, az ASRAM Jóga és Meditációs Központ-
ban (1024 Ady Endre u. 1., I. em.) csütörtökön
17.30–18.30-ig. A Sivananda Jógaközpontban
(1026 Volkmann u. 10.) pénteken 10–11 óra kö-
zött. Ha szeretne szabadabban és kevesebb meg-
erôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a
stresszt, hogy hatékonyabban és kellemesebben vé-
gezze mindennapi tevékenységét, jöjjön el az
óránkra! Információ: 394-3362, (06 20) 973-9489,
fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu.
n SIVANANDA JÓGA: 10x2 órás kezdô jógatanfo-
lyamok indulnak MÁRCIUSBAN 25-én 18.30-kor,
26-án 16.00-kor és 31-én 10.00-kor. Gyakorló jó-
gaórák pénteken18.30-tól, kedd és csütörtök dél-
elôtt 10.00-tôl, csütörtök délután 16.00-tól (II.,
Volkmann u. 10., Jógaközpont), hétfôn és szerdán-
ként 18.30-tól (II., Gábor Áron u. 47., Rózsabimbó
Ovi). Információ és bejelentkezés: 397-5258, (06
30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu,
www.sivanandajogakozpont.hu
n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnázi-
umban. Babagimnasztika kedd 9.30–10.30-ig (2–
3 éves kor), 10.30–11.15-ig (1–2 éves kor). Vezetô
tanár Németh Erika. Kreatív tánc hétfôn 17–18
óráig (6–8 éves kor), szerdán 17.15–18 óráig (3–4
éves kor), pénteken 16.15–17.15 óráig (5–6 éves
kor). Vezetô tanár Németh Erika. Játékos focisuli
csütörtökön 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig
(5–7 éves kor). Vezetô tanár Almási Éva. Gerinc-
gimnasztika kedden 8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Vezetô tanár dr. Csider Tibor egyetemi docens. Ér-
deklôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-1703, nemetheri@freemail.hu (1026 Loránt-
ffy Zs. út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola épüle-
tében. Kendoedzések gyermekeknek 18–19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden és pénteken.
Információ: (06 30) 601-2025, www.budapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu. (1022 Budapest,
Marczibányi tér 1.)
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben. Isko-
lásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû versenyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál: (06
20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_oktatas.extra.hu
n Teniszoktatás. A Törökvész TSE amatôr oktatásra szakosodott edzôkkel tartja edzéseit. Kezdô és hala-
dó szinten, egyéni és csoportos oktatás minden korosztály részére hat éves kortól. Felnôtteknek oktatás,
stílusjavítás, páros és egyéni taktikai edzések, felkészítés amatôr versenyekre, kímélô idôsoktatás. Egyhó-
napos intenzív heti háromszor (13 alkalom). Edzések egész évben, hétköznap 8–20 óra között II. kerületi
(Rózsadomb környéki) pályákon. Érdeklôdni Gulyás K. Csabánál a (06 30) 250-9122 vagy (06 20) 340-
9925-ös számon.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné elôadások: MÁRCIUS 29., 11.00: Táncok Mátyás ud-
varában. Company Canario (Gitár-bérlet 5. ea.). ÁPRILIS 4., 11.00 és 14.30: Zenés Világutazás — BA-
LU EUfórikusok (Hegedû-bérlet 5. ea. és Trombita-bérlet 5. ea.) ÁPRILIS 5., 11.00: Tuba Tóbiás — zenés
mesejáték. BA-LU EUfórikusok (Tuba-bérlet 5. ea.) Malacmese — mesés zenejáték, BA-LU EUfórikusok:
ÁPRILIS 11., 9.30 és 11.00-kor Fuvola-bérlet 5. ea, Viola-bérlet 5. ea., ÁPRILIS 19., 11 órakor Hárfa-bér-
let 5. ea.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 28., 15–17
óráig klubnap. Kultúrtörténeti utazás az évszakok világában — tavasz-nyár. Szabó Judit elôadása során vé-
gigtekintjük a tavasz és a nyár jeles napjait és idôjárásjóslatait, megismerjük a két évszak nagy ünnepeit és
a kapcsolódó népszokásokat. Mindez sok-sok képpel, megannyi ország-, világjáró példával illusztrálva.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: MÁRCIUS 25.: Húsvét a klubban. Csak klubtagoknak. ÁPRILIS 1.:
Szent György hava. Áprilisi jeles napok. ÁPRILIS 8.: Beszélgetôs klubnap. Összejöveteleinket minden

Megragadni a megfoghatatlant
Március 28-án 18 órakor nyílik Schéner Mihály képzômûvész kiállítása a Klebelsberg
Kultúrkúriában. A nyolcvanöt éves alkotó így vall mûvészetérôl: „A színekben megra-
gadni a lét hangulatát, az ég-föld mindenségét, a tenger-levegô kozmikussá táguló
végtelenségét — a megfoghatatlant…”

A magát expresszív-szürrealista alkotónak nevezô mûvész érdeklôdése az anyaggal
folytatott kísérletezések felé fordul. Egyaránt dolgozik festékkel, textillel, fával, fém-
mel. Rajzol, szerkeszt, farag, épít, gyúr, varr és ragaszt, felhasználja a mézesbábok ön-
tôformáit. Festô, rajzoló, textilszobor- és bábkészítô, fazekas, asztalos, esztergályos.
Nemcsak saját mûvészetérôl publikál, hanem mûvésztársairól is számos írása jelent
meg. Életútja során nem szûnô fáradsággal munkálkodott a mûvészet közkinccsé té-

telén. „Bár szemünk ott szeret tanyáz-
ni, ahol a szépség van, a lélek romlásá-
nak újkori évtizedeiben felépültek
templom nélküli, lélektelen városok.
Templomok helyett épülnek felhôkar-
colók, modern Bábelek, melyeket tán
csodálunk, ámde nem szeretünk. […]
A shopping centerekben, a fogyasztás
profán szentélyeiben az ember már
csak lefelé néz, az anyag különbözô
formáit csodálja, s lassan elfeledkezik
a lélek csendjérôl, a szív békéjérôl és
az áldásról, amely metaforikus érte-

lemben abból az irányból jön, ahová a templomok tornyai mutatnak” — mondja
Schéner Mihály. A kiállításon olyan templomokról, falusi kápolnákról és katedrálisok-
ról készült olajképek szerepelnek, amelyek a nyolcvanöt éves, Kossuth-díjas képzômû-
vészre hatottak, vagy különösen megérintették az alkotót.

A tárlatot Láng Zsolt polgármester nyitja meg. A kiállítás március 28-tól április 18-
ig naponta 10–18 óráig látogatható.

*
Schéner Mihály Kossuth-díjas, Kiváló Mûvész a kortárs magyar képzômûvészet min-
den ágában maradandót alkotó mûvészeti alkotómunkásságáért a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkeresztjét (polgári tagozat) vehette át Sólyom László köztársa-
sági elnöktôl március 15-én.

EMLÉKEK A DONRÓL. A II. világháború
és a doni harcok megpróbáltatásait tárja fel
emberközelbôl Soós László fronton készült
feljegyzéseibôl és a hátországban élô család-
dal folytatott levelezésébôl írt naplója. A ha-
lála elôtti évtizedekben Pesthidegkúton élô
szerzô visszaemlékezését a Magyar Távirati
Iroda aktuális napi jelentései egészítik ki. A
sokaknak csak elbeszélésekbôl és filmekbôl
ismert eseményeket egy zsebnoteszbe je-
gyezte a naplóíró 1942. június 20-tól majd-

nem háromszáz
napon át. A
könyv érdekessé-
ge, hogy az olva-
só egyszerre te-
kinthet bele a
fronton zajló tör-
ténésekbe és kont-
rasztként az adott
napon otthon leg-
fontosabbnak tar-
tott események-

be. A könyv az író szintén Pesthidegkúton
élô fia, Soós László levéltáros és a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Levéltár szerkesztésé-
ben jelent meg. Megrendelhetô 2000 forin-
tos áron, utánvétellel: Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Levéltár, 5001 Szolnok, Pozso-
nyi u. 40–42., tel.: (06 56) 421-404.
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n ZENE: MÁRCIUS 28., 10.00: Muzsikus
Klébzelet. „Miért zong az óra?” — Eckhardt
Gábor elôadása kisiskolásoknak. ÁPRILIS 6.,
15–20 óráig: Az operairodalom gyöngysze-
mei. Rossini: Hamupipôke. A milánói Scala
felvétele (1981). Vezényel: Claudio Abbado.
Szereplôk: Frederica von Stade, Francisco Arai-
za, Paolo Montarsolo, Paul Plishka. Közönsé-
günk a Magyarországon kuriózumnak tekint-
hetô magyar felirattal ellátott operafilmfelvé-
teleket továbbra is havi rendszerességgel te-
kintheti meg lézer-, illetve DVD-lemezrôl. A
teljes operaelôadás levetítése elôtt bevezetô
elôadást tart dr. Langermann István, így a ze-
nebarátok nemcsak az aktuális mûvel ismer-
kedhetnek meg, hanem a zeneszerzô életével,
hátterével és az adott korral is.
n KIÁLLÍTÁS: MÁRCIUS 31–ÁPRILIS 13.: Égi
csodák. A kiállítás a legjobb magyar asztrofo-
tósok munkáiból válogat. Megtekinthetô na-
ponta 10–18 óráig.
n GYEREKEKNEK: MÁRCIUS 28., 18.00: Ma-
gyar táncház. Vezeti Csatai László (Csidu), ze-
nél Bese Botond és Nyíri László. ÁPRILIS 4.,
14.30: Mazsola-bérlet: Csip-csip bolha — a
Vaskakas Bábszínház elôadása. Író: Galántai
Csaba. Tervezô: Majoros Gyula. Rendezô: Ve-
res András. Játsszák: Pályi János (Blattner-dí-
jas m. v.), Mákszem Lenke, Szúkenyik Tamás.
ÁPRILIS 13., 11.00: Szeresd a testvéredet!
Halász Judit koncertje. A koncerten Petôfi,
Zelk, Tamkó Sirató, Tóth Krisztina, Szabó T. An-
na, Bródy János megzenésített versei szerepel-
nek. A lemez testvérekrôl, testvériségrôl és a
családról szól, komolyan és tréfásan. Jegyár:
1000 Ft gyerekeknek, 1300 Ft felnôtteknek.
n MÁRCIUS 29., 19.00: Dévényi Fanny di-
vatbemutatója — tavaszi, nyári kollekció.
n ÁPRILIS 1., 18.00: 2008. Tudástár. Beszél-
getések, elôadások a Biblia éve — 2008 prog-
ramsorozathoz kapcsolódva közéleti szemé-
lyek részvételével. A Biblia és a világunk.
n SZÍNHÁZ: Vendégségben Budapesten —
Határon túli magyar színházi estek. ÁPRILIS
20., 19.00: Liliomfi. Szigligeti Ede társadalmi
vígjátéka. A Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház vendégjátéka. Rendezô: Vid-
nyánszky Attila. Belépô: 2200 és 1800 Ft.
n IRODALOM: ÁPRILIS 11., 9.00: A Kaláka
együttes Költészet napi gyerekkoncertje —
vendég: Kányádi Sándor költô. — A Kaláka
együttes elegáns, más muzsikusokkal össze
nem téveszthetô zenei tálcán nyújtja a verset
a hallgatóknak. Nem ráerôszakolják a maguk
szerzeményeit, hanem kimuzsikálják a Guten-
berg óta könyvekbe számûzött, „szív-néma-
ságra” született s ítélt versekbôl a maguk olva-
sata szerinti „eredeti dallamot” — mondja Ká-
nyádi Sándor az együttesrôl. A Kaláka koncer-
teken a gyerekek nemcsak hallgatói, hanem
résztvevôi is az elôadásnak. Belépô: 500 Ft.

kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyo-
mányôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)

n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Legutóbbi összejövetelünkön az aktuális ünnepek sorrendjében a klub-
tagság saját mûsorával emlékeztünk meg a nemzetközi nônapról, az 1848-as forradalomról és szabadság-
harcról, és a közelgô húsvétról. Történelmi elôadásokat, Kosztolányi-, Kéri- és Petôfi-verseket, majd vidám
húsvéti mondókákat hallgattunk meg. Közben ajándék virágok és csokoládétojások is elôkerültek. Tíz tag-
gal alakult saját filmklubunk a vetítéseket a szokásos klubnapokon kívüli idôpontokban fogja tartani,
megbeszélés szerint. Érdeklôdéssel várjuk a Családsegítô Központ szervezésében induló számítógépkeze-
lési kurzust. Tartalmában és formájában tovább akarjuk fejleszteni havonta rendszeresen megjelenô, sa-
ját készítésû kis lapunkat, a „Nyugdíjas Hírlevelet”. Legközelebbi találkozónkat ÁPRILIS 3-án 16 órától
tartjuk. (1028 Máriaremetei út 37.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁRCIUS 26.: A Tápióság és Jászság nevezetességei. ÁPRILIS
2.: Autóbuszos kirándulás Szlovákiába (Trencsén, Pöstyén) magyar nyelvû idegenvezetéssel. ÁPRILIS 9.:
Belvárosi séta Gyôrben. Utazás vonattal. ÁPRILIS 16–17.: Kétnapos kirándulás a Zempléni Tájvédelmi
Körzet környékén. ÁPRILIS 23.: Jánoshegyi séta. Klubnap minden kedden 14 órától. A részletek felôl ér-
deklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Elkészültek az elsô félév kirándulásainak programjai, amelyek min-
den csütörtök 9–12.30-ig a klub irodáján átvehetôk. Áprilisi ajánlatunk: Alsó Ausztria leghíresebb váro-
sai: Melk, St. Pölten. (1024 Margit krt. 48., tel.: (20) 921-6588, 316-5925)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: ÁPRILIS 2-án klubnap. ÁPRILIS 16-án tartandó klub-
napunkon Tôkéczki László történész lesz a vendégünk, részt vesznek rajta az ONYPE nyugdíjasklub pesthi-
degkúti tagjai is. (1024 Keleti Károly utca 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden hónap második és negyedik szerdáján 16 órakor
tartja összejöveteleit. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket a hónap elsô hétfôjén fél 5-kor tartjuk a Kle-
belsberg Kultúrkúriában. További információ: Küzdy Lászlóné: 376-8773.

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: ÁPRILIS 5.: Pilis. Találkozó: 7.30, Nyugati
pu., pénztár. Táv: 14 km. ÁPRILIS 6.: Cserhát-hegység. Találkozó: 8.15, Volán, Árpád hídi állomás. Táv:
12 km. ÁPRILIS 13.: Zajnát. Találkozó: 8.00, Nyugati pu., pénztár. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20)
997-8465 www.tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)
n KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE: MÁJUS 23–24–25.: Burgenlandi vár(os)nézô kirándu-
lás — Kismarton, Fraknó, Kôszeg, Léka, Máriafalva, Alsóôr, Németújvár. Utazás autóbusszal, elhelyezés 2–
3–4 ágyas szállodai szobában Kôszegen, ellátás: reggeli, igény szerint vacsora. Részvételi díj: 23 000 Ft/fô
+ belépôk (kb. 30 euró/fô). Érdeklôdni a (06 30) 410-4028-as számon lehet esténként 20–22 óráig.

Mit mond nekünk az írás?
„Itt az írás, forgassátok / Érett ésszel, józanon…” Kölcsey Ferenc szavai 2008-ban, a
Biblia évében aktuálisabbak, mint valaha. A Klebelsberg mûvelôdési központban
most induló beszélgetéssorozatban széles körben ismert személyek szólalnak meg, s
beszélnek saját Biblia-élményükrôl, vagy fejtegetnek a Biblia kapcsán aktuális kérdése-
ket. Lelkünk magától nem rezdül: a látás-hallás közvetíti az üzeneteket. Itt most a lát-
ható írásról hallhatunk — neves közéleti emberek közremûködésével.

Az emberek világnézetüktôl, vallásosságuktól függôen különféleképpen tekintenek
a Bibliára. Van, aki történelemtudományi forrásként, más pedig irodalmi alkotásként
veszi kézbe. A hívô ember számára azonban a Biblia Isten emberekhez intézett szava-
it, üzenetét rögzíti, ezért „Szentírás” a neve. A Biblia könyvei megírják Isten nagy tet-
teit, tartalmazzák a próféták tanítását és magyarázatait, illetve összegyûjtik a máig
érvényes krisztusi tanítást és erkölcsi szabályrendet. A Biblia olvasásakor a hívô em-
ber számára a tudományosság és a hit teljes harmóniában van: a több ezer éve leírt
szavak alapján lehet történelmi, etnográfiai, irodalmi következtetéseket levonni, de
az írás egyben üzenetet is közvetít: a világ Teremtôjének hívó szavát. Szabadságunk-
ban áll válaszolni, vagy süketnek tenni magunkat.

Seidl Ágoston, Ökumenikus Iskola, Iskolaszéki elnök

Elsô alkalom április 1-jén 18 órakor
lesz A Biblia és a világunk címmel.
Milyen hatással volt az európai kul-
túrára a Biblia? Létezne-e Európa a
keresztény ethosz nélkül? Vendég:
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, Vér-
tesaljai László jezsuita atya, Cseke
Péter színmûvész, Fodor Viktor
evangélikus lelkész. A beszélgetést
Bándy Péter újságíró vezeti. (Kle-
belsberg kozpont).
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n IRODALOM: ÁPRILIS 1., 18.30: Kex és tea.
Szabó Magda-emlékest. Vendég: Tasi Géza.
n ZENE: MÁRCIUS 29., 19.00: Kaláka-kon-
cert. A Kaláka együttes válogatása saját szer-
zeményeibôl. Az akusztikus koncerten többek
között Jeszenyin, Villon, Kosztolányi, Tóth Ár-
pád, József Attila megzenésített versei szólal-
nak meg, elsôsorban a felnôtt közönség szá-
mára. A Kaláka együttes elegáns, más muzsi-
kusokkal össze nem téveszthetô zenei tálcán
nyújtja a verset a hallgatóknak. Nem ráerôsza-
kolják a maguk szerzeményeit, hanem kimu-
zsikálják a Gutenberg óta könyvekbe szám-
ûzött, „szív-némaságra” született s ítélt ver-
sekbôl a maguk olvasata szerinti „eredeti dal-
lamot”. (Kányádi Sándor)
n CSALÁDI: SZIAMARCZI! Családi játszó-
szombatok 10–13 óráig. MÁRCIUS 22.: Ta-
vaszváró húsvéti sokadalom. Húsvétváró
kézmûves foglalkozások. Várjuk a családokat
a húsvéthoz kapcsolódó ajándék- és kézmû-
vestárgyak készítésére. MÁRCIUS 29.: Turka,
a táncoló kecske, avagy Zsuzsi néni kecské-
je. Dramatikus népjáték a sokaság és Zsuzsi
néni örömére. Túrós haluskás szép jó napot!
Itt van Zsuzsi néni meg az ô táncos lábú kecs-
kéje! Táncol, számol, még tejet is ad… jaj, hi-
szen ezt elhagyta a lelkecskéje! De életre kel
ám! Hopp, az aranytojást meg menyét vitte
el? Vagy meg sincs tojva? Zsuzsi néni szerepé-
ben Szabó Zsuzsa bábmûvész látható, a talp-
alávalót válogatott zenészek húzzák.
n TÁNC: MÁRCIUS 26., 20–01 óráig: Guzsa-
lyas táncház a Somos együttessel. Moldvai
csángó tánc- és énektanítás. MÁRCIUS 30.,
10–12 óráig: Kôketánc gyermektáncház.
Tánc- és énektanulás Sándor Ildikó, Prekler Ka-
talin és moldvai zenét játszó muzsikusok segít-
ségével. Kézmûveskedés Bálint Ágnessel és
Huszti Kingával, 1–7 éves korig. ÁPRILIS 2.,
20–01 óráig: Guzsalyas táncház a Szigony
együttessel. Gyimesi csángó tánc- és énekta-
nítás.
n KAMASZOKNAK: MÁRCIUS 22., 15–18 órá-
ig: Titánok — óriás festés. Ezen a napon fes-
sünk valami nagyon nagyot: Ó-R-I-Á-S-I-T! Óri-
ás képet, tojást, húsvéti színeket, formákat.
Köszöntsük a tavaszt festéssel, vidámsággal.
12–18 éveseknek szervezett programsorozat.
Csütörtökönként 16.30–18 óráig Madarász-
suli. Tudnivalók, érdekességek a madarak vilá-
gáról általános iskolásoknak. (Minden máso-
dik hétvégén terepi foglalkozás.) Vezeti: Zsol-
dos Árpád ornitológus. ÁPRILIS 12., 14–18
óráig: Denevér Varázslóiskola Klub. Ebbe az
„iskolába” havonta egy alkalommal (szombat
du.) járnak a gyerekek, 9–16 éves korig. Rend-
szerint harminc-negyven gyerek vesz rész a kü-
lönleges tanítási órákon. Bábkészítés és játék
a commedia dell’ arte figuráival.

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sü-
temény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n Baba-mama-klub a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban szerdánként 10–12 óráig. Az otthon lé-
vô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket várjuk klubunkba. Szeretnénk, ha klubunk olyan hely len-
ne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan éreznék magukat, és saját ötleteikkel
alakítanák ki a klub életét, a foglalkozások témáját. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô:
500 Ft/fô + 1 gyümölcs. Információ: 212-2820.
n Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezésében minden hónap utolsó hétfôjén: DI-
VAT(SZÍN)HÁZ — a színházi divattól a divatházon át a divatszínházig a Merlin Nemzetközi Színház
Klubjában. (1052 Gerlóczy u. 4.)
n MICVE KLUB: MÁRCIUS 22., 19 órától körzeti purimi vigasság. Énekel: Dömsödi Farkas Bálint operett-
énekes és Menyhárt Marika operettprimadonna. Zongorán kísér: Budai Béla zongoramûvész. MÁRCIUS
29., 19.00 órától „Kizárólag zsidó kifutófiút vennék fel lapomhoz 1944. március, Drozdy Gyôzô lap-
tulajdonos”. Beszélgetô partnerek: Aczél Endre újságíró, dr. Haraszti György történész, Garai Róbert szín-
mûvész, dr. Drozdy Gyôzô. Moderátor: Simonyi Péter. Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontrit-
kulásos betegeknek. A foglalkozásokat Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet tagjai számára in-
gyenes). Csütörtökönként 18 órától Frankel Baráti Kör. Várjuk új tagok jelentkezését! Vasárnaponként
10.00–11.30-ig Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek. Információ: (06 30) 491-8140. (1023 Frankel Leó
út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A nagy érdeklôdésre való tekintettel áprilisban megismételjük
látogatásunkat a Tutankhamon-kiállításon. Kérjük az érdeklôdôket, mielôbb jelezzék részvételi szándé-
kukat. ÁPRILIS 24-én Szeged építészeti emlékeivel ismerkedünk, ár: 2800 Ft/fô. MÁJUS 1–4-ig Krakkó
és Zakopane kulturális örökségeit keressük fel, ár: 29 900 Ft/fô. MÁJUS 22-én Budafapuszta csodála-
tos arborétumát látogatjuk meg, ár: 5000 Ft/fô. A félév további programját rendezvényeinken és összejö-
veteleinken átvehetik, illetve e-mail-en is kérhetôk. Az egyesület minden csütörtökön délután 14–18 óra
között tartja összejöveteleit. (1024 Margit krt. 64/b, bejárat a fôkapu mellett balra, a Bárdos Lajos-emlék-
tábla alatt; tel.: 216-9812, üzenezrögzítô is, (20) 42-42-180; fonixke@t-online.hu)

TANFOLYAM A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban képzô- és iparmûvészeti kurzus,
mely lehetôséget biztosít mûvészeti egyetemekre való felkészülésre is. A tanfolyamokat vezeti Kéry Bálint
Bence. Idôpontok: szerda, péntek 16 órától 20 óráig. Telefonszám: (06 30) 937-8408. Kosárfonómûhely
Faragó Krisztával, hétfônként 18–20.30-ig. Információ Pilinger Zsuzsától, telefonszám: (06 70) 335-6283.
Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves korig minden kedden 16–
17.30 óráig.

Momentán: Szabó Magda
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ Kex és tea címû
kortárs irodalmi estjein a Momentán Társulat közvetíti
„fogyasztható stílusban” (mint a keksz és a tea) a kortárs
magyar irodalmat. Április 1-jén 18.30-tól Szabó Magdá-
ra, a közelmúltban elhunyt felejthetetlen írónôre, kerüle-
tünk díszpolgárára emlékezhetünk Tasi Géza társaságá-
ban, aki keresztfia, egyben ügyeinek intézôje volt.

„Büszkeségünk volt ez a kilencvenévesen is nôies, töré-
keny, mandulaszemû asszony. Egyben a reménységünk
is. Példa arra, hogy mégiscsak lehetséges életfogytig
megôrizni tartást, hitet, nyitottságot, szeretetet, lélekmeleget, jó emlékezetet, írói és
emberi formátumot.

Ki ne tudná, hogy Debrecenben született, ott is nôtt fel, s szerzett magyar-latin sza-
kos tanári diplomát. (Hiszen miután olvastuk a Régimódi történetet, szinte jobban is-
merjük Szabó Magda egykori családját, mint a saját felmenôinket!) A fiatal pedagó-
gus eleinte Hódmezôvásárhelyen tanított, majd Pesten, a minisztériumban dolgo-
zott, s közben megjelent két ígéretes verseskötete.

1949-tôl azonban fagyos évek következtek: állásából elbocsátották, a neki ítélt
Baumgarten-díjat visszavonták, s közel tíz éven át csak az asztalfiók számára írhatott.

De az írói tehetség és mondanivaló nem veszett el, nem is alakult át, hanem szé-
pen kivárta, míg a világ kiérdemelte. A regények (a Freskótól Az ôzön, az Ókúton, A
pillanaton át Az ajtóig vagy az utolsóvá lett Für Elise címû memoárig), a drámák (az
Az a szép fényes naptól a Debrecenben a múlt hónapban bemutatott A macskák szer-
dájáig) elnyerték méltó helyüket a könyvespolcokon, az irodalomtörténetben, a szín-
padokon és a köztudatban. Élete utolsó éveiben, díjaktól és elismerésektôl övezve
már nemzetközi körökben is úgy tartották számon Szabó Magdát, mint a magyar iro-
dalom nagyasszonyát. És ô közben semmit nem változott. Bölcs, bájos és barátságos
maradt. Ha úgy hozta volna a sors, hogy férje, Szobotka Tibor túlélte volna ôt, akkor
most írhatna egy regényt csodálatos asszonyáról, társáról, nagyra hivatott írókollégá-
járól. Megmaradt Szabó Magdának címmel.” (Stuber Andrea).
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Fény és árnyék játéka
Március 28-ig látogatható a
Klebelsberg mûvelôdési központban
Sóváradi Valéria kiállítása. A
kerületünkben élô képzômûvész
ezúttal az elmúlt hét év festészeti
alkotásaiból állított össze ízelítôt
Magánterek, közterek címmel. A
mûvészt a megnyitó után
pesthidegkúti otthonában kerestük
fel.

— Olyan képeket igyekeztem összeválo-
gatni, amelyek témájukban hasonlítanak.
Vonzódom az épített terekhez, bár a nagyvá-
ros riaszt. Számomra a legizgalmasabb min-
dig a fény és árnyék játéka, és én ezt az ut-
cán vagy az aluljáróban találtam meg. Fon-
tos a kompozíció, a színek és formák har-
móniája. És persze az is, hogy megpróbál-
jak egyedit, rám jellemzôt létrehozni. A tár-
gyaim, amiket lefestek, valós tárgyak, csak
más összefüggésben kerülnek a vászonra.
Szeretem a nagy kontrasztokat, amelyekkel
egyfajta távolságtartást igyekszem kifejez-
ni.

Pályafutása során olyan sokféle anyag-
gal és eszközzel dolgozott, hogy munkás-
ságát egyetlen képzômûvészeti kategóriá-
ba sem lehet besorolni.

Ezért kértem, hogy a kiállításom meghí-
vóján a nevem mellett ne az szerepeljen,
hogy festômûvész, hanem hogy képzômû-
vész. Festészettel én mindössze tíz éve fog-
lalkozom. Eredetileg az Iparmûvészeti Fôis-
kola ruhatervezô szakán végeztem, és egy
évet ebben a szakmában dolgoztam a Ma-
gyar Divatintézetben. Nem éreztem ma-
gam jól ebben a világban. Sok nô dolgozott
együtt, tervezôk és modellek, sok volt a súr-
lódás. Mivel eredetileg gobelinnel akartam
foglalkozni, ráadásul közben megszületett
a második gyermekem is, elhagytam a Di-
vatintézetet, és elkezdtem tervezni és szôni
gobelineket. Nem sokat készítettem, mert
hamar rájöttem, hogy ez sem nekem való.
Az volt a problémám, hogy nagyon hosszú
idô telik el, sokszor egy év is, mire a megál-
modott kép megvalósul, és én türelmetlen
voltam. Egy éven keresztül nem lehet fenn-
tartani azt a felfokozott lelkiállapotot, ami
az alkotáshoz szükséges.

Hogyan készül a gobelin?
Elôször meg kell tervezni. Van, aki, meg-

rajzolja, megfesti vagy kollázs-technikával
elkészíti a kicsinyített változatot, majd fel-
nagyítja a szükséges méretre. A rajzot a szá-
lak mögé tesszük, és szálanként megszô-
jük. Nagyon nagy és fárasztó munka. Az em-
ber háta, nyaka, dereka belefájdul, amíg
órákig görnyed a szövôszéknél.

Mi volt a következô korszak?
Gyapjúnemezelésbe fogtam. Olyan szô-

nyegeket készítettem, amelyekbe különfé-
le növényi részeket préseltem, és szövéssel
vagy hímzéssel díszítettem azokat. Amikor

eziránt is elvesztettem az érdeklôdésemet,
akkor papírral kezdtem foglalkozni. Hatal-
mas, öt-hat méteres papírinstallációkat,
nonªguratív papírplasztikákat csináltam.
Ez a korszakom viszonylag sokáig tartott, vi-
szont a mûtermem nagyon hamar telítô-
dött a nagyméretû munkákkal, így ezt is ab-
bahagytam. Közben egy ösztöndíj jóvoltá-
ból néhány hónapot Rómában tölthettem.
Róma fantasztikus város, nagy szerepe volt
abban, hogy végül is elkezdtem festeni. A
festészet régi szerelem az életemben, ere-
detileg is festôszakra jelentkeztem (nem is
egyszer) a Képzômûvészeti Fôiskolára.

Most tehát úgy érzi, révbe ért?
Keresô típus vagyok, szeretek kísérletez-

ni, kipróbálni valami újat, de a festészet va-
lóban nagyon közel áll hozzám. Itt volt az
ideje, hogy rátaláltam. Magyarországon
nem igazán nézik jó szemmel, ha valaki
sokfélével próbálkozik. Nekem is mondták
már, hogy mit keresel a festôk között, hi-
szen textiles vagy? Egy olasz képzômûvész
ezt így fogalmazta meg: Nem azért csinál
egy mûvész annyifélét, mert olyan ügyes,
hanem mert muszáj neki.

Mi hozta meg Önnek a legtöbb elisme-
rést?

A graªka — ezt ki is hagytam a sorból.
Graªkai munkáimért kaptam a legtöbb dí-
jat. Ezeknek nagyon örültem, bár számom-
ra az az igazi siker, amikor a kollegáim szól-
nak elismeréssel a munkáimról.

A Klebelsberg Kultúrkúriában 28-án
bezár a kiállítás. Mikor láthatjuk legköze-
lebb a mûveit?

Április 3-án a Csepel Galériában nyílik
egy csoportos kiállítás Dezertôr címmel,
amelyet én szervezek. Olyan mûvészeket
hívtam ide, akik az Iparmûvészeti Fôisko-
lán végeztek, de képzômûvészként — szob-
rászként vagy festôként — váltak ismertté.
Nagyon izgalmasnak ígérkezik, talán még
Budáról is érdemes lesz ellátogatni a tárlat-
ra.

Péter Zsuzsa

„Képein, ahol a kétféle tér, a kint és a bent egymás mellett létezik, a fény-árnyék hatásnak
köszönhetôen a tárgyak különös átalakulását figyelhetjük meg. Minden részletben az egész tükrözôdik,
a látvány feloldódik a látomásban, az univerzum legkisebb részletében is felfedezi a végtelent.” Ezekkel
a szavakkal nyitotta meg P. Szabó Ernô mûvészettörténész Sóváradi Valéria kiállítását a Klebelsberg
Kultúrkúriában.
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A személyes élmény teszi igazzá a fotográfiát
Kislány koromban szenvedélyesen
gyûjtöttem a Film Színház Muzsika
címû hetilapot, fôleg, mert csodálatos
képek voltak benne kedvenc
színészeimrôl, színésznôimrôl. A
fényképek nagy részét Lippay Ágnes,
a Magyar Televízió fotósa készítette,
akinek nevét számos mûvészi portré
alkotójaként ismerhetjük.

A mûvész közel négy évtizedet töltött el a te-
levíziónál, és bár már onnan visszavonult,
a fényképezést nem hagyta abba. Február
végén nyílt kiállítása A Lukács címmel. A
tárlaton a legendás uszoda arcait, hangula-
tait, rejtett zugait és jól ismert motívumait
láthatta a közönség. Lippay Ágnes tízéves ko-
ra óta hûséges és lelkes Lukácsba járó, és
éppen azért költözött át a Duna jobb partjá-
ra, hogy szeretett uszodája közelében lak-
jon.

— Nagyon rossz, öntörvényû kislány vol-
tam, akivel rengeteg baj volt az iskolában.
A mamámat többször behívta a tanító né-
ni, hogy csináljon már valamit, mert velem
nem lehet bírni. Ô erre vett nekem egy
fényképezôgépet, és én megnyugodtam.
Olyannyira lekötött a fényképezés, hogy a
mamám beíratott egy hároméves kurzusra,
ahol egy csodálatos ªatal tanárnô, Komlós
Klári foglalkozott velünk. Klári néni, aki ké-
sôbb az MTI munkatársa lett. Ma már több
mint nyolcvanéves, de a mai napig tartjuk
a kapcsolatot. Eljön minden kiállításomra,
aminek végtelenül örülök, mert ô az, aki-
nek szava most is sokat számít nekem.

Hogyan került a Magyar Televízióhoz?
Akkoriban ketten alkottuk a fotócsopor-

tot, és úgynevezett standfotókat készítet-
tünk. Ez azt jelenti, hogy az operatôr háta
mögött, ugyanazzal az optikával és beállítás-
sal fényképeztünk. Minden televíziós pro-
dukcióról készítettünk albumot. Ezenkívül
werkfotózás is volt, ahol viszont szabad ke-
zet kaptunk, és az operatôr, a rendezô és a
színészek munkáját rögzítettük. Izgalmas
világ volt ez, én borzasztóan szerettem,
ugyanakkor rengeteget tanultam is Nagyon
szerencsésnek érzem magam, hogy annak
a kornak részese lehettem.

Voltak olyan emberek, akikkel különö-
sen jól lehetett együttmûködni?

Az ember azzal tud jól együtt dolgozni,
akivel hasonló gondolkodású és szemléle-
tû. Az operatôrök közül Halász Mihályt em-
líteném, akitôl nagyon sokat tanultam, szí-
nészek közül pedig Törôcsik Marit. Több
portrémûsor is készült vele, amelyeknél én
is közremûködtem. Ezek nagyszerû felada-
tok voltak. Nagyon izgalmas volt Tarr Béla
mellett dolgozni. Emlékszem, a III. Ri-
chardot éjszaka a Vár katakombáiban forgat-
tuk. Tarr a darabot vágás nélkül, egyben
vette fel, ami így hatvan percig tartott.
Szûk, meredek lépcsôkön, fáklyák között,

udvarokon mentünk a színészek után, és
ha valaki az ötvenedik percben bakizott, ak-
kor leállás, és kezdtük elölrôl az egészet. Hi-
hetetlen nagy munka volt, tévés életem
egyik nagy élménye is.

Miért hagyta el ezt a színes, izgalmas és
mozgalmas pályát?

Ez a pálya, a ªlmes világ teljesen megvál-
tozott. Az a fajta individuális fotóriporteri
munka, amelyet én olyan szívesen végez-
tem, mára lecsengett, nincs rá szükség. A
fotózás persze megmaradt örök szerelem-
nek.

Sokan gondolják azt, hogy értenek a fo-
tózáshoz.

Bizonyos szinten mindenkinek tudni
kell fényképezni, hogy regisztrálja az éle-
tét. Mégis óriási különbség van aközött,
hogy valaki egyszerûen csak lenyomja a
gombot, hiszen erre bárki képes, vagy vala-

mit el akar mondani, üzenni akar a képei-
vel. Amikor Amerikában jártam a rokona-
imnál, nem értették, miért nem haszná-
lom ki a lehetôséget, amikor a téma a lába-
im elôtt hever. Megpróbáltam elmagyaráz-
ni, hogy jó fotót nem lehet két perc alatt ké-
szíteni. Vissza kell térni a helyszínre az
adott napszakban, a megfelelô fényviszo-
nyok mellett, és akkor is megáll az ember,
elgondolkodik a saját érzésein, lelkiállapo-
tán. Azt kell kifejezni, ami legbelül van, és
az nem megy egyik percrôl a másikra. Ha a
rögzített kép mögött nincs személyes él-
mény, akkor az nem tud átadni a kép nézô-
jének semmit, az nem igazi fotográªa.

Hogyan illeszkedik a mûvészeti, illetve
a hétköznapi fényképezésbe a digitális
technika?

A digitális fényképezôgép az alkalmazott
fotográªa csodálatos vívmánya. Ugyan-
olyan ugrásszerû fejlôdést tapasztalható
ezen a téren, mint a mobiltelefonoknál az
utóbbi tíz év alatt. Munkaeszközként a saj-
tóban vagy egyéb területen remekül lehet
használni, de nem tartozik a kiállítóter-
mek világába. A digitalizálást persze meg
kell tanulni, de úgy látom, a fotómûvészet
egyelôre nem fogadta el, fenntartásai van-
nak a digitális technikával szemben. Érzé-
sem szerint azonban nem lesz ez így soká-
ig. Az avatott szem hamar észreveszi, hogy
mikor fordul át az egyszerû kép mûvészeti
alkotásba. Ha igazi mûvész kezébe kerül ez
a technikai eszköz, tudni fog vele valami
egyedit, személyeset alkotni. Péter Zs.

Lippay Ágnes fotókiállítását Bôhm György színházi rendezô, dramaturg nyitotta meg.

CSALÁDI FOTÓK ÉS A SZEMÉLYES EMLÉKEZET.A Budapesti Történeti Múzeum
és az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért szervezet FotoMemoria címmel felnôtt-
oktatási mûhelyt indít áprilisban privát fotógyûjtemények és családtörténeti elbeszé-
lések feltárására és archiválására. A mûhelymunka bevezetést nyújt a családtörténeti
kutatásba, az interjúkészítés és -feldolgozás, a genealógiai kutatás, a fotógyûjtés, az
adatolás, a rendszerezés, tárolás és digitalizálás gyakorlatába. Az ingyenes elôadáso-
kat és a gyakorlati foglalkozásokat egyetemi oktatók és múzeumi szakemberek veze-
tik. A mûhelybe azok jelentkezését várják, akiket érdekel a közelmúlt története, szíve-
sen foglalkoznak fotográªával, gyûjtômunkával, jó kapcsolatteremtô készséggel ren-
delkeznek, elmúltak 16 évesek, és jelenleg nem középiskolások vagy egyetemisták, fô-
iskolások. Bôvebb információ: (06 70) 381-5680, www.fotomemoria.hu.
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A húsvéti feltámadás fénye
A feltámadt Krisztus jelképe a húsvéti gyer-
tya. Gazdag szimbolikáját a nagyszombaton
felcsendülô IV. századi ókeresztény him-
nusz, az Exultet foglalja össze költôi mó-
don:

Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok
kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos mûvei:
fölséges nagy Királyunk gyôzelmét búgó kürtnek
hangja áldva áldja!

A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugár-
zik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad el
rajta; érezze meg az egész nagy világ: már tova-
tûnt a bûnnek árnya!

És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyhá-
zat, hogy ilyen fényesség ragyog benne, visszhan-
gozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten
házát! Valóban méltó és igazságos, hogy a látha-
tatlan, mindenható Atyaistent, és egyszülött Fi-
át, a mi Urunkat, Jézus Krisztust a szív és lélek
minden érzésével és zengô szóval áldjuk.

Ô lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt,
amivel Ádám tartozott, s az ôsbûn zálogát kivál-
totta szent vérének árán. Mert abban áll a húsvét
ünnepe, hogy igaz húsvéti Bárányunkat megölték
értünk, s az ô vére lett a szent jel hívô népe háza-
in. Áldott éj, mert ekkor hoztad ki az ôsatyákat,
Izrael ªait Egyiptomból, száraz lábbal a Vörös-
tengeren átvitted ôket.

Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a
tûzoszlop sugárzó fénye a bûn minden árnyát.

Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész vi-
lágon a Krisztusban hívôket a világ tévelygéseitôl
és a bûnök homályától elválasztván a kegyelem-
nek átadja s a szentek közösségébe kapcsolja
ôket.

Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisz-
tus, és az alvilág mélyérôl mint gyôzô tért vissza.

Mert semmit sem érne földi életünk, ha a meg-
váltás ránk nem árad. Ó milyen csodálatra mél-

tó atyai jóságod hozzánk! Ó kimondhatatlan sze-
retet és jóság, hogy a szolgát megmentsed, Fiadat
sem kímélted érte. Lám, mennyire szükséges volt
Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának dí-
ja!

Ó szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és föl-
séges Megváltót kívánt és érdemelt! E szentséges éj-
szaka számûzi vétkünket, lemossa minden bû-
nünket, a bûnbánóknak ártatlan szívet ad, a szo-
morkodóknak vigaszt kínál.

Ó valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre iste-
ni és emberi, földi és mennyei! Ez éjszakáért fo-
gadd el tehát, mennyei szent Atyánk, a dicséret
esti áldozatát tôlünk: a méhek viaszából készült
gyertyát a néked szolgáló papság által ünneplô
szent Egyházad nyújtja néked.

Most kérünk tehát, Urunk, téged, hogy ne alud-
jék ki ez a gyertyaláng, melyet néked áldozunk,
és el nem fogyó tiszta fénnyel ûzze távol lelkünk-
tôl az éj minden árnyát.

Mint jó illatú áldozatot, fogadd el tôlünk, és vi-
lágossága az égi fényekkel olvadjon egybe! Fénylô
lángját találja égve a szép hajnalcsillag: az örök
Hajnalcsillag, ki soha nem lát alkonyt: a te Fiad,
Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból, az emberi
nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.

Ámen.
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n A Biblia éve
A Szent István Társulat a Biblia éve alkalmá-
ból meghirdette a „Legyen minden család-
ban Biblia!” programját, amelynek keretében valamennyi szentíráski-
adást (családi, általános, diák- és hangzóbiblia, nagy- és kisalakú újszö-
vetség) féláron árusítja az idén.

n Pro Cultura Christiana-díj Szabó Ferencnek

Március 5-én az MKPK székházában Erdô Péter bíboros Pro Cultura
Christiana díjat adományozott Szabó Ferenc jezsuita teológusnak és
írónak azért a több évtizedes elkötelezett munkáért, amelyet a katoli-
kus teológia, az irodalom és a rádiózás területén az üdvösség jó híré-
nek továbbadásáért tett. Erdô Péter a kitüntetett egyik legnagyobb ér-
demeként azt említette, hogy Szabó Ferenc római évei alatt rádiós
szerkesztôként, valamint magyar nyelvû filozófiai, teológiai és irodal-
mi munkáival a nyugati szakirodalomtól elzárt hazai hallgatók és olva-
sók számára hozzáférhetôvé tette a kortárs szellemi élet legértéke-
sebb irányzatait, és ezzel rendkívül fontos kultúrmissziót töltött be.

n Egyházzene

Március 24-én 19 órakor a Pasaréti Páduai Szent Antal templomban
Marosvári Péter orgonaestje lesz.

Március 25-én 20 órakor a Mátyás templomban a Budapesti Tavaszi
Fesztivál keretében Secundum scripturas (Az írások szerint) címmel a
Szent Efrém férfikar zenés áhitatot tart a Biblia éve tiszteletére. A mû-
sort Bubnó Tamás állította össze.

Március 29-én 19 órakor a Pasaréti Páduai Szent Antal templomban
a Scola Hungarica ad hangversenyt.

n Elôadások

Március 26-án 19 órától a Görög esték elôadássorozat keretében Tö-
rök József egyháztörténész professzor tart elôadást Kommunista ügy-
nökvilág Magyarországon címmel a Budai Görög Katolikus Egyház-
község közösségi termében, a Görög Gödörben. (1024 Káplár utca–
Pengô köz sarok)

n Szektákról fiataloknak
A Regnum Christi által szervezett elôadás-so-
rozat célja, hogy 15–16 éves fiatalok számá-

ra eligazítást nyújtson a szektákról. Március 28.: A fundamentalista
evangelizmus és a pünkösdisták. Április 4.: Keleti eredetû szekták.
Április 11.: A mágiára és az emberi teljesítôképességre alapozó
szekták. Április 25.: A New Age. Május 16.: A szabadkômûvesség.
Az elôadások 15.30-kor kezdôdnek a Regnum Christi Centrumban
(1061 Liszt Ferenc tér 2.). A programon való részvételhez elôzetes je-
lentkezés szükséges, szervezô: Hegyessy Péter, tel.: (06 20) 912-3948
vagy hpeter14@gmail.com.

n Ünnepek

Gyümölcsoltó Boldogasszony. A liturgikus év általános szabályai ér-
telmében húsvét nyolcada elsôbbséget élvez más ünneppel és emlék-
nappal szemben, ezért Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 2008-
ban március 25. helyett március 31-én lesz. Gyümölcsoltó Boldog-
asszony Jézus megtestesülésének hírüladása. A római katolikus egy-
ház a VII. századtól ünnepli annak emlékét, hogy Isten elküldte Gábri-
el arkangyalt azért, hogy hírül vigye Szûz Máriának az Istenanyaság
nagy titkát: a Megváltó születését. Az ünnep magyar elnevezése on-
nan ered, hogy a fák oltását nálunk ez idô tájt szokták végezni.

Irgalmasság vasárnapja. 2000. április 30-án II. János Pál pápa Ró-
mában szentté avatta B. Fausztina Kowalska nôvért (1905–1938), és
ez alkalommal az egész világra kihirdette az Isteni Irgalmasság ünne-
pét. Szent Fausztina nôvér kinyilatkoztatásban Jézustól kapta a kérést,
hogy a húsvét utáni elsô vasárnap legyen az isteni irgalmasság ünne-
pe. A nôvérnek adott jézusi tanítás Isten irgalmas szeretetére hívja fel
az emberiség figyelmét. A hit a testi és lelki betegségeket gyógyítja.
Erôsíti a haldoklókat, enyhíti a tisztítótûzben lévô lelkek kínjait.

n Idôpontváltozás

Nagyszombaton a remetekertvárosi Szentlélek-templomban a húsvéti
vigília szertartása 19 órakor kezdôdik a korábban jelzettel ellentétben.
Húsvétvasárnap mindegyik délelôtti szentmise után lesz ételmegáldás.



2008/6 — március 21. KÖRNYEZETÜNK 17. OLDAL

Vízbevetô hétfô
„Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,/Csepeg-
jél, rózsavíz, erre a kislányra./Rózsavíztôl,
majd meglátod, szép és ügyes leszel,/Ugye, kis-
lány, a zsebembe piros tojást teszel?” — hang-
zott el a versike sok lányos háznál. A hús-
véthétfôt hajdan vízbevetô, vízbehányó hét-
fônek nevezték, utalva a locsolás-öntözkö-
dés módjára. Mivel a családokhoz beköszö-
nô legények versengtek, melyikük kap elsô-
ként hímes tojást és virágot, sokan kora
hajnalban fölkerekedtek, és amelyik ház ka-
puján zöldágat találtak, ott megöntözték a
lányokat derekasan. Bármilyen hideg volt,
a rendszerint hármasával járó legények ki-
csalták-kicipelték a lányt az udvarra a kút-
hoz: ketten karon fogták, míg a harmadik
nyakon öntötte egy dézsa vízzel, hogy „a ha-
jadon ékes virágot teremjen”.

Miként szerte az országban, vélhetôen a
hidegkúti lányos házaknál is számon tartot-
ták, hányan, kik locsolták meg eladó virág-
szálukat. A ravaszabb lányok közül sokan
mégis igyekeztek elbújni a locsolók elôl.
Nehéz volt azonban kicselezni a szemfüles
legényeket, akiknek többnyire mégis sike-
rült vödör alá, vagy vályúba juttatni, vízbe
vetni a lányt. Akivel sok baj volt, pórul járt,
mert a zabos legények megmerítették az ál-
latok itatójában, és vödörszámra „hordták
rá a vizet” akadékoskodásáért. Azok sem
úszták meg szárazon, akiket ágyban talál-
tak, mert kaptak vizet kannából, kancsóból
eleget; a ªúk akkor hagyták abba az öntö-
zést, amikor bizonyosra vették, hogy „nem
hervad el a lány”.

A legények a múlt század elején még job-
bára kútvízzel öntözködtek, késôbb „sza-
gos vízzel” is. A kisªúk elsôként a kereszt-
anyjukat locsolták meg szappanból készí-
tett illatos vízzel, azután kerültek sorra a ro-
kon és a szomszéd lányok. A nôs férªak ál-
talában délelôtt mentek locsolni. Hidegkú-
ton a hetekkel korábban rózsaszirmokból
és különféle virágokból készített kölnivel
locsoltak. A háziak behívták a látogatókat a
szobába a terített asztalhoz; kaláccsal, fôtt
sonkával, kolbásszal, tojással, sütemény-
nyel, no és pálinkával kínálták ôket. A ki-
csik jutalma piros tojás, pénz volt a verses
köszöntôért, a „szeretôs” legények sok hí-
mes tojást, színes szalaggal átkötött bokré-
tát kaptak választottjuktól.

Mivel a lányok alkalmasnak gondolták a
húsvéthétfôt a párkeresésre, kivarrott zseb-
kendôbe kötött piros tojást vittek délután
azoknak a legényeknek, akik „megöntöt-
ték”, illetve farsangkor táncba vitték ôket.
A ªús szülôk süteménnyel, édességgel vi-
szonozták az ajándékot: némelyek mézeska-
lácsszívet is adtak annak, akit kiszemeltek
menyüknek. A lányok nem hagyták annyi-
ban a vízbevetésüket, sokan azon mester-
kedtek kedden, hogy orvul vödörvégre kap-
ják a hétfôn öntözködô legényeket. Rend-
szerint azonban csak jelképesen, szagos víz-
zel, kölnivel sikerült visszaadniuk a köl-
csönt. Pintér Csilla

Védjük meg vadgesztenyefáinkat!
A kerületi kertekben álló
vadgesztenyefák megmentésére már
tizedik alkalommal szervez akciót a II.
kerületi önkormányzat. Az
aknázómolyok elleni védekezés
költségeihez harmincszázalékos
támogatást nyújt a hivatal.

A fákat károsító rovarok évente háromszor
rajzanak. A nemzedékek április végétôl má-
jus elejéig, június elejétôl július elejéig, il-
letve július közepétôl szeptember elejéig
rajzanak.

A védekezés két módon történhet. Egy-
részt a kártevôk kirajzásakor a levelek felü-
letére felvitt, kitinszintézist gátló permete-
zéssel, másrészt a fák kérge alá juttatott
anyaggal. A permetezés egyúttal megoldást
jelenthet más kártevô, vagy a gombásodás
elleni védekezésre is. A fakéreg alá injek-
tált védôszer a gyökérzet által felszívott víz-
zel keveredve fejti ki hatását. A legjobb, ha
a rügyfakadás idôszakában végzik az injek-
tálást. A módszer jól alkalmazható a külö-
nösen nehezen megközelíthetô helyeken,
vagy szûk udvarokban álló fák esetében.

Tavaly közel kétszáz lakóközösség vett
részt az akcióban, amely során 750 fa per-
metezését, illetve injektálását végezték el a

szakemberek. Az önkormányzati tulajdon-
ban lévô közterületeken, illetve oktatási in-
tézmények kertjeiben lévô fákon a hivatal
minden évben elvégezteti a favédelmet.
Fontos azonban, hogy a védekezést egy-egy
nagyobb területen, egyidejûleg hajtsák vég-
re. Nem szabad elfelejteni, hogy az ingatla-
nokon összegyûlt fertôzött levelek elégeté-
sére az október 1-jétôl április 30-ig terje-
dô idôszakban, hétköznapokon 10–18 óra
között van lehetôség. Az önkormányzat ké-
ri azokat a lakóközösségeket, akik a védeke-
zésben részt kívánnak venni, mihamarabb
vegyék fel a kapcsolatot a kivitelezôkkel. Az
aknázómolyok elleni védekezés költségei-
hez harminc százalékos támogatást nyújt a
kerület. Az injektálás, illetve permetezés
után a kivitelezô számlát állít ki a teljes
költség hetven százalékáról, amelyet a lakó-
közösségnek kell kiªzetnie, és egyben iga-
zolnia is kell, hogy a védekezési munkát
renden elvégezték. A fennmaradó harminc
százalékot a kivitelezôkneka Polgármesteri
Hivatal ªzeti ki.

R. G.
Permetezés: Kiss András (1025 Budapest,
Szikla utca 10.), telefon: (06 20) 977-2621.
Injektálás: Oberleitner-Agro Bt. (8754 Ga-
lambok, Ady E. utca 105.), Kovács Zoltán,
telefon: (06 30) 237-2829.

Fákat döntött a vihar
Erdészeknek és tûzoltóknak egyaránt ko-
moly munkát adott az országon március el-
sô hétvégéjén átvonuló vihar. A lánglovago-
kat többnyire fakidôlés miatt hívták, de
volt, ahol a tetô rongálódott, vagy az eresz-
csatorna adta meg magát.

Mintegy háromezer köbméternyi fát, az-
az közel négyezer faegyedet döntött ki a
március eleji vihar a Pilisi Parkerdô Zrt. te-
rületén. A II. kerületben a Szépjuhászné
környéki erdôkben és a Széher út térségé-
ben törtek leginkább az ágak és gyakran
egész fatörzsek, de Hûvösvölgybôl és a Hár-
mashatár-hegyrôl is jeleztek károkat. A
120–140 kilométeres szél nem kímélte a
gyermekvasút Szépjuhászné állomását
sem, a vihar hatvanéves fenyôket kidöntve
komoly pusztítást végzett a vasút építése-
kor kialakított ligetben.

— A fenyô- és a bükkállományban okoz-
ta a legnagyobb kárt a szél. Pusztulásukhoz

hozzájárult az is, hogy a felázott talajból a
szél könnyebben ki tudta forgatni a fák gyö-
kereit — mondta lapunknak Lomniczi Ger-
gely, az erdészet kommunikációs vezetôje.
— Az erôsebb gyökérzettel rendelkezô töl-
gyek, kôrisek közül sok derékba tört, a fák
koronája néhol olyan súlyosan sérült, hogy
hamarosan a fa pusztulásához vezet. A Pili-
si Parkerdô szakemberei hamar megtisztí-
tották az erdei játszóterek, pihenôhelyek
környékét a veszélyes, fennakadt fáktól. A
földön fekvô fa feldolgozása és elszállítása
azonban több hétig eltarthat.

A Közép-budai Tûzôrség munkatársai-
nak egy percnyi pihenést sem hagyott a vi-
haros szél.

— A szomszédos kerületekbôl, illetve a
közeli településekrôl mintegy 60 esetben
kaptunk riasztást — tájékoztatott Belovics
György százados, a tûzôrség parancsnoka. —
Tûzoltóink egyik helyszínrôl a másikra siet-
tek, és megállás nélkül dolgoztak. A Buda-
keszi utat a vihar másnapján, a reggeli for-
galomban kellett lezárni rövid idôre egy ki-
dôléssel fenyegetô, veszélyes fa miatt. A
tûzoltóknak városrészünkben szerencsére
csak tíz esetben kellett beavatkozniuk. A
lánglovagokat többnyire fakidôlés miatt
hívták, de akadt megrongálódott tetô, vagy
lógó ereszcsatorna is. A fôvárosban a tûzol-
tóknak több mint ezer helyszínen kellett
beavatkozni.

szg
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Squash, a tottyanó labda
Az emberek már évezredek óta
játszanak labdával: ütik, rúgják,
dobják — egymásnak, hálóba,
kosárba, és ahová csak lehet.
A számtalan labdajáték között
a viszonylag újabbak közé tartozik
a squash, magyarul fallabda.
Kerületünkben a Marczibányi téren
mûködik az elsô hazai fallabdaklub,
a City Squash Club, amelynek vezetôje
az egykori európai ifjúsági, illetve az
országos bajnok asztalitenisz-csapat
tagja, Böhm Gabriella.

— 1991-ben nyitottuk meg a klubot. Ak-
koriban Budapesten csak egy szállodában
lehetett ûzni ezt a sportot, ahová egy ki-
sebb társasággal rendszeresen ellátogat-
tunk. Ott ismerkedtem meg a férjemmel,
aki teniszezô volt, én pedig a Statisztikánál
pingpongoztam. Fülembe jutott, hogy ki le-
het bérelni a Marczibányi téri épületet.
Rögtön elkezdtünk tervezgetni. Négyen
összefogtunk, hiteleket vettünk fel, és létre-
hoztuk a klubot. Tizenhét éve üzemelünk,
és büszkén mondhatom, hogy nálunk nôtt
fel mindenki, aki ma számít a sportágban.
Négy pályánk van, szauna, szolárium, az
emeleten pedig most újítottuk fel ªtnesz-
termünket. Létrehoztuk a City Squash Club
Sportegyesületet, amely két férª és egy nôi

csapattal indul a hazai bajnokságokon. Kö-
zel tíz éve foglalkozunk utánpótlással, idén
már ôk is versenyeznek csapatban. Az edzé-
seken négy-öt gyerekkel foglalkozik egy-
szerre az edzô, eleinte heti kétszer egy órá-
ban. Ha az idôjárás megengedi, bemelegí-
tésként a szabadban futnak a gyerekek.

A squash minden korosztály számára egy-
aránt kihívást jelentô, izgalmas és mozgal-
mas játék.

— Minden gyereknek, akinek jó a labda-
érzéke, ajánlom, próbálja ki ezt a mozgás-
formát — mondja Gabriella. — Akár a többi
labdajátékot, a fallabdát is iskoláskorban
érdemes elkezdeni. Az a tapasztalatom,
hogy labdajátékokban még az a gyerek is
szívesen és élvezettel vesz részt, aki külön-
ben kevésbé sportos. Hajtja ôt a játék és a
verseny, észre sem veszi, mennyit futott,
mozgott. A squasht leginkább a tollaslabdá-
hoz hasonlítanám dinamizmusa és gyors re-
akciókészséget igénylô játékstílusa miatt.
Menedzsersportnak is szokták hívni, hi-
szen a menedzsereknek kevés szabadide-
jük van, és ezen a mindössze hatvan négy-
zetméteres pályán nagyon rövid idô alatt is
nagyon alaposan ki lehet fáradni.

Böhm Gabriella tizenhárom éves ªára,
Püski Lénárdra igaz a mondás: nem esik
messze az alma a fájától. Asztaliteniszezô
és teniszezô szülô gyermekeként Lénárd
elôször focival, majd teniszszel, végül,

nyolcéves korától természetesen fallab-
dával kezdett komolyabban foglalkozni.
Azóta országos bajnokságokon közel két
tucatszor állhatott a dobogó legfelsô fo-
kára, a nemzetközi ranglistán pedig kor-
osztályában a negyedik helyen jegyzik.
A Szegeden megrendezett nemzetközi
bajnokság aranyérme után, március ele-
jén Bécsben megnyerte az Austrian Juni-
or Opent U13 korosztályban, és ezzel má-
sodik nemzetközi torna-gyôzelmét sze-
rezte meg. — A sport az életem — mondja Lénárd,

aki éppen a kinti futóedzésrôl érkezik. A
hét öt napján két-három órát töltök edzés-
sel. Igaz, hogy eléggé elfáradok, de a sok si-
kerélmény kárpótol. Azért is jó dolog spor-
tolni, mert nem hízik el az ember, és akkor
a lányoknál is nagyobbak az esélyek! — ne-
veti el magát a ªatal sportember. — A squ-
ash nemcsak futásból áll, hanem taktikai já-
ték is; ha ügyes vagy, be tudott csapni az el-
lenfelet.

Lénárd azt is elárulta, hogy felnôtt ver-
senyzôként is szeretne a világ élvonalához
tartozni, késôbb edzôként dolgozna. Re-
mény van arra, hogy a fallabda pár éven be-
lül olimpiai szám lesz, ebben az esetben
nagy öröm és büszkeség lenne számára, ha
részt vehetne az ötkarikás játékokon.

Aki szeretne többet tudni a squashról, il-
letve a City Squash Klubról, érdeklôdhet a
336-0408-as telefonszámon vagy a
www.squashtech.hu honlapon.

Péter Zsuzsa

A squash-játék ôsét, a rackets nevû
ütôs labdajátékot a londoni Flott bör-
tön lakói kezdték el játszani jobb hí-
ján a XIX. században. Ebbôl született
a fallabda, mégpedig úgy, hogy a szin-
tén londoni Harrow Schoolban a diá-
kok, miközben a rackets-pályára vár-
tak, a falnak ütögették labdájukat. Ké-
sôbb rájöttek, hogy sokkal izgalma-
sabb és nehezebb a játék, ha puha lab-
dával mûvelik ugyanezt. Az angol el-
nevezés is erre utal: a squash hang-
utánzó szó, jelentése: tottyan, placs-
csan, vagyis az a hang, amit a puha
labda ad ki földet éréskor.
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Ellenôrzik a parkolókat
A Városrendészet március
elején indított akciót a moz-
gáskorlátozottaknak fenn-
tartott parkolóhelyek ellen-
ôrzésére. Két hét alatt
nyolcvan esetben kellett
büntetést kiszabni a jogosu-
latlanul parkolókkal szem-
ben. Az ellenôrzések során
nem találtak hamis mozgás-
sérült-igazolványt, de az en-
gedélyt jogcím nélkül hasz-
náló személyt sem. Tapasz-
talatok alapján a tetten ért
autósok a legkülönbözôbb érveket hozzák
fel mentségül, sokakat egyáltalán nem ér-
dekel, hogy szabálytalanul foglalják el má-
sok helyét, de olyan is akadt, aki szerint a
mozgásukban korlátozottaknak nincs is
szükségük autóra.

— A szabálysértôk száma az elmúlt idô-
szak médiakampánya és a szigorúbb fellé-

pés ellenére egyelôre nem
csökkent, de eltérôen a ko-
rábban tapasztaltaktól,
visszaesôvel nem találkoz-
tunk, és ezt akár kedvezô jel-
ként lehet értékelni, mert
idôvel minden jogtalanul
parkoló tanul a büntetésbôl
— mondta el Vajthó Gábor, a
Városrendészet vezetôje.
Hozzátette: a közterület-fel-
ügyelôk és rendôrök közös
járôrözése tovább tart, és ki-
emelten kezelik a mozgás-

korlátozottaknak fenntartott helyek ellen-
ôrzését. A járôrök, ha kell, megvárják a sza-
bálytalan autóst, és helyszíni bírságot szab-
nak ki. Kerületszerte naponta többször el-
lenôrzik a várakozóhelyeket, és a legszigo-
rúbb, húszezer forintos tétellel büntetik a
szabálytalanul parkolókat.

szeg

A polgári védelem világnapjára
Március 1. a polgári védelem világnapja. A
negyven tagországot tömörítô Nemzetközi
Polgári Védelmi Világszervezet 1972. márci-
us 1-jén alakult meg. Világnapként, ame-
lyen az elemi csapások, természeti és ipari
katasztrófák elhárítását és a polgári lakos-
ság védelmét segítô szervezetek fontosságá-
ra hívják fel a ªgyelmet, 1992 óta jegyzik
március 1-jét. A polgári védelem gyökerei
az elsô világháborúig nyúlnak vissza Ma-
gyarországon, a Magyar Polgári Védelem
nevet 1964-ben vette fel.

Az elmúlt években alapvetô feladatai mó-
dosultak. A világszervezet idei ünnepség-
sorozatához itthon is több településen be-

mutatkozó rendezvényekkel csatlakoztak
az igazgatóságok, kirendeltségek. Budapes-
ten konferencián tekintették át a megújí-
tással kapcsolatos feladatokat, kiállítást tar-
tottak a MOM rendezvényközpontban, meg-
nyílt a Sziklakórház állandó tárlata, sport-
versenyeket szerveztek, elismeréseket ad-
tak át a kiemelkedô munkát végzô kollégák-
nak és tisztelegtek a polgári védelem hôsi
halottai elôtt az Országos Katasztrófavédel-
mi Fôigazgatóság épületében elhelyezett
emléktáblánál. Megrendezték a hagyomá-
nyos Polgári Védelmi Bált. A II. Kerületi Ki-
rendeltség a fôvárosi eseményeken képvi-
seltette magát.

ILLEGÁLIS PLAKÁTRAGASZTÓT fü-
lelt le a Városrendészet járôrszolgála-
ta március 5-én délelôtt. A járôrök a
Pusztaszeri út—Alsó Zöldmáli út talál-
kozásánál jártak, amikor észrevették,
hogy egy nô a közterületen kandelábe-
rekre és falfelületekre hirdetéseket ra-
gaszt fel. A lefülelt plakátozó ellen el-
járás indult.

APOR VILMOSRA EMLÉKEZNEK.A
Történelmi Vitézi Rend április 5-én
15.30-tól a vértanú püspök alakját idé-
zi meg a XII. kerületi Apor Vilmos
téren.

SEGÍTÔKET VÁRNAK. A máriareme-
tei Karitász-csoport segítséget kér járó-
betegek kezelésére és szállítására, ami
havonta egy alkalommal 2–3 órai el-
foglaltságot jelentene az azt vállalók-
nak. Jelentkezés Tulipán Zsuzsa kari-
tászvezetônél a 397-2914-es telefon-
számon.

UKRÁN SZÍNHÁZ A THÁLIÁBAN. A
Thália Színház Új Stúdióban sikerrel
szerepelt az Elsô Magyarországi Uk-
rán Színház február 25-én. A Nemzeti-
ségi Színházi Találkozón (Arcusfest)
11 kisebbség közel húsz produkcióját
tekinthették meg az érdeklôdök. A II.
kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormány-
zat által mûködtetett társulat Iván
Frankó Az ellopott boldogság címû da-
rabjával lépett fel. A XIX. századi uk-
rán faluban játszódó szerelmi drámá-
ban Anna szerepét a kisebbségi önkor-
mányzat elnöke, egyben a darab ren-
dezôje, Kormányos Alekszandra ját-
szotta, szerelmét, a csendôrt Mihajlo
Fishchenko, az ungvári színház szí-
nész-rendezôje, a férjet Sztaniszlav Ov-
dejenko, a munkácsi színház mûvésze
alakította.

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZHASZ-
NÚ ALAPÍTVÁNY köszönetet mond
mindazoknak, akik az elmúlt évben
adójuk 1%-ával, összesen 1 126 212
forinttal támogatták az általuk gondo-
zott hajléktalan embereket. Kérik,
idén is rendelkezzenek a Szalmaszál
a Hajléktalanokért Alapítvány javára.
Adószám: 18077421-1-41. Számla:
12001008-00103434-00100006. Tel.:
476-0227; www.szalmaszal.org. Az
alapítvány 2007-ben végzett tevékeny-
sége: a hajléktalanság felé sodródó
családok támogatása, albérletszerzô
program egyedülálló hajléktalanok és
családok részére, Kuckó program,
amelyben hajléktalan családokat ré-
szesítenek albérleti támogatásban,
jogsegélyszolgálat, kórházban ápolt
beteg, hajléktalanok látogatása és tisz-
tasági csomaggal való ellátása.

Pesthidegkúti Baráti Kör
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket a Pesthidegkúti Baráti Kör következô összejövetelé-
re, a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központba (1028 Temp-
lom u. 2–10.) április 9-én 17–19 óráig. A 2005-ben alakult baráti kör célja, hogy a
Pesthidegkutat szeretô polgárok idôrôl idôre találkozhassanak klubszerû keretek kö-
zött, és hogy kötetlen beszélgetés során megvitathassák Hidegkút problémáit, ese-
ményeit, az ott lakók örömeit és bosszúságait. (A találkozókon részt vettek döntése
alapján az összejöveteleket minden hó harmadik szerdáján tartjuk!)

Porkoláb Mátyás

Elkelt a Postapalota — a Mammutba költöznek
Új posta nyílik a Mammut 2. bevásárlóköz-
pontban július közepén. A hivatal kialakítá-
sára azért van szükség, mert a Magyar Pos-
ta pályázati úton túladott a Krisztina körúti
Postapalotán. — A székház eladásával
együtt gondoskodni kell a földszinten mû-
ködô posta elköltöztetésérôl és pótlásáról
— mondta lapunknak Tomecskó Tamás szóvi-
vô. Jelezte, hogy a bevásárlóközpontban
nagy alapterületû, a kor követelményeinek

minden tekintetben megfelelô hivatalt ren-
deznek be, gépkocsival és tömegközleke-
déssel egyaránt jobb lesz a megközelíthetô-
ség. Az ügyfélközpont kialakítására közbe-
szerzési eljárást írt ki a cég, a kivitelezônek
június 30-ig kell elkészülnie a munkálatok-
kal. A szóvivô tájékoztatása szerint az új
posta megnyitása miatt a Török utcai és a
közeli Retek utca kis posta nem jut a tavaly
bezárt Keleti Károly utcai hivatal sorsára.
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Keresettek az újépítésû lakások a kerületben
Az elmúlt évek lakásépítési hullámának kö-
szönhetôen egyre kevesebb a hasznosítha-
tó telek a II. kerületben. A csendes mellék-
utcákban elhelyezkedô, hamisítatlan rózsa-
dombi panorámát kínáló telkek sorra épül-
tek be, leszûkítve a jövôben építkezni kívá-
nó magánszemélyek és az újépítésû sorhá-
zakat tervezô beruházók lehetôségeit, hisz
az önkormányzat továbbra is nagy ªgyel-
met fordít a kerület zöldövezeti jellegének
fenntartására.

A területek kuriózummá válásával párhu-
zamosan az ingatlanárak is az egekbe szök-
nek. Aki tehát új ingatlanba szeretne köl-
tözni, igencsak körbe kell, hogy nézzen, ha
jó elhelyezkedésû, minôségi és reális árú la-
kást keres.

Az újépítésû lakást keresôk jellemzôen
két különbözô típusú építkezés közül vá-
laszthatnak.

A teljesen újépítésû házakhoz képest a ré-
gi épületek újratervezésével épült, exkluzív
lakások elsô hallásra talán kevésbé tûnhet-
nek csábítónak, érdemes azonban megvizs-
gálni, pontosan mit is takarnak a luxusott-
honokat kínáló ajánlatok.

Az elôbbiek négyzetméterára jellemzôen
800 ezer és 1 millió forint között mozog,
még akkor is, ha esetleg nagy forgalmú fô-
utak mentén elhelyezkedô, kevesebb inti-
mitást biztosító telkeken épültek. A beépí-
tett anyagok tekintetében is találkozha-
tunk meglepôen alacsony kategóriákkal,
mely a magas vételárhoz igazított elvárása-
inkat jelentôsen alulmúlja.

Ezzel szemben az átalakított társasházak-
ban akár már 600 ezer forintos négyzetmé-
terártól vásárolhatunk apartmanokat. A ré-
gi épületek újrapozicionálásának egyik ki-
tûnô példája a Gárdonyi Géza úton találha-
tó President Terasz Rózsadomb. A telken —
mely a városközponthoz való viszonylagos
közelsége miatt a fôváros vonzáskörzeté-
ben élôk ingázásából adódó reggeli és esti
csúcsforgalomtól is megkímél minket — ko-
rábban óvoda mûködött, majd évekkel ez-
elôtt a Binder Zrt. beruházása keretében

megkezdôdött az épületek felújítása. Az
építkezés ugyan sokáig nem haladt tovább,
az új tulajdonos Indotek Zrt. azonban hama-
rosan elkészül a húsz, magas mûszaki szín-
vonalú lakás kivitelezésével. Az utcafronti
házsor lakásai azonnal költözhetôk, ameny-
nyiben a vásárlók nem kívánják módosíta-
ni az eredetileg betervezett burkolatokat. A
kerttel körülölelt hátsó házsor apartmanjai-
nak átadása 2008 ôszére várható.

Visszafogott, elegáns, rózsadombi — ez-
zel a három szóval jellemezték a beruházás
értékesítôi a projektet. (x)

www.president-terasz.hu — Tel.: 436-9250

Tavaszi divatnapok a Mammutban
A szokatlanul meleg
idôjárás miatt egye-
sek szerint a 2008-as
év tavasza már febru-
árban elkezdôdött,

ám a születés évszakának ünnepe idén is
a napéjegyenlôséget követôen kerül meg-
rendezésre a Mammut Bevásárló- és Szó-
rakoztató Központban.

A tavasz a szabad levegôt, napsütést, fris-
sességet ígéri mindannyiunk számára, ám
sokan gondolnak tavaszi ruhatáruk megújí-
tására is. Március végén, a „Tavaszi megúju-
lás a Mammutban a Douglasszal” rendez-
vénysorozaton szinte minden rendelkezés-
re áll majd ahhoz, hogy a látogatók testi-
leg-lelkileg megújulhassanak.

Az esemény négy napja alatt megrende-
zett divatbemutatókon a legnagyobb már-
kák ruhakollekcióit csodálhatjuk meg a ki-
futón. Ha kiválasztottuk a nekünk legin-
kább tetszô összeállítást, a különleges ter-
mékbemutatókon, illatfújásokon kipróbál-
hatjuk a szépségipar legújabb kreációit,
sôt, a meghívott stylist, valamint a sminke-
sek és fodrászok közremûködésével újjáva-
rázsolhatjuk külsônket.

A helyszínen készült fotók alapján szak-
avatott zsûri dönt majd a három leglátvá-
nyosabb átalakulásról, a nyerteseket pedig
25 000 Ft-os ajándékutalvánnyal jutalmaz-
zák. A Douglas szépségtanácsadásra már a
rendezvénysorozat elôtt két héttel lehet je-
lentkezni a Mammut II.-ben lévô üzletük-
ben.

Mammut. Híd az élményekhez.

A divatbemutatók idôpontjai:

Március 27., csütörtök 18.30
Március 28., péntek 16.00, 18.30
Március 29., szombat 16.00, 18.30
Március 30., vasárnap 15.00
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A fájdalmak doktora
A fájdalom a leggyakoribb tünet, amellyel orvos-
hoz fordulunk. Dr. Tószegi Attila reumatológus
fôorvos egyedi módszerrel, az aktív reumatoló-
gia segítségével szünteti meg a fájdalmat.

— Fôorvos úr! Mit jelent az aktív reumato-
lógia fogalma?

— Az aktív reumatológia mozgásszervi-reu-
matológiai fájdalmak, mozgáskorlátozottságok,
ízületi akadályozottságok, mozgásbeszûkülések,

lágyrészgyulladások gyors, hatékony és tartós megszüntetése, gyógyítá-
sa speciális, egyedi injekciós-infiltratív eljárásokkal.

— Milyen fájdalmaknál eredményes az aktív reumatológia?
— A leggyakoribb mozgásszervi fájdalmaknál, mint az izom- és lágy-

részfájdalmak, ízületi fájdalmak, hát- és derékfájdalmak, térd-, csípôfáj-
dalmak, ínhüvelygyulladások. Kiváltó okok között találhatjuk a rándu-
lást, becsípôdést, porckopást, túlterhelést.

— Milyen eredmény várható?
— Az aktív reumatológia körébe tartozó fájdalmak, mozgáskorláto-

zottságok megszüntetéséhez általában 4–5 alkalom szükséges, mely
után a fájdalommentesség sok esetben évekig, évtizedekig megmarad.

— Az aktív reumatológia egyedi, különleges eljárásnak számít?
— Igen. Az ízületek felépítésének és mûködésének alapos ismerete

mellett az aktív reumatológia csak nagyon finom injekciózási technika
birtokában vezet eredményre. Ennek oka, hogy a legnagyobb fájdalmat
is sokszor egy rettentôen picike, pár milliméter átmérôjû szövetdarab
gyulladása okozza. Ezt a pár millimétert kell megtalálni, és a gyulladást
megszüntetni.

— Ha egy mondattal kellene összefoglalni, mit ad az aktív reuma-
tológia a betegnek?

— A fájdalomtól és mozgáskorlátozottságtól való gyors megszabadulást.

Bôvebb információ: www.fajdalomdoktor.hu.
Rendelés a 1015 Ostrom u. 16. alatt,

bejelentkezés a 225-0158-as telefonszámon.

Bútorrestaurálás
II., Medve u. 16.

Antik bútorok javítása,
fényezése.

Sellak politúr.

Gerényi József
restaurátor

Tel.: (06 20) 482-3553
www.aranykezrenoval.hu

Az egész család nevében jó egészséget kívánunk Nektek
a 60. házassági évfordulótok alkalmából.

Külön puszit küld a négy unokátok — Viktória, Bettina, Nóra, Rebeka —
és két lányotok: Erika, Éva!

Hatvanadik évforduló

Ázó teraszok
Ahogy lassan kitavaszodik és melegen süt a nap, már-már elfe-
lejtjük a sok bosszúságot, amit télvíz idején a hôhidak okoz-
tak. A penészfoltokat is lemostuk már a penészölô folyadék-
kal, újra nyugodtan élvezhetnénk házunk, lakásunk otthonos-
ságát. Ám hiába próbálunk megnyugodva megfeledkezni hô-
szigetelési gondjainkról, ezek után évszakoktól és hômérsék-
lettôl független, más jellegû problémákkal kerülhetünk szem-
be: ez nem más, mint teraszunk, loggiánk vagy garázsunk fö-
démének beázása. Sok esetben a felül lakó szomszéd hibás szi-
getelésû terasza áztatja el az „ártatlan” alsó lakó frissen felújí-
tott nappaliját vagy hálószobáját. Ezek a meghibásodások sok-
szor ádáz jogi vitákig vezethetnek, elsôsorban arról van szó: ki
fizeti a révészt.

Az ilyen jellegû
vízszintes síkú járha-
tó felületek szigete-
lésjavítási munkái
megfelelô színvona-
lú mûszaki felké-
szültséget igényel-
nek, nem hiába fog-
lalkozik vele több
ezernyi oldalon a
szakirodalom. A la-
kóterünk értéke
egyre növekszik, ér-

demes megfontolni, hogy egy kicsi, öt négyzetméteres terasz
által okozott beázás milliós károkat okozhat a lakásunkban, vi-
szont a helyes megépítés vagy kijavítás költségei lakásunk egy
négyzetméterre vonatkozó értékének csak töredékét teszik ki.

Az utólagos szigetelés egyre bôvülô szegmensét alkotják a
teraszszigetelések javításai. A javítás során — miközben a bon-
tást végezzük — hajmeresztô elvi hibákkal, hibás anyag- és
technológiamegválasztással találkozhatunk, amihez párosul a
hanyag kivitel ezés. Az építés során egy terasz rétegrendjének
kivitelezési munkái (beleértve a szigetelést, hôszigetelést és
burkolást is) a 30 ezer forintot is elérhetik, míg ennek utóla-
gos javítása már 50–100 ezer forintba is kerülhet. A javításnak
nem szabad megfelelô mûszaki elôkészítés nélkül nekiállni,
mérnöki útmutatásra, tervezésre van szükség, csak így lehet
reményünk a hosszú távú, tartós megoldásra.

Héra Gábor mélyépítési üzemmérnök,
szigetelô szakmérnök, tel.: 212-2411

Mûanyag
nyílászárók,
legjobb áron,
ingyenes fel-

méréssel!
n 5-kamrás profil
n 1,0 K-s üveg, alapáron
n beépített résszellôztetés
n egyedi méretre gyártás
n por- és koszmentes teljes körû

kivitelezés

II. ker. Fillér u. 17
Tel/fax: 315-2685

15% ,
e hirdetéssel további 5%!
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A rejtvény fôsoraiban Tacitus szavait rejtettük el. A 2008/4.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „Sehol sincs az,
aki mindenütt óhajt lenni”. A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-
Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket
kap: Bánhídi Antal, Kovács Balázs és Siklódi Enikô. Gra-
tulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a köny-
vesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvé-
nye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@
masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2008. április 4-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti könyvekbôl
és határon túli

magyar irodalomból.

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

A Budagyöngye és
az Új Udvar Bevásárlóközpontokban.

A Budagyöngye és
az Új Udvar Bevásárlóközpontokban.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

A Remetekertvárosi Általános Iskola keres
könyvtárost, kizárólag könyvtáros-tanári,
könyvtáros-tanítói képesítéssel. A pályáza-
tokat a remete@remete.sulinet.hu e-mail-
címre kérjük küldeni.
ANGOL—MAGYAR—NÉMET CSALÁDOK-
NAK KERESÜNK GONDOZÓKAT, BÉBISZIT-
TEREKET. 1000–1300 EU/HÓ. ÉRDEKLÔD-
NI: 785-4983, (30) 649-2199, www.helpfa-
mily.hu
Családokhoz megbízható, lelkiismeretes
idôsgondozókat, házvezetônôket és
bébiszittereket közvetítünk. „Empátia”,
tel.: (20) 465-8458, (70) 380-5620, 336-
1094, 336-1095.
GÉPI HÍMZÉSRE, TERVEZÉSRE, munka-
szervezésre betanítunk kreatív, dina-
mikus, számítógépes alapismeretek-
kel rendelkezô munkatársat II., Pesthi-
degkúton. Fôállás, alkalmi munka.
Tel.: 376-5196, (20) 964-2957
II. kerületi kft. precíz kereskedelmi ügyinté-
zôt keres felhasználói szintû számítógé-
pes ismeretekkel. Tel.: 274-2689, 274-
2692
55 éves tanítónô rendszeres délutáni el-
foglaltságot keres kisgyermek mellett 10
éves korúig. Tel.: (70) 275-9307
Gyakorlott bejárónô takarítást, vasalást
vállal. Tel.: (30) 995-0141
Szüksége van egy megbízható segít-
ségre? Gyakorlattal rendelkezô hölgy
házvezetést, vasalást, gyermekfel-
ügyeletet vállal. Tel.: (30) 995-0123

OKTATÁS
www.corvinrajziskola.hu, 209-2832.
Szakmai elôkészítôk a mûvészeti
egyetemek minden szakára. Rajz, fes-
tészet, plasztika. Gyermekkurzusok.
RING AUTÓSISKOLA 20 éve a Rózsadom-
bon. Miért mennél messzebb, mi itt va-
gyunk helyben. www.budairing.hu, tel.:
2020-521, 14–18 óra között.
KUNG-FU MAGÁNOKTATÁS. Hatékony
önvédelem, harcmûvészet, légzéstechni-
kák (csikung), közelharcoktatás személyre
szabottan. Tel.: (20) 920-3624
Gyermekszeretô tanárházaspár ered-
ményes korrepetálást, hiánypótlást,
naprakész felkészítést vállal minden
tantárgyból. Tel.: 397-1656, (30) 391-
0503
Angoltanár vizsgákra felkészít. Tel.:
(30) 343-8351
Mûködô magántanodánk felkészítést
vállal minden szinten matematikából,
fizikából, kémiából, nyelvekbôl több
évtizedes referenciákkal. Tel.: 250-
2003, (20) 934-4456
Matematikatanítás közép-, általános
iskolásoknak gyakorlott szaktanárnál.
Tel.: 200-7764, (30) 480-0605
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott kö-
zépiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-
5648

INGATLAN
Garázshely kiadó a Pasaréti úton terem-
garázsban (a Gábor Áron u. közelében).
Tel.: (30) 812-5249
Sürgôsen eladó lakást, házat keresek
a Belvárosban és Budán. Tel.: (70)
202-7094
Diplomás nô nagy erkélyes lakást bérelne
a II., XII. kerületben 50 000 Ft + rezsiig.
Tel.: (20) 946-7548
Kanadában élô idôs, aktív házaspár június-
tól novemberig a Margit körúti ferences

templom közelében keres kétszobás, fel-
szerelt háztartással kiadó lakást. Tel.:
275-1136, (30) 269-2217, subaine@free-
mail.hu
II., Hidegkúton kertes házban 64 m²-
es igényes lakás kiadó. Tel.: (30) 944-
5330
Magánszemélytôl Bel-Budán hosszú
távra kiadó korszerûen felújított 55
m²-es teraszos lakás. Tel.: (20) 966-
6633
Budakeszin kiadó egy új építésû három-
szintes ház 20 m²-es terasszal, kilátással a
jánoshegyi kilátóra. Nagy nappali, 2 háló-
szoba, 2 fürdôszoba, konyha és hall, zárt
garázs, szép kert. Fûtés vegyes tüzelésû
kazánnal. Költségek: építményadó (27
000 Ft/év), fogyasztás után áram- és víz-
díj. Gáz nincs. A ház bérleti díja igényesen
bebútorozva vagy bútorok nélkül 100 000
Ft/hó + 2 hónap kaució. Tel.: (30) 241-
6554
Felújított lakás, 60 m²-es + 15 m²-es
garázs (automata kert és garázs) hatá-
rozatlan idôre kiadó a II., Lepke utcá-
ban. (Riasztóval ellátva.) Bútorozot-
tan 120 000 Ft/hó, bútorozatlanul 110
000 Ft/hó. Tel.: (20) 230-1643
Máriaremetén a francia iskola mellett 1 +
4 szobás családi ház kiadó. Tel.: (20) 493-
1459
KERESEK 2–3 szobás eladó lakást 11-
es, 5-ös buszok vonzáskörzetében,
vagy kiadó lakást 80 ezerig. Tel.: (20)
582-3012
Tulajdonostól a Városmajornál zárt belsô
kertes 80 m²-es (Bauhaus) 2,5 szoba hall
eladó 28 M Ft-ért, 50 m²-es bel-budai cse-
re lehet. Tel.: (30) 456-7054
Eladó (69 M Ft) vagy kiadó (1300 euró) a
Pasaréti téren egy elegáns, színvonalasan
felújított 124 m²-es lakás. Központi elhe-
lyezkedése miatt alkalmas lehet magánor-
vosi célokra, ügyvédi irodának vagy bármi-
lyen más reprezentatív szolgáltatást nyúj-
tó helynek. Érdeklôdni lehet: (70) 383-
0386 vagy info@dacapo.hu.
Eladó a Pasaréti téren egy 1932-ben épült
elegáns, de felújításra váró négyszintes,
összesen 550 m² alapterületû társasház.
Központi elhelyezkedése miatt alkalmas
lehet klinikának, bankközpontnak, hotel-
nek, magániskolának, illetve óvodának,
vagy bármilyen egyéb budai központú,
stratégiai szolgáltató egységnek. Érdek-
lôdni lehet: (70) 383-0386, vagy info@
dacapo.hu.
A Várkerületben 54 m²-es DK-i fekvésû (a
ház központi fûtésû) 1 + 2 félszobás elsô
emeleti lakás 25 millió forint irányárért el-
adó. Tel.: (70) 246-2220
A III., Kerék utcában V. emeleti 68 m²-
es jó állapotú panellakás szép lépcsô-
házban 14,2 M Ft irányáron eladó.
Tel.: (20) 971-3335
A III. kerületben, az Amfiteátrumnál
csendes zsákutcában jó állapotú
mfszt-i 54 m²-es kétszobás, kertre né-
zô téglalakás 19,9 M Ft-ért eladó.
Tel.: (20) 971-3335
III., Római parton eladó igényes kivite-
lezésû 10 éves 310 m²-es ikerházrész
500 m²-es intim kerttel. 2 nappali, 5
hálószoba, 3 fürdôszoba, 2 garázs.
Irányár: 109 M Ft. www.startingat-
lan.hu, tel.: 316-9408, (20) 935-0018.
XII., Széchenyi hegyen a századfordu-
lón épült kétlakásos villa,összesen
470 m², nagy kertben. Irányár: 229 M
Ft. Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
Új építésû lakások a II., Ürömi u. 37. szám
alatt, a Szépvölgyi út közelében! Megkez-

dôdött az értékesítés! Most még bevezetô
árakon tudja lefoglalni lakását! Fiatalos el-
rendezésû, 33–77 m²-es lakások 2009. I.
negyedéves költözéssel, már 420 000 Ft/
m²-tôl! Tel.: 219-0831, www.bokreta.hu
Szomszédos lakások Hûvösvölgyben el-
adók. 54 m²-es: 22 M Ft, 45 m²-es: 18 M
Ft. Tel.: (20) 452-6660, www.lakas.kor-
bai.com
A II. ker. Zöldkert utcánál 115 m²-es,
nappali + 3 hálós, dupla komfortos lakás
nagy teraszokkal, garázzsal, beállóhelyek-
kel eladó. Irányár: 65 M Ft. Tel.: (30) 533-
9998
A II., Völgy utcában 2002-ben épült 128
m²-es, nappali + 3 hálós, dupla komfortos
panorámás lakás kerti úszómedencével,
garázsokkal eladó. Irányár: 69,9 M Ft.
Tel.: 200-8672
A II., Rómer Flóris utcában 1999-ben
épült I. emeleti (lift van) 120 m²-es,
nappali + 3 hálós lakás garázzsal el-
adó. Közös uszoda, szauna van. Irány-
ár: 73 M Ft + 4 M Ft a garázs. Tel.:
(20) 932-5005, 316-9408
II., Gábor Áron utcai II. emeleti 124
m²-es, 1 nappali + 3 hálós, 3 erkélyes
panorámás lakás garázzsal eladó.
Irányár: 88 M Ft. Tel.: (30) 960-8862,
316-9408
A II., Nagybányai út alján 9 lakásos társas-
ház II. emeletén 50 m²-es felújított, kétszo-
bás, erkélyes, nyugati tájolású nagyon vilá-
gos, kifejezetten csendes lakás eladó.
Irányár 25,2 M Ft. Tel.: (20) 565-9124
Eladó rózsadombi 61 m²-es panorá-
más lakás nagy garázzsal, irányár
29,5 millió forint. Tel.: (30) 481-0246
Pasaréti panorámás, zöldövezeti, jó közle-
kedésnél újszerû, 131 m²-es garázsos villa-
lakás eladó. Tel.: (20) 972-3212
Pasaréti központi zöldövezeti felújítandó
villalakás, 3,5–4,5 szobás, I. emeleti, el-
adó. Tel.: (20) 972-3212
A II., Nagybányai úton 65 m²-es kétszo-
bás, egyedi cirkófûtéses, napfényes, gará-
zsos felújított lakás 26 M Ft-ért eladó.
Tel.: (70) 339-0190
A II., Boróka u. felsô részén jó állapo-
tú társasházban I. emeleti, 74 m²-es
kétszobás, 1 nappali, 1 hálós lakás tá-
gas étkezôvel, 10 m²-es dunai panorá-
más terasszal, nagy garázzsal, 2 táro-
lóval eladó. Ára. 37,4 M Ft. Tel.: (20)
932-5005, 316-9408
A II., Pusztaszeri úton 50 m²-es kétszo-
bás, jó állapotú lakás kocsibeállási le-
hetôséggel 23,5 M Ft-ért tulajdonos-
tól eladó. Tel.: (30) 974-6691
Budakeszin az Arany János utcában
2000-ben épült hatlakásos társasház
fszt-i 100 m²-es, nappali + 2 hálós,
kertkapcsolatos luxuslakása ga-
rázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 47 M
Ft. Tel.: (20) 932-5005, 316-9408
Máriaremetén eladók új négylakásos tár-
sasházban 100, 130, 140 m²-es csodás pa-
norámás lakások. Tel.: (30) 990-7948
Egy lehetôség, ha változtatni szeretne.
Pécs történelmi belvárosában adott egy
82 m²-es lakás és egy 15 m²-es üzlethelyi-
ség. Ha fantáziát lát benne, hívjon! Tel.:
(30) 291-5408
Bicskén kétlakásos társasházban 120
m²-es felújított lakás eladó. Irányár:
18 700 000 Ft. Tel.: (30) 232-0367
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üz-
leti ingatlanokat pontos szolgáltatás-
sal. Tel.: 215-7336

Készpénzes ügyfeleink részére exkluzív in-
gatlanokat keresünk. ENGEL & VÖLKERS
BUDALIGET OFFICE, e-mail: budaliget@en-
gelvoelkers.com, tel.: (30) 694-0338.
LAKÁSOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A KERÜ-
LETBEN, TÖBBÉVES TAPASZTALATTAL.
Tel.: (70) 523-1969. SCHMIDT PÉTER,
www.budaihegyek.hu
Francia ügyfeleink részére hosszú távú
bérletre keresünk családi házakat, ikerhá-
zakat. Munkatársunk, Dorothée Morlot
várja a hívásukat: (30) 662-4622, info@
bestbuda.hu, www.bestbudaingatlan.hu
A Best Buda Ingatlaniroda fizetôképes bel-
földi ügyfelei részére vételre keres II. kerü-
leti eladó családi házakat, lakásokat és
építési telkeket. Tel.: 274-0174, (30) 396-
5579, info@bestbuda.hu,
www.bestbudaingatlan.hu
KERESÜNK-kínálunk ELADÓ, KIADÓ la-
kásokat, házakat, telkeket. 14 éve
Önökért, folyamatos, gyors, korrekt
ügyintézés. www.amadex.hu, tel.:
315-0031, amadex@t-online.hu, (30)
944-0088.
VILLA-LUX INGATLANIRODA 19 éve a bu-
dai ingatlanpiacon. ADÁSVÉTEL, BÉRLET.
Hegyvidéki üzletközpont, XII., Apor Vil-
mos tér. Tel.: 466-2482, (30) 940-8093,
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei
részére keres-kínál eladó és kiadó la-
kásokat, házakat, villákat, telkeket és
irodákat. Tel.: 315-1020, www.buda-
gold.hu, www.budaivillak.com
Piacvezetô céghez érkezô külföldi csa-
ládok részére keresünk kiadó/eladó
családi házakat, ikerházakat, luxusla-
kásokat. Ügyfeleink folyamatosan ér-
keznek. Várjuk megtisztelô hívását.
Start Ingatlan Kft. Tel.: 316-9408, (20)
543-3333
INGATLAN ABC INGATLANIRODA (ALA-
PÍTÁSI ÉV: 1995). ELADÓ ÉS KIADÓ IN-
GATLANOKAT KERESÜNK ÉS KÍNÁ-
LUNK A KERÜLETBEN 12 ÉVE. LÔ-
RINCZ PÉTER. TEL.: 351-9578, (70)
383-5004, www.ingatlanabc.net
ÉDES OTTHON INGATLANKÖZPONT.
Bérbeadjuk, eladjuk lakását, házát.
Megbízható, igényes ügyfélkör, budai,
belvárosi ingatlanok. Tel.: 326-8888,
www.edesotthon.net, II., Törökvész út
3/b. Nyugdíjasoknak kedvezmény!

EGÉSZSÉGÜGY
A Mammut Bevásárlóközpont mellett, ele-
gáns orvosi rendelôben rendelési idô ki-
adó. Tel.: (20) 971-0550, (30) 984-0330
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Dam-
janich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a 321-6819-es vagy a
(20) 341-5980-as telefonszámon kérek.
FOGSOROK, hidak, javítása soron kí-
vül. Fogszabályozó, FOGFEHÉRÍTÔ.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Egészségügyiseknek és taná-
roknak KEDVEZMÉNY! FOGÁSZATI
HÁTTÉR biztosított. Tóthné Hûvös Ka-
talin fogtechnikus mester, 1013 Krisz-
tina krt. 51., fszt. 1. Tel.: (30) 222-
3016
IFJ. DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
DELÔJE ÚJ CÍMEN MÛKÖDIK. TELJES KÖ-
RÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛGYÖKÉR-BE-
ÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORONÁK, LÉZER-
KEZELÉS, KOMPUTERES RÖNTGENDIAG-
NOSZTIKA. BEJELENTKEZÉS TELEFONON:
316-9918. A RENDELÔ CÍME: 1022 BIM-
BÓ ÚT 9., IV. EM.
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Vérzik az ínye? A fogínysorvadás legkor-
szerûbb kezelésére szakosodott rendelônk
a Nyugatinál várja Önt. Tel.: 33-23-782
A légzôszervi allergiás megbetegedések
(szénanátha, asztma) száma évrôl évre
nô. A kivizsgálásra most lehetôség nyílik
a Revita rendelôben. A betegeket elôjegy-
zés alapján fogadjuk. Cím: II., Margit krt.
50–52., fszt. 9. Tel.: 201-6948. Rendelési
idô szerdánként 9–12 óra között.
Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc
alatt (1 alkalom elég), 7000 Ft, biore-
zonanciás csúcsterápiával az óbudai
Vörösvári úti SZTK-ban. Bejelentke-
zés: (70) 271-9867
Ne szívja tovább! Éljen egészségeseb-
ben! DOHÁNYZÁSLESZOKTATÁS GA-
RANCIÁVAL a Moszkva térnél. Tel.:
(30) 977-7675
A SZAKORVOSI TÛ-/LÉZERAKUPUNKTÚ-
RA a Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsa-
domb Center Üzletközpontba költö-
zött. Bejelentkezés: 326-1788, (20)
922-5058, dr. Kertész Mária, dr.ker-
tesz.maria@chello.hu, http://akupunk-
tura.mimnet.hu
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hû-
vösvölgyi út 54. alatt, a Videoton
székházban csütörtökönként 14–18
óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blok-
kok, porckorongsérvek, nyaki eredetû
szédülések megszüntetése. Fülaku-
punktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter
természetgyógyász. Tel.: (30) 945-
8477
Fájdalommentes ALLERGIA- ÉS CANDI-
DAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS terá-
piával allergia, candida KIOLTÁSA, bôrbe-
tegségek, szenvedélybetegségek, légúti-
nôgyógyászati, érrendszeri betegségek,
emésztési-mozgásszervi problémák, fejfá-
jás kezelése, stresszoldás a Vivien talpai
Gyógycentrumban, 1024 Fillér u. 10. Tel.:
316-2596, www.vivientalpai.hu
Talpmasszázs, talpdiagnosztika, fül-
gyertyázás, SPA(aqua) méregtelenítés,
számítógépes lúdtalpbetét-készítés,
reiki, testmasszázs, hajdiagnosztika,
talpmasszázs-oktatás. „Vivien talpai”
orvos-természetgyógyász Rendelô, II.,
Fillér u. 10., www.vivientalpai.hu. Tel.:
316-2596
Gyógymasszôr. Nagy Ákos, (20) 234-
1837 várja vendégeit az Elagri stúdióban
(II., Zivatar u. 11.) vagy házhoz megy, meg-
beszélés szerint.
Húszféle masszázs, testi-lelki kényezte-
tés, fogyasztó és méregtelenítô progra-
mok. www.eletformastudio.hu, tel.: (30)
867-5447.
PSZICHOTERÁPIA, HIPNOTERÁPIA, csa-
ládterápia, depresszió,pánik, konfliktuske-
zelés, gyermeknevelési tanácsadás. Tel.:
(30) 234-8506

VÍZ—GÁZ—VILLANY
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT!
Lefolyók, csatornák gépi tisztítása
azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórend-
szerek, csatornák építése, javítása,
cseréje. Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több
évtizedes gyakorlattal, falbontás nél-
kül. Csatornák cseréje, bontása, vízve-
zeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30)
940-0748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azon-
nal, garanciával. Tel.: 228-6193, (30)
921-0948
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. Mindenne-
mû javítások, szerelések még AZNAP.
Tel.. 2-150-250, www.vizszereles.hu

VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
teljes körû ügyintézéssel. Mindenne-
mû vízszerelési munkák rövid határ-
idôvel, garanciával. Tel.: 455-0912,
www.vizszereles.hu

Vízvezeték-szerelés, gázkészülékszer-
viz, duguláselhárítás, társasházaknak
teljes körû gyorsszolgálati tevékeny-
ség. Központi kazánházak üzemelteté-
se. Tel.: 210-6295, www.srlkft.hu

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, FÜRDÔSZOBA-FEL-
ÚJÍTÁS, JAVÍTÁSOK. Tel.: (20) 391-5982,
291-9239

Víz-, fûtésszerelés, burkolás, teljes fel-
újítás, ázások megszüntetése. Készülé-
kek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, (20) 917-0697

FÛTÉSSZERELÉS, FÛTÉSRENDSZER JAVÍ-
TÁSA a radiátorcsöpögéstôl a teljes
felújításig, garanciával. Tel.: 216-
2603, www.futesszereles.hu

Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, tel-
jes körû kivitelezés. Gázmûveknél va-
ló engedélyeztetés. Készülékek javítá-
sa, cseréje. Nagy László épületgépész.
Tel.: (30) 944-6513

FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördög-
árok u. 20. Tel.: 397-2031

FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK,
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA,
CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL.
TEL.: 2-150-250, www.lakasszerviz.hu

FÉG SZERVIZ. CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LEREK vízkôtelenítése, csapok, WC-k javí-
tása azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010

GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gáz-
szivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Ta-
mási József gázszerelô. II., Loránttfy Zsu-
zsanna út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-
5362

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

VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. Hibaelhárítások, javítások
még AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu

Minôsített villanyszerelô-mester vál-
lalja cserépkályhák, hôtárolós kály-
hák kiépítését, villanytûzhely, villany-
bojler vízkôtelenítését, javítását, éj-
szakai áram mérôhelyének kiépítését.
Gáz EPH, érintés-, villám-, tûzvédelmi
felülvizsgálatokat. Tel.: (20) 530-0344

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelô mester. Tel.: (20) 9-344-
664, 246-9021. ELMÛ által minôsített
vállalkozás.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK, AUTOMATA
MOSÓGÉPEK javítása kedvezô áron, hely-
színen, garanciával. HÉTVÉGÉN is. Tel.:
306-7177, (30) 305-0210

HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 35
éves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül.
Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032

MIKROHULLÁMÚ SÜTÔK SZERVIZE ÉS
EGYÉB HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA
GARANCIÁVAL. 1026 SZILÁGYI ERZSÉ-
BET FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304

HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE
BUDÁN. Javítás, vízkôtelenítés, csere,
értékesítés (pl. 80 l: 23 900 Ft-tól)
még AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu

ELEKTRONIKA
Televíziójavítás helyszínen, 25 éves
gyakorlattal, 20 éve a kerületben. Ol-
csón, garanciával. 214-2070, 9–16-ig.
Kováts Miklós, tel.: (20) 991-3405.
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen
mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-
1802, Paál.
Antennaszerviz: Mûholdas, hagyomá-
nyos antennák szerelése, javítása; el-
osztások, jelerôsítés garanciával. Tel.:
(20) 934-4360
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával!
(Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
Vestel, Schneider, Dual.) Tel.: (20) 471-
8871
SZÍNES TELEVÍZÓK SZERVIZE: VIDEÓK,
CD-, DVD-, HIFI-KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁ-
SA GARANCIÁVAL. 1026 SZILÁGYI ER-
ZSÉBET FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304

SZOLGÁLTATÁS
ULTIMO AUTÓSBOLT: a legjobb áron autó-
alkatrészek minden típushoz 3 órán belül.
A Mammuttól 100 méterre, Margit krt.
73. (Kis Rókus u. sarok). Tel.: 200-3695
Ruhatárát felújítom! Mary nôi szabó.
Rövid határidôre, méretére elkészítem, át-
alakítom. Tel.: 250-5414, (30) 450-6328,
III., Lajos u. 55., III/7.
Utánfutók, autószállító trailerek bérel-
hetôk kedvezô áron a II. kerületben.
Traileres autómentés. Tel.: (30) 944-
5330

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszere-
lés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: (30) 857-2653.

LAKÁS—SZERVIZ
Épületgépészet, nyílászárók, lakatosmun-
kák, tervezés, kivitelezés. www.olcsore-
zsi.hu. Tel.: (30) 952-2858, (30) 913-3128
Hôszivattyúk, napkollektorok, napele-
mek. www.olcsorezsi.hu. Tel.: (30)
952-2858, (30) 913-3128
Teljes lakásfelújítás. Kisebb javításokat vál-
lalok, garanciával. Tel.: (20) 430-1461
Építések, felújítások mûszaki ellenôrzése,
állapotfelmérése. Irodák,lakások komplett
felújítása. Varga Tibor építômérnök.Tel.:
(30) 211-2799, tvarga99@mail.tvnet.hu,
www.avitek.5mp.eu
Nyáron hûvöset, télen meleget szeretne?
Akkor házát, lakását kívül-belül szigetel-
tesse a Ringpress Kft-vel. Tel.: (70) 561-
3601, (30) 211-4979
FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS teljes körû ga-
ranciával, garantált áron. Gépészet, szá-
razépítések, kômûvesmunkák. Tel.: (20)
990-9309, Kókai Dénes.
Nincs ideje, türelme háza, lakása, üzlete
felújítására, átalakítására? A Ringpress
Kft. minden gondot levesz a válláról. Refe-
renciákkal és garanciával. Ha szükséges,
banki hitel biztosítása mellett. Tel.: (70)
561-3601, (30) 211-4979
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenci-
ával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4
PILLÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
Bádogosmunkák, javítások, új épületek ki-
vitelezése. Tel.: (20) 391-5982, 291-9239
Bádogos és tetôfedések, magas és la-
postetôk javítása 1986 óta. Farkasréti kis-
iparos, tel.: (20) 944-9015, 249-2664.
Zárak szerelése, javítása 0–24 óráig
315-1287. Tel.: (30) 574-5333, (20)
234-4190
LAKATOS, VÍZ-, GÁZ-, VILLANYSZERE-
LÉS, AJTÓ, ABLAK JAVÍTÁSA, BÚTO-
ROK SZERELÉSE. 1026 SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: (20) 546-6304

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. Urbanek, frimari@en-
ternet.hu. Tel./fax: 214-7442, (20)
978-7429
Festés, mázolás, tapétázás, szônyegpadló-
, parkettafektetés, nyílászárók passzítása,
légszigetelése stb. garanciával. Kisebb
munkát is elvállalok. Riener és Társa. Tel.:
276-1805
Lakásfelújítás! Minôségi kivitelezéssel
vállalunk teljes körû lakásfelújítást, fes-
tést, mázolást, tapétázást, parkettacsiszo-
lást-lakkozást. Megbízható emberekkel.
Tel.: (30) 447-3603
Szobafestést, tapétázást, mázolást
vállalok közületeknek is. Tel.: (20)
944-3539
Tapétázást, festést, mázolást, lakásfelújí-
tást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
pontos munka. Tel.: (30) 447-3603
Festés, mázolás, tapétázás, lakások,
lépcsôházak és homlokzatok festése,
gipszkartonszerelés. Tel.: (20) 374-
7772
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKA-
RÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GA-
RANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 251-
3800
Ablaktisztítást vállalok. Tisztességes, meg-
bízható munka. Tel.: (20) 521-4161
Beépített bútorok (konyha, könyvespolc,
gardrób) méretre készítése gyorsan és
pontosan. Tel.: (30) 548-1701
Székek, bútorok nádazását (Thonet)
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-
8875
KÁRPITOS vállalja modern, stílbútorok át-
húzását, javítását bôrrel, szövettel. Aszta-
losmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos, tel.: 256-8285,
(20) 433-6289, www.riederkarpitos.hu
Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítá-
sát, átalakítását, zárak cseréjét, szigetelé-
sét vállalom garanciával. Lakásfelújítás. A
felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, (70)
550-0269
BURKOLÁS! LÉPCSÔ, TERASZ, KONYHA,
FÜRDÔSZOBA-FELÚJÍTÁS REÁLIS ÁRON.
TEL.: (20) 575-8609
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújí-
tása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423

KERT
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakér-
telemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu
12 éves szakmai tapasztalattal rendelke-
zô kertész igényes kertfenntartási munkát
vállal! Minôségi referenciákkal! Móricz
Gábor, tel.: (30) 495-9862.
Elhanyagolt, gazos kertek rendbetéte-
le, sövényvágás, motoros fûkaszálás,
fakivágás, gallyazás. Rotációs kapá-
lás, füvesítés, rendszeres fûnyírás.
Megbízható, korrekt munka. Tel.: 405-
2725, (30) 274-1368
Kertje elhanyagolt, vagy újat szeretne? Mi
édenkertet varázsolunk háza köré. Fordul-
jon bizalommal a Ringpress Kft-hez. Kert-
je építésének, karbantartásának, rendezé-
sének gondjait levesszük válláról. Érdek-
lôdni: (70) 561-3601, (30) 211-4979.
Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelé-
sét vállalom. Tel.: 325-8409
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍTÉS,
FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, METSZÉS,
KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KOR-
REKT ÁRON. Tel.: (20) 561-7063
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KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK, ASZ-
FALTBURKOLATOK, KERTEK FELÚJÍTÁ-
SA, DÍSZTAVAK ÉS SZIKLAKERTEK ÉPÍ-
TÉSE, KERTFENNTARTÁS, ÖNTÖZÔBE-
RENDEZÉSEK ÉPÍTÉSE, MEDITERRÁN
KERTEK KIALAKÍTÁSA KERTÉSZMÉR-
NÖKTÔL. TEL.: (20) 330-2082
Kert-telekrendezés: Fakivágás, gallyazás,
bozótirtás, talajcsere, gyepesítés, permete-
zés, kerítés, járda, térkô lerakása. Egyéb,
kerttel-telekkel kapcsolatos munkák kivite-
lezése garanciával. Tel.: (20) 479-6244,
(20) 947-5830, mu0000@freemail.hu
Mindenféle GÉPI és KÉZI kerti munkát,
metszést, permetezést vállalok vidéken is.
Tel.: (30) 682-4431
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547

REDÔNY
Motorral, automata vezérléssel redô-
nyök, redônykapu, napellenzôk, rolet-
ták és rovarháló. Szénási László, tel.:
(20) 985-1273.
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellen-
zô, szúnyogháló, függönykarnis készítése,
javítása. Tel.: 356-4840, (30) 954-4894
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfaj-
ta redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napel-
lenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY-, RELUXAJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS. TEL.:
410-7924, (20) 934-5728

FUVAR
Konténeres szemét- és sittszállítás 4–
8 m³-es konténerekkel. Tel.: (20) 312-
0896, (30) 908-4077
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, ingyenes felmé-
rés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, (20)
972-0347, (30) 589-7542

FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS,
3,5x2x2 m³ RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO-
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
316-1533, SZIRÁKI.

TÁRSASHÁZAK
Szakvizsgával, II. kerületi irodával, tel-
jes körû ügyintézéssel közös képvise-
letet vállalunk társasházak részére.
Tel.: 326-0091, (30) 352-9931, e-mail:
kozoskepviselo@asztik.t-online.hu

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT, IN-
GATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉT SZAKKÉPESÍ-
TÉSSEL VÁLLALJUK. KERKUSKA KFT. TEL.:
(30) 977-6612

Társasház keres megbízható, munkájáért
felelôsséget vállaló közös képviselôt. Mini-
mum három referencia szükséges névvel,
elérhetôséggel. Tel.: (30) 324-2078

TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET
vállalunk tízéves szakmai gyakorlat-
tal. 24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér. Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, fax:
392-0101, wamag@mail.datanet.hu

Társasházak közös képviseletét teljes
körû mûszaki és adminisztratív háttér-
r e l v á l l a l j u k . Te l . : 2 1 0 - 6 2 9 5 ,
www.srlkft.hu

Takarítást, kertgondozást vállalunk tár-
sasházak részére. Budai referenciákkal.
Tel.: (30) 919-1013, www.haztakaritas.hu

KÖNYVELÉS
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalko-
zók, alapítványok teljes körû könyve-
lését. Tel.: 200-9716

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

VÉTEL—ELADÁS
Antikváriumunk könyveket, teljes
könyvtárakat, régi képeslapokat, vit-
rintárgyakat, metszeteket, térképe-
ket, festményeket, cd-ket, hangleme-
zeket, dvd-ket vásárol készpénzért.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 332-0243, (20)
922-0001
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte-
ményem kiegészítésére magas áron
vásárolok. Tel.: 325-6753

MÛGYÛJTÉS
Régi karórákat és zsebórákat veszek. Tel.:
398-8167, (30) 971-4893. II., Hûvösvölgyi
út 138., Kuriozum ajándéküzlet. STOP!
SHOP, a lift mellett, a Kaiser mellett.
Salom, Salom Antikvitás 30 éve a
szakmában! Üzletünk részére kere-
sünk festményeket, Zsolnay-kerámiá-
kat, aranyékszereket (briliáns), arany
karórákat, ezüsttárgyakat, bútorokat,
szônyegeket. Azonnali kp.fizetés, szál-
lítás. Ingatlanvásárlással is foglalko-
zunk. Tel.: 362-3910, (20) 941-6574
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, álló fali dísz-
órákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papír-
régiségeket, ezüstöket, bronzszobro-
kat, perzsaszônyegeket stb. Teljes ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 281-
3926, (30) 462-8883
HÉBER ANTIK GALÉRIA. Értékbecslô-
ink a legmagasabb áron vásárolnak
festményt, bútort, órát (kar-, asztali, fa-
li, álló), porcelánt (herendi, Zsolnay),
ezüstöt (evôeszköz, dísztárgy stb.), szô-
nyeget (hibásat, kopottat is), aranyék-
szert, hangszert, zongorát, varrógé-
pet, könyveket. Hívjon bizalommal. El-
érhetôség: 365-4657, (20) 415-1536
1890–1940 KÖZÖTT KÉSZÍTETT BÚTO-
ROKAT, FESTMÉNYEKET, SZÔNYEGE-

GYÓGYSZERTÁR!

A Komjádi utcai
gyógyszertár

újra

MEGNYÍLT!
Cím: 1023 Budapest,
Komjádi Béla u. 3.

Tel.: 336-0531

A Csemege-Match Zrt.
II. és III. kerületi áruházaiba

felvesz
szakképzett, élelmiszer-kereskedelemben szerzett

gyakorlattal rendelkezô
– boltvezetô-helyettest

– osztályvezetôt
– eladó-pénztárost
– csemegepultost

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal:
Levélcím: 1097 Budapest,  Könyves K. krt. 12–14.

E-mail: gturi@match.hu; Telefon: 456-1624

Management Services
Rendelô:

Egészségház, 1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/A

(Budagyöngye bevásárlóközponttal szemben)

MENSANA

… egy szívhez szóló ajánlat…! Arteriográf

CSAK EGY VAN… ÓVJUK!

www.joszivvel.hu

(30) 954-0886

Szív- és érrendszeri szûrés, amellyel
korai szakaszban kimutatható
az érelmeszesedés

Pontos, gyors és fájdalommentes

Azonnali orvosi elemzés,
egészségügyi- és életmód-tanácsadás

KET ÉS MINDENFÉLE DÍSZTÁRGYAT
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL A KERÜLET-
BEN ÉLÔ FIATAL GYÛJTÔ HÁZASPÁR.
TISZTELETTEL HORVÁTH TAMÁSNÉ.
TEL.: (20) 777-6478, (20) 777-6411
Régi THONET, hajlított fából készített bú-
torokat (rézzel kombinálva elônyben) ma-
gas áron készpénzért vásárolok. Tel.: (20)
777-6411, Horváth Tamás.
AZ ÖTVENES-HATVANAS ÉVEK BÚTORAIT,
HASZNÁLATI ÉS DÍSZTÁRGYAIT KÉSZPÉN-
ZÉRT MEGVÁSÁROLOM. RÉDAI ÁDÁM
MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: (30) 207-1600
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásá-
rol festményeket, régi pénzeket, kitünteté-
seket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútoro-
kat, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó út
12. Tel.: 316-6461, (20) 391-5543, Gyulai
Tamás.

TÁRSKERESÉS
18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok
segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsé-
geim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989,
www.gyorgyiasszony.hu, gyorgyi11@viva-
mail.hu
Rózsadomb Contact Elit Társközvetítô.
Alapítva 1990-ben. Társközvetítés felsôfo-
kon. Értékrendünk a megbízhatóság. Tel.:
316-0338, II., Fillér u. 4., V/39. www.rozsa-
dombcontact.hu
KÁNYA KATA Társközvetítô Iroda. Ezt az
évet már ne töltse egyedül! Tel.: 214-
9441, www.kanyakata.hu

EGYÉB
Fiatalos nyugdíjas hölgy útitársnôt keres
sürgôsen, júniusi repülôs tengerparti uta-
záshoz. Tel.: (20) 367-4252
Életjáradéki szerzôdést kötne megbíz-
ható magánszemély II. vagy XII. kerületi la-
kos idôs személlyel (60 000 Ft/hó). Tel.:
(20) 454-4192
Szôrme. A Fülöp szûcsök harmadik generá-
ciója tisztelettel várja megrendelôit. Készí-
tés, javítás, átalakítás. Hétfôtôl péntekig
12–18 óráig. Tel.: (30) 858-9499. J. Wien-
na Bt., 1027 Varsányi Irén u. 17.
Családokhoz közvetítünk leinformálható
bébiszittereket, idôsgondozókat, házveze-
tôket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 205-
8700, (20) 359-5918
Tramontána kötôszalon: Babahordó
poncsók; egyedi (kézi, gépi) kötött ru-
hadarabok, kötött lakástextília rende-
lésre, nagy fonalválasztékkal, hozott
fonalból is. Modelldarabok eladása. Já-
nos kórházhoz közel, telefonos idôpont-
egyeztetés alapján. Tel.: 356-6009,
www.kotode.hu
FELOLVASÁST, otthoni, kávéházi TÁR-
SALKODÁST, színházlátogatást vállal
IDÔS HÖLGYEK, URAK RÉSZÉRE rádió-
bemondó hölgy. Tel.: (20) 250-5607
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A ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.

bérleti hasznosításra felajánlja
a pesthidegkúti zöldövezetben lévô

– 260 m² összterületû, különálló (14 helyiségbôl álló)
irodaépületét. Az irodaépület a Patakhegyi út mellett
helyezkedik el, közvetlen utcai bejárattal és
gépkocsibehajtással, zárt udvarban, parkolóval.

– Épületrészeket (70–300 m²-ig ) tárolási és raktározási célra.

Érdeklôdni: Rozmaring Szövetkezeti Kft.,
1028 Patakhegyi út 83–85. Telefon: 397-6682, 376-5722.

Hozzon egy régi keretet, és az új szemüvegének árából
3000 forint kedvezményt adunk!

Gül Baba Optika
1027 Budapest, Margit krt. 20.

Tel.: 316-3386
www.gulbabaoptika.hu

Szemüvegét a világhírû Essilor cég lencséivel készítjük el.

luxus-
lakások

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

Pesthidegkút-Ófaluban
a közel tíz éve mûködô 80 férôhelyes emelt szintû

Idôsek Otthonában önálló és társas lakrészek igényelhetôk
tartós bentlakás, átmeneti egészségügyi rehabilitáció céljára.

Fokozottabb egészségügyi felügyeletet
igénylô gondozottak részére is biztosítjuk az

– egészségügyi szolgáltatást,
– éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
– dietetikussal készített étrendet,
– gyógytornát,
– igény szerint egyéb ellátást.

1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 391-6570,

397-2990

Rattan bútor kiárusítása
a Rozmaringban

(1028 Patakhegyi út 83–85.)
Tel.: 397-6682

Megmaradt készletünket
áron alul kínáljuk:

6-személyes étkezôgarnitúra 60 000 Ft
Kétszemélyes ágy (matrac nélkül) 20 000 Ft
Dohányzóasztal 5 000 Ft
Fotel 5 000 Ft
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Auto-Fort
Budapest, Szentendrei út – Csillaghegy elágazásánál
Tel.: 452-9730 Fax: 452-9793 E-mail: piramis@autofort.com

Megérkezett az új Ford Focus
TÖKÉLETESRE HANGOLVA
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