ADYLIGET–BUDAKESZI-ERDÔ–BUDALIGET–C SATÁRKA–ERZSÉBETLIGET–ERZSÉBET TELEK–FELHÉVIZ–GERC SE–HÁRSAKALJA–HÁRSHEGY–HÛVÖSVÖLGY–KÔVÁR–KURUCLES–LIPÓTMEZÔ–MÁRIAREMETE–NYÉK–ORSZÁGÚT
PÁLVÖLGY–PASARÉT–PESTHIDEGKÚT-ÓFALU–PETNEHÁZYRÉT–REMETEKERTVÁROS–RÉZMÁL–RÓZSADOMB–SZEMLÔHEGY–SZÉPHALOM–SZÉPILONA–SZÉPVÖLGY–TÖRÖKVÉSZ–ÚJLAK–VÉRHALOM–VÍZIVÁROS–ZÖLDMÁL

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

|

WWW.BUDAIPOLGAR.HU

|

XVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

|

2009. JÚNIUS 12.

Újra a gyerekeké a Zöld Péter játszótér

Birtokukba vették a gyerekek a Zöld Péter játszóteret a Millenárison.
A teljes körûen újjáépített EU-konform játszópark a II. kerületi önkormányzat, a WING Zrt. és a Millenáris együttmûködésének köszönhetôen született újjá. A 2001-ben az Ipari Formatervezési Nívódíj pá-

lyázat különdíját is elnyert, a Zöld Péter népmesejáték témáját idézô
játszóteret már a gyereknap hétvégéjén élvezhették a látogatók, és
mostantól folyamatosan programlehetôséget kínál az idelátogató családoknak.
(Folytatás a 3. oldalon)

Biztonságos átkelô a Bimbó úton
Középszigetes gyalogátkelôhelyek épültek a Bimbó út alsó szakaszán a Ribáry és a Füge utcánál. A gyalogosforgalom biztonsága érdekében Láng Zsolt polgármester egyeztetéseket folytatott az út kezelését végzô fôvárosi önkormányzattal, hogy mihamarább megépülhessenek a nemrég átadott Rét utcai rendelôintézet miatt is
fontos zebrák, ugyanis a Bimbó úton közlekedô 11-es busszal sokan érkeznek az új intézménybe. A forgalom és az út kanyarulata
eddig nehézzé tette a biztonságos átkelést. Az új zebrák kialakítását és az átkelôk megvilágításának kiépítését a II. kerületi önkormányzat ªnanszírozta.
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KÖZÉRDEKÛ

HIVATALI NYITVA TARTÁS

FOGADÓÓRÁK

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.
Anyakönyvi Csoport

346-5400, központi fax: 346-5592
Internet: www.masodikkerulet.hu
e-mail: info@masodikkerulet.hu
Földszint 5–6. Telefon: 346-5631,
346-5632, 346-5633, 346-5634;
Fax: 346-5635

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
Tel.: 346-5602

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
szemben elônyt élveznek
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–18.00,
(A sorszámok kiadása az ügyfél(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
Tel.: 346-5601
fogadás vége elôtt fél órával
csütörtök: 8.00–16.00
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
befejezôdik, a délutáni sorszámpéntek: 8.00–15.00
kiadás 12.30-kor kezdôdik)
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
Adócsoport
Tel.: 346-5400
péntek: 8.00–11.30
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–16.30
Pesthidegkút
* hétfôn és pénteken délelôtt
csütörtök: 8.00–16.00
1028 Máriaremetei út 37.
csak elôre bejelentkezett
péntek: 8.00–13.30
ügyfeleket fogadnak
ebédidô: 12.15–13.00
Okmányügyintézôi Csoport

(A sorszámok kiadása az ügyfélaz óránkénti idôpontra
fogadás vége elôtt fél órával
elôjegyzett ügyfelek
befejezôdik, a délutáni sorszáma sorszámmal érkezôkkel
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái
II–III. Kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5750
Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
(06 80) 204-965

Városrendészet

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

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

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

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet
Felnôttorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 212-5979
1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet
mindennap: 24 órás ügyelet
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Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu)
Eisenmann József (eisenmann.jozsef@masodikkerulet.hu)
1022 Bimbó út 1., (telefon/fax: 316-3410),
e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
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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) 9288699

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) 3364337

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

minden hónap elsô szerdáján
MSZP II. ker. Iroda,
17–18-ig, elôzetes idôpont-egyezFazekas u. 19–23.
tetés (06 20) 420-4031

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678
Mûvelôdési Iroda
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Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

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

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 elôzetes idôpont-egyeztetés:
MSZP, listás
(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:
(06 20) 349-7997

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

június 18-án 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának nyitva tartása: hétfôn és szerdán 10–18,
kedden és csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 212-5030.

2009/12 — június 12.

ÖNKORMÁNYZAT

3. OLDAL

Újra a gyerekeké a Zöld Péter játszótér
(Folytatás az elsô oldalról)
A június 3-i átadón a II. kerület polgármestere, Láng Zsolt, a felújítást végzô WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, Noah M. Steinberg és a
játszóteret üzemeltetô Millenáris Nonproªt
Kft. ügyvezetô igazgatója, Hajnóczy Árpád közösen vágta át a nemzeti színû szalagot, és ezzel hivatalosan is átadták a játszóteret a Millenáris közönségének.
Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere örömének adott hangot, hogy hosszú idô után
végre megnyugtatóan rendezôdött a Budapest-szerte ismert és mára fogalommá vált
Zöld Péter játszótér sorsa.
— A II. kerületi önkormányzat vezetése a
kezdetektôl szívén viselte a játszótér sorsát.
Hat évvel ezelôtt a képviselô-testület változtatási tilalmat rendelt el a területre, idén pedig
a WING Zrt. és a kerület közösen látott hozzá
a játszótér sorsának rendezéséhez. A kerület
vezetôjeként felelôsséggel tartozom a zöldfelületek és a természeti értékeink megóvásáért, ezért volt kiemelten fontos számomra,
hogy a kerületiek körében évek óta népszerû
Zöld Péter játszótér a korábbinál is jobb minôségben, biztonságosabban, az EU-szabványoknak megfelelôen legyen felújítva. Ezzel
teljessé vált a Millenáris — tette hozzá a polgármester —, hiszen a hamarosan felújításra
kerülô Fômterv épületén kívül az egész terület rendezett és a családok számára közkedvelt pihenôpark lett.
Az ünnepélyes átadáson a felújítást ªnanszírozó WING Zrt. elnök-vezérigazgatója,
Noah M. Steinberg elmondta: cégük arra tö-

proªt Kft. igazgatója hangsúlyozta, a MillenáA megújult Zöld Péter játszótér nyári és
ris évek óta nagy gondot fordít arra, hogy az
téli nyitva tartásban üzemel. Nyári idôintézménybe látogató kisgyermekes családok
szakban reggel 8-tól este 9-ig, ôszi-téli
és kisiskolások jól érezzék magukat, szép és
idôszakban pedig reggel 8 óra és este 7
kellemes környezetben színvonalas és izgalóra között várja a látogatókat. Ahogy tamas programokon vehessenek részt.
valy nyáron, úgy az idén is játszótéri csôA felújítást és az újjáépítést a Hadházy Gerszök ªgyelnek a biztonságra, akiktôl kügely szobrász és Kô Boldizsár graªkus által velönféle játékok kölcsönözhetôk, például
zetett mûvészcsapat végezte el.
homokozókészlet, ugrálókötél, labda,
Hadházy Gergely elmondta, hogy az újjáépíkönyv. A csôszök naponta 9–13 óráig és
tés elôkészítése két hónapig, a kivitelezés to15–19 óráig várják a családokat.
vábbi három hónapig tartott, ennek során a
játékelemek új alapozást kaptak, a kártevôk
ellen védôanyaggal vonták be a felületeket, ben. A kicsik újabb mászószobroknak örülés az összes játékot újrafestették. Emellett új hetnek: a már meglévô 16 játszószobor mellé

rekszik, hogy építészeti és funkcionális értelemben is értékeket hozzon létre, ezt a szándékot fejezi ki a Millenárison megvalósult
két új irodaházuk és az újjáépített Zöld Péter
játszótér. Hajnóczy Árpád, a Millenáris Non-

tervek alapján most készült el a vár és a forgó
rózsaszál, az erdô, valamint a zenélô kút. Új
vasszerkezetet kapott a kismadár hordóval,
valamint ezt és a mostoha házát is fékberendezéssel látták el a nagyobb biztonság érdeké-

két kisökör szekérrel, kicsi Zöld Péter kalappal és néhány pokolfajzat is került a területre
— tette hozzá az újjáépítést vezetô szobrászmûvész.
Ludwig Dóra

Meghosszabbított félfogadás a külföldre utazóknak
Az Ügyfélszolgálati Központ meghosszabbított ügyfélfogadással segíti az utazásra készülôket. A II. kerületi állandó lakosok július 15-ig
között szerdánként 18 óráig és péntekenként 15 óráig intézhetik az
utazáshoz szükséges okmányaikkal, a személyazonosító igazolványnyal, az útlevéllel és vezetôi engedéllyel — a nemzetközi jogosítványt is beleértve — kapcsolatos ügyeket az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Budapest, Margit körút 47–49.). A nyári szabadsá-

gok megkezdése elôtt ne hagyjuk az utolsó pillanatra okmányaink
érvényességi idejének ellenôrzését. Az okmányiroda az ügyfélfogadási idô meghosszabbításával és gyorsabb ügyintézéssel kíván segítséget nyújtani a lejárt vagy hamarosan lejáró iratok pótlásához, így
a szabadság zavartalan elôkészítéséhez. A meghosszabbított ügyfélfogadás ideje alatt csak a II. kerületben állandó lakóhellyel rendelkezô ügyfeleket fogadják.

4. OLDAL

Lezárultak
az EP-választások
A II. kerület nyolcvan szavazóhelyiségében rendben zajlottak a választások —
tájékoztatta lapunkat a helyi választási
iroda elnöke, Szalai Tibor jegyzô.
A részvételi arány jóval meghaladta
az országos 35 százalékos átlagot: a jogosultak közel hatvan (59,04) százaléka
kereste fel a szavazóhelyiségeket. A
nem hivatalos végeredmény szerint kerületünkben a legtöbb szavazatot a Fidesz—KDNP pártszövetség listájára adták le, a voksok 53,08 százalékát szerezték meg. Az MSZP-re választók 18,32, a
Jobbikra 9,35, az SZDSZ-re 6,69, az
MDF-re 6,41, az LMP—HP-re 5,54 százaléka szavazott. Egy százalék alatt maradt a Munkáspárt (0,47%) és az MCF
Roma Összefogás (0,15%) kerületi támogatottsága.
(Forrás: www.valasztas.hu)

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).
INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez a Fidesz kerületi szervezete szerdánként
16–18-ig. Idôpontot az aktuális hét keddjéig kérhetnek a 212-5030-as telefonszámon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 29.) szerdánként 10–14, csütörtökönként 10–14 és 17–20 óráig tart
nyitva. Tel.: 441-5373, hívható napközben.
AZ MDF II. kerületi irodája (1022 Budapest, Bimbó út 63.) kedden, szerdán és
csütörtökön 16–19 óráig tart nyitva.

AZ MDF INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez csütörtökönként 16–18
óra között. Idôpont-egyeztetés: 353-0624.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fazekas u. 19–23.) hétfôtôl péntekig 9–18-ig tart nyitva. Telefonszám: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

AZ SZDSZ II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Margit körút 48., I. emelet) hétfôtôl
csütörtökig 17–19 óráig tart nyitva, telefonszám: 201-0453; www. szdszbp02.hu.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024 Budapest, Keleti Károly utca 8.) szerdánként
17–18-ig tart nyitva.
A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Fô u. 63–65., III/3.) mindennap 10–18-ig
tart nyitva. Tel.: 785-7808, (70) 379-9705;
www.jobbik02.hu, info@jobbik02.hu.
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Nyárra a Fenyves utcai iskolaépületbe költözik
a Pasaréti úti gyermekorvosi rendelô

Az önkormányzat június 15-étôl megkezdi a Pasaréti út 67–69. alatti gyermekorvosi rendelôintézet felújítását. A halaszthatatlan rekonstrukció ideje alatt az érintett öt körzet betegeit a
Fenyves utcai iskola épületében (Fenyves utca 1.) kialakított rendelôkben látják el. A technikai átállás miatt június 15-én hétfôn csak sürgôsségi esetekben látnak el betegeket a Fenyves
utcában, de június 16-án reggel 8 órától a megszokott rend szerint fogadják a betegeket az orvosok. Egyidejûleg a Pasaréti úton mûködô védônôi szolgálat is a Fenyves utcába költözik. A
beruházás során kicserélik a vezetékeket, korszerûsítik a fûtési rendszert, szigetelik a falakat, és új nyílászárókat építenek be, így a teljesen akadálymentessé tett rendelô üzemeltetési
költségei csökkenni fognak. A felújítással várhatóan augusztus második felére készülnek el,
így a Fenyves utcai iskolát a tanévkezdésre ismét a diákok vehetik birtokukba. Az ideiglenes
helyszínt 5-ös busszal és gépkocsival is könnyen meg lehet közelíteni. A körzetek rendelési
idôpontjai és telefonjai nem változnak: 200-6575, 200-6567.
Körzetek, orvosok, rendelési idôk:
n 6. körzet: dr. Dobó Katalin. Hétfô: 8–10, kedd: 18–20, szerda: 10–12, csütörtök: 16–18,
péntek: 12–14, tanácsadás elôjegyzéssel: hétfô: 10–12, kedd: 14–15.
n 7. körzet: dr. Nelhübel Ágoston. Hétfô: 10–12, kedd: 16–18, szerda: 8–10, csütörtök: 18–
20, péntek: változó; tanácsadás elôjegyzéssel: hétfô: 8–10, kedd: 14–16.
n 8. körzet: dr. Bíró Eszter. Hétfô: 12–14, kedd: 10–12, szerda: 14–16, csütörtök 12–14, péntek: változó; tanácsadás elôjegyzéssel: hétfô: 14–16, csütörtök 10–12.
n 9. körzet: dr. Balasa Éva. Hétfô: 18–20, kedd: 8–10, szerda: 16–18, csütörtök: 8–10, péntek: változó; tanácsadás elôjegyzéssel: hétfô: 16–18, kedd: 10–12.
n 10. körzet: dr. Kufner Judit. Hétfô: 16–18, kedd: 12–14, szerda: 18–20, csütörtök: 10–12,
péntek: változó; tanácsadás elôjegyzéssel: szerda: 16–18, csütörtök: 8–10.

Ingatlanpályázat
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeirôl alkotott,
többször módosított 34/2004. (X. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) és 17. § (3) bekezdése alapján mint kiíró
nyilvános, kétfordulós versenytárgyalást hirdet
a tulajdonát képezô, 11409 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest, II. kerület
Hûvösvölgyi út 161. (Nyéki út 17.) szám alatt található, 4214 m² alapterületû, jelenleg
az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett lakóház udvar” megnevezésû ingatlan tulajdonjogának értékesítésére, pályázati eljárás keretében.
Az eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás a hirdetmény utolsó megjelenését követô 20. nap 11 óráig, ha ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követô elsô munkanap 11 óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart
liget 1., 308.) 250 000 Ft + áfa, azaz kétszázötvenezer forint + áfa egyszeri vissza nem
térítendô összeg ellenében, amely a kiírónál a hirdetmény utolsó megjelenését követô
20. nap 10 óráig, ha ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követô elsô munkanap 10 óráig
átvehetô csekken ªzetendô be. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati
felhívást megvásárolta.
A pályázati ajánlat leadásának határideje: a pályázati felhívás közzétételét tartalmazó
Hirdetmény utolsó megjelenését követô 30. nap 11 óra, ha ez munkaszüneti nap, akkor
az ezt követô elsô munkanap 11 óra.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási
Iroda munkatársai válaszolnak ügyfélfogadási idôben személyesen (Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1., 308.), illetve telefonon a 346-5498-as számon.
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Pedagógusokat köszöntöttek
(Kodály), Hajnissné Anda Éva tanár, ig. helyettes (Csik F.), Koncsag
Emese iskolatitkár (Csik F.), Körmendi Józsefné tanító (Ökumenikus),
Vasné Légrády Mariann tanító (Fillér), Palkovits Krisztina tanár (Móricz), Verebély Rita tanár (II. Rákóczi F. Gimnázium), Bábics Anita mûvelôdésszervezô (Klebelsberg Mûv. Kp.), Végh Péterné óvodatitkár (Törökvész Úti Óvoda), Nagy Zsuzsanna fejlesztôpedagógus (Ped. Szakszolgálat), Újvári László tanár (Szabó Lôrinc), Lendvai Éva tanító (Újlaki), Tuka Lászlóné tanító (Törökvész), Szegôné Jordán Judit tanár, ig.
helyettes (Áldás), Kozákné Kígyóssy Ágnes óvodapedagógus (Virág
árok), Baloghné Rogányi Mária tanár, ig. helyettes (Budenz), Gruber
Mária tanár (Kleblesberg).
Irodavezetôi dicséretben részesült
Berecz Csabáné ügyintézô (Marczibányi T. M. Kp.), Vadász Jánosné tanár (Pitypang), Lórántné Sulányi Tímea dajka (Szemlôhegy U. óvoda),
Hainné Boda Ildikó óvodapedagógus (Községház U. óvoda), Veréb Zsuzsanna technikai dolgozó (Bolyai u. óvoda)), Bíró Sándorné gondozónô (Egyesített Bölcsôdék), Farkas Attiláné tanító (Kodály), Bölcskey
Miklósné tanító (Remetekertvárosi), Tatárné Solymosi Anita tanító
(Fillér), Körösiné dr. Kovács Gertrúd tanár (Móricz), Schmidt Gabriella
tanár (II. Rákóczi F.), Hernádi Ivánné pedagógiai elôadó (PSZK), Thomán Angéla pedagógiai elôadó (PSZK), Paskó Márta óvodapedagógus
(Kitaibel P. U. óvoda), Szteblák Csilla tanító (Szabó L.) Gábor Zsuzsanna tanár (Törökvész), Baloghné Szabó Ida tanár (Áldás), Feidigáné Haluska Cecília óvodapedagógus (Hûvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda),
dr. Nagy Béláné tanító, ig. helyettes (Kodály), Csoma Éva óvodavezetô
A pedagógusnap alkalmából idén is elismerésben részesítette az ön- (Bolyai U. Óvoda)), Székelyné Nagy Zsuzsanna igazgató (Budenz), Farkormányzat az idei tanév legeredményesebb és legelhivatottabb peda- kas Erzsébet igazgató (Ped. Szakszolgálat).
gógusait. Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetôje köszöntötte a venPedagógus Szolgálati Emlékérem
dégeket. Mint mondta, hazánk 1951 óta ünnepli meg évrôl évre a gyermekeinkrôl gondoskodó, ôket oktató, nevelô dolgozókat. Dankó Vi- Dr. Nagy Béláné igazgatóhelyettes (Kodály), Kovács Attila tanár (Járdárág alpolgármester szintén köszönetet mondott a pedagógusok ko- nyi P. Zeneisk.), Arany Zsoltné tanár (Kodály), Badacsonyi Györgyné tarántsem könnyû munkájáért. „Az már önmagában kiemelkedô telje- nár (Kodály), Kárász Ilona tanár (Kodály), Kovács Jánosné tanár (Kosítmény, ha valaki a nehéz körülmények ellenére is ezen a pályán ma- dály), Mandowsky Judit tanár (Kodály), Suda Gábor ig. helyettes (Ökumenikus), Radványi Anna tanár (II. Rákóczi F.), Galba Márta tanár
rad” — hangsúlyozta az alpolgármester asszony.
A díjakat Dankó Virág és Szalai Tibor jegyzô adta át, majd — rendha- (II. Rákóczi F.), Sinka Endréné tanár (II. Rákóczi F.), Paksyné Mosonyi
gyó módon — színpadi mûsorral is kedveskedtek az egybegyûlt taná- Éva tanár (Szabó L.), Végházi Richárdné tanár (Szabó L.), Wein Tiborné
roknak, tanítóknak, óvónôknek és gondozónôknek: a kerületünkben tanár (Szabó L.), Piukovich Antalné tanár (Újlaki), Herbert Mária tanár
élô Szalai Kriszta és Cserna Antal színészházaspár mûsora szórakoztat- (Áldás), Bihari Lászlóné tanár (Budenz), Jülingné Sárkány Flóra tanító
(Klebelsberg).
ta a nagyérdemût.
Polgármesteri dicséretben részesült:

35 éves jogviszony

Kiliánné Kocsis Mária kulturális szervezô (Marczibányi T. Mûv. Kp.),
Mónus Ágnes óvodapedagógus (Kolozsvár óvoda), Papadopulosz Georgina óvodapedagógus (Pitypang óvoda), Emberné Galló Judit tanár (Pitypang ÁI), Schultz Katalin magánének-tanár (Járdányi P. Zeneisk.),
Kollárné Csoma Cecília nyelvtanár (Budakeszi óvoda), Gutmayerné Kiglics Anikó óvodapedagógus (Községház óvoda), Varga Sándorné gondozónô (Egyesített Bölcsôdék), Uhereczky Eszter énektanár-karvezetô

Derzsényi Imréné vezetô óvónô (Virág árok Óvoda), Zagyva Lajosné
dajka (Szemlôhegy U. Óvoda), Grôger Rudolfné óvodapedagógus
(Szemlôhegy U. Óvoda), Halmi Katalin óvodapedagógus (Törökvész
Úti Óvoda), Gór Gyuláné óvodapedagógus, vezetôhelyettes (Százszorszép Óvoda), Pogonyiné Filkey Ágnes óvodalpedagógus (Budakeszi úti
Óvoda), Czentericzné Skoff Magdolna tanár (Budenz), Gouth Árpádné tanár (II. Rákóczi F.).

Végsô búcsú Schéner Mihálytól
Kerületünk díszpolgárától, Hidegkút meghatározó alakjától, Schéner Mihály Kossuth- és Munkácsy-díjas képzômûvésztôl június 4én vettek végsô búcsút rokonai, barátai, mûvésztársai és tisztelôi
az óbudai temetôben. A temetésen részt vett többek között Láng
Zsolt polgármester, Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke, Varga
Zoltán önkormányzati miniszter, Dávid Ibolya, az MDF elnöke, Bereczky Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria fôigazgatója is, valamint Ferencz Gyôzô, a Széchényi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia
ügyvezetô elnöke. Nagy Béla, az elhunyt szülôfaluja, Medgyesegyháza polgármestere is búcsúzott Schéner Mihálytól a szûkebb pátria nevében, és bejelentette, hogy a település általános iskolája
szeptembertôl Schéner Mihály nevét viseli.

6. OLDAL

Tölts egy napot
a Városrendészetnél!
A nyári szünetben naponta nyolc, a kerületben lakó vagy tanuló középiskolás diák vehet
részt a Városrendészet munkájában júliusban és augusztusban. A Tölts egy napot velünk
program keretében a 11.,12.,13. évfolyamos
tanulók nappal vagy éjszaka a közterület-felügyelôkkel, valamint a portyaszolgálatos polgárôrökkel és rendôrökkel tarthatnak munkájuk során. A ªatalok megismerhetik a Bûnmegelôzési Centrum és az utcai járôrözés feladatait egyaránt, de kezelhetik a térªgyelô kamerákat és segíthetik az ügyfélszolgálat munkáját is. A Városrendészet olyan tanulókat
vár, akiket érdekel a rendvédelem, esetleg
rendôri, honvédelmi pályára készülnek, vagy
csupán kíváncsiak a II. kerületi Városrendészet munkájára, netán egy kalandos napot
terveznek a nyári szünetre. A jelentkezéseket
a második kerületben tanulók az iskolájukon
keresztül, az itt lakók, de nem itt tanulók közvetlenül a Mûvelôdési Irodán (1027 Budapest, Bem tér 1., telefon: 346-5770, fax:
346-5771) keresztül nyújthatják be június
26-ig.

A búcsú nyugalmára is
vigyáztak
Kiemelt ªgyelemmel kísérte a Városrendészet a máriaremetei templomkertben június
1-jén megtartott pünkösdi búcsút. Évek óta
gondot okozott, hogy a búcsúra érkezôk és az
árusok mellett a zsebtolvajok is megjelentek
a környéken. A Városrendészet, a rendôrség
és a kerületi polgárôr szervezetek közös fellépése idén biztonságos keretet adott a rendezvénynek. Az árusok csak elôre vagy a helyszínen válthattak közterület-foglalási engedélyt, és csak a rendelkezésre álló, elkerített
helyhez mérten lehetett sátrat felállítani, így
a környék nem vált zsibvásárrá, az ünnepet
pedig nem árnyékolta be piaci hangoskodás,
és a zsebesek is távol maradtak. A közbiztonságra és a forgalomszabályozásra vasárnap estétôl hétfô délutánig öt városrendész, hat
rendôr és tíz polgárôr ügyelt.

VÁROSRENDÉSZET
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Változó parkolási feltételek
Az egész fôvárosra vonatkozó, új parkolási
rendelet legtöbb eleme június 1-jétôl lépett
életbe. A hónap elejétôl egységnyi várakozási
idôért jelentôsen több pénzt kell bedobni az
automatákba. A Vízivárosban 365 forintot, a
rózsadombi övezetben 290 forintot kell óránként ªzetni. Szigorodik a lakossági várakozási engedélyek kiadása. A rendelet értelmében a kerületi önkormányzatok ingatlanonként csak egy jármûre adhatnak ki ingyenes
várakozási engedélyt. A második gépkocsi
kedvezményes várakozási engedélyéért az autó környezetvédelmi besorolása alapján díjat
kell ªzetni.
EMELKEDNEK A DÍJAK. A díjªzetés alapjául a BKV mindenkori vonaljegyeinek árát
határozta meg az új rendelet (5 forintra kerekítve). A különbözô besorolású övezetekben
változó szorzók szerint állapítják meg a parkolási díjakat. A Vízivárosban 365 forintot, a
rózsadombi övezetben 290 forintot kell óránként ªzetni. A díjtételek csak személygépkocsikra, motoros triciklikre, segédmotoros kerékpárokra, oldalkocsis motorkerékpárokra,
utánfutókra és lakókocsikra vonatkoznak. A
3500 kg össztömegnél nehezebb jármûvek
háromszoros szorzóval számolhatnak.
PÓTDÍJAK. A pótdíj mértéke öt naptári napon belüli beªzetés esetén az adott területre
érvényes egyórai várakozási díj tízszerese. Öt
naptári napon túli, de kilencven naptári napon belüli beªzetés esetén az adott területre
érvényes egyórai várakozási díj harmincszorosa. Kilencven naptári napon túli beªzetés
esetén az adott területre érvényes egyórai várakozási díj ötvenszerese. A mozgáskorlátozottak számára kijelölt várakozóhelyek jogtalan elfoglalása esetén a ªzetendô pótdíj mértéke az adott területre érvényes egyórai várakozási díj háromszázszorosa.
Havonta egyszer bemutatható az üzemeltetônél a pótdíjazás idôpontjában érvényes (de
nem szabályosan elhelyezett), vagy a pótdíj
kiadása után legfeljebb 5 perccel váltott parkolójegy.

KORLÁTOZZÁK A LAKOSSÁGI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁT. A rendelet értelmében la-

kásonként csak egy jármûre adhat ki ingyenes várakozási engedélyt (1000 forintos költségtérítési díj mellett) a kerületi önkormányzat. A parkolási övezeten belül lakóknak a
második gépkocsira várakozási díjat is ªzetniük kell. Az alapösszeg az egyórás várakozási díj 250-szerese, amelynek az autó környezetvédelmi (Euro) besorolása alapján 50100%-os hányadát kell megªzetni. A parkolási matricák kiadása tovább szigorodik:
2010-tôl csak akkor adható ki kedvezményes
várakozási engedély, ha a kérelmezônek
nincs 30 napnál régebben fennálló parkolási
vagy pótdíjhátraléka. A lakossági várakozási
hozzájárulások alapesetben a fôvárosi tulajdonú közterületeken is érvényesek, a kivételeket a rendelet tartalmazza.
Változás még, hogy a Nagykörúton belül 8–
20 óráig kell várakozási díjat ªzetni, a szmogriadó riasztási fokozata esetén azon jármûvek után, amelyek közlekedése az adott napon tiltott, nem kell arra a napra várakozási
díjat ªzetni.
szg

Hamarosan traffipaxok villannak
a kerületi utakon
A képviselôt-testület korábbi döntése alapján a Városrendészet hamarosan együttmûködhet egy sebességmérôket üzemeltetô céggel, hogy — élve a jogszabályi lehetôséggel —
a kerület meghatározott pontjain traffipaxokat szereljen fel és mûködtessen. A közlekedésbiztonság javítása és a balesetek megelôzése érdekében tett lépések a végéhez közelednek. A mérôberendezéseket biztosító cég
már az utolsó egyeztetéseket folytatja a rendôrséggel, hogy a jogszabályi feltételeknek
megfelelôen gondoskodhassanak a traffipaxok kihelyezésérôl. A készülékek mûködtetése az önkormányzatnak semmibe sem kerül,
a büntetésekbôl befolyó összeg egy részét a
vállalat a rendszer fenntartására fordítja, és

az önkormányzat is bevételhez juthat. A Városrendészet tájékoztatása szerint a kerületben ötven pontot jelöltek meg, amelyek közül bárhol és bármikor traffipaxot szerelhetnek fel. A méréseket végzô cégnek az önkormányzat ad utasítást a mérések helyszíneirôl
és idejérôl. A berendezések meghonosításától a közlekedési morál javulását ugyanúgy
várják, mint a sokakat zavaró, éjszakai amatôr gyorsulási versenyek megszûnését. Nem
a bevételszerzés a cél, hanem a kerület útjain
közlekedô jármûvek sebességének kordában
tartása, a Városrendészet ennek érdekében
rendszeresen közzéteszi a mérési helyszínek
listáját.
szeg
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Kerület napi sokadalom a Millenárison
Június 13-án 11.00: Könyvbemutató
Budai históriák — A szomjas Mátyás király
A Millenárison mutatja be Rostás Péter
mûvészettörténész Verrasztó Gábor író, újságíró legújabb kötetét, amely kiadónk, a
Budai Polgár Kiadó és a Napkút Kiadó közös gondozásában jelenik meg a Kerület
Napjára. A szomjas Mátyás király címû
könyv 41 kerületünkhöz kötôdô történetet
mesél el, többek között Drasche báró, a téglamágnás históriáját.
„A nemesi származású Drasche von Wartinberg család Flandriából vándorolt ki Csehországba, ahol vászonmanufaktúrát mûködtettek. Az
1700-as évekre már elismert üzletemberek és gyárosok lettek. Heinrich Drasche 1811. április 11én született Brünnben, a gimnáziumból 1826ban került Bécsbe, ahová nagybátyja, Alois Miesbach hívta tanulni. A tehetséges ªatalembert bányászati akadémiára és külföldi tanulmányutakra küldte.
Miesbach harminc bányát és kilenc téglagyárat birtokolt a monarchiában, melyek 1857. október 3-i halála után a már szintén gyáros Heinrich tulajdonába kerültek. Az örökös ésszerûsítette a termelést, a vasúton megközelíthetetlen bányáit eladta és újakat vett helyettük. Az 1867-es
párizsi világkiállításon a Monarchia legjelentôsebb széntermelôjeként jelent meg.
Egy évvel késôbb megalapította a Kôszénbánya- és Téglagyári Társulat Pesten elnevezésû
részvénytársaságot. A szerzôdést testvére, a csa-

A Drasche téglagyár és a Szent János Kórház 1898-ben

lád képviselôje, Gustav Drasche és Görgey Artúr, a társulat elsô elnöke írta alá. A cég központja az 1916-os névjegyzék szerint az akkor
még külterületnek számító Júlia utcában volt.
A fôleg Bécsben élô báró Heinrich Drasche von
Wartinberg 1880-ban halt meg az ausztriai Reichenauban. Pasaréti téglagyára a mostani Vasas sportpálya helyén 1847-ben kezdte meg mû-

ködését, errôl Carl Klette korabeli graªkái is tanúskodnak. 1932-ben, talán épp a rohamosan
terjeszkedô villanegyed helyigénye miatt ez a
részleg csôdbe ment, a jobban prosperáló kôbányai gyár viszont egészen az államosításig a
Drasche család tulajdonában maradt.”
Részlet Verrasztó Gábornak a Kerület Napjára megjelenô, legújabb kötetébôl.

Június 13-án 14.00: Politikai fôzôverseny
Slambuc fô a bográcsokban
Idén harmadik alkalommal ragadnak fakanalat az önkormányzati frakciók tagjai és a
Polgármesteri Hivatal munkatársai, hogy
összemérjék tudásukat a bográcsok mellett. Tavalyelôtt gulyáslevest, 2008-ban halászlevet fôztek a csapatok. Az idei feladat
az Alföld egyik legjellegzetesebb pásztorétele, a slambuc lesz. A zsûri elnöki tisztét
idén is Buday Péter vállalta, ôt két újságíró, Obersovszky Péter, az Echo Tv és Bánó
András, az ATV munkatársa segíti a várhatóan nehéz döntés meghozatalában.
Buday Péter az idei alkalmat is kíváncsian
várja, tavaly jól érezte magát:
— Mindegyik halászlé a maga nemében
nagyszerû volt, külön tetszett, hogy minden
csapat komolyan vette a feladatát, és egyéni
ízeket kóstolhattunk. Jó kedvû és jó hangulatú rendezvényre készülök most is, mert valljuk be, a szabadtéri fôzésnek mégiscsak a
gondtalan együttlét a lényege.
A pasaréti Matteo étterem séfje úgy véli, a
slambuc ma már ritkán szerepel a családi háztartások repertoárján. Az egyszerû étel alkotóelemei a pásztorok tarisznyájában mindig
található szalonna, krumpli, hagyma, lebbencstészta, só, ôrölt paprika, és esetleg kol-

bász. Buday Péter azonban evett már slambucot — más néven öhömöt, öhönt, öreglebbencset, betyárost, tésztakását, handabakárét —
zöldségekkel, sôt hússal elkészítve is.
— Mint annyi más ételnél, itt sincs kizárólagos recept, megfejtendô titok. Jó alapanya-

gokból, arányérzékkel és jó technikával kiváló és ªnom étkek készülhetnek. Leginkább a
folyadék, jelen esetben a víz és a tészta
mennyisége okozhat zavarokat. Kell ahhoz
némi tapasztalat, hogy eltaláljuk, mennyi lebbencset is tegyünk a bográcsba, hogy jó sûrû,
de ne száraz, fojtós slambucot tálaljunk.
A zsûri laikus tagjai közül Bánó András
semmilyen gyakorlati tapasztalattal nem rendelkezik, hiszen saját bevallása szerint fôzni
sem nagyon tud, és fôzôversenyen sem volt
soha. De érdeklôdéssel látogat el szombaton
délután a Millenárisra, kíváncsi a hangulatra
és nem kevésbé az elkészült ételek minôségére.
Obersovszky Péter kollégájával ellentétben
szeret a konyhában sürgölôdni, kertben sütögetni, bográcsozni, a család és a baráti kör
amolyan fôzô emberként tartja számon, de
slambucot még soha életében nem készített.
— Örültem a felkérésnek, sokunknak van
már elege abból, hogy a politikai életbôl szinte teljesen kiveszett a párbeszéd. A mai eldurvult közéletben üdítô kivétel, hogy különbözô pártállású politikusok együttmûködnek.
Ezzel is jelzik, hogy kulturáltan is lehet más
ti
a véleményünk.
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Kísérô programok:

június 12–13.

Június 21-én 17.00: Szoboravató

Június 13-án 10.00–16.00: :)sziamarczi
Gyermekprogramok
Sziamarczi Családi Játszóház a Kerület Napja rendezvénysorozat keretében a Millenárison is bemutatkozik. Szianagyi, sziapapa
címmel nagyszülô-unoka vetélkedôre készülhet a család, amelynek házigazdája a Marczibányi Nyugdíjas Klub lesz. Eljön a Tintaló
Cirkusz is, amely egy szokatlanul kicsi cirkusz, CSAK gyerekek számára! Ide bizony a
szülôk nem léphetnek be. Ôk a sátor oldalán
elhelyezett lyukakon keresztül kukucskálhatnak, miközben csemetéik közvetlen közelrôl
láthatják a bábok mûsorát. Az aprócska porondon fából faragott elefánt, bohócok, légtornász, egyensúlyozómûvész ejti ámulatba a
nagyérdemût.
Ezen kívül sorjátékok, vetélkedôk, ugrabugra, tojásdobálás, csipesz mûhely és kiállítás: papírszônyeg-készítés, kötélverés retextilbôl, jenga, helytörténeti memóriajáték és
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keresztrejtvényfejtés várja a gyerekeket és
felnôtteket. A barlangászok felszíni ügyességi feladatokkal bízzák meg a vállalkozó szellemû vendégeket, a Diridongó zenede pedig a
muzikális látogatóknak kínál kellemes idôtöltést.

Klebelsberg Kuno tiszteletére állítanak szobrot a Klebelsberg mûvelôdési központ kertjében a II. kerületi díszpolgári cím adományozásának napján, június 21-én 17 órakor. Búza
Barna szobrászmûvész bronz alkotása több
száz polgár adakozásából valósulhatott meg,
a talapzat elkészítését az önkormányzat és a
Kultúrkúria támogatta. Az eseményen beszédet mond Láng Zsolt polgármester, Erdôsi Károly, a Klebelsberg Kunó Emléktársaság ügyvezetô elnöke, Jókai Anna író, Semjén Zsolt, a
Klebelsberg Emléktársaság alapító tagja, Kollmann J. György, a Mûvészetbarátok Egyesülete alelnöke, a szoborállítás kezdeményezôje,
Lezsák Sándor író, valamint Jeszenszkovitsné
Witkovszky Hedvig, a Klebelsberg család leszármazottja. Közremûködik Vámosi-Nagy Zsuzsa
fuvolamûvész.

Június 13-án 12.00: Ízek utcája
Nemzetek konyhája
Évek óta osztatlan sikert arat a Kerület Napját ünneplôk körében az Ízek utcája, ahol
mindenki megtalálhatja és meg is kóstolhatja az ízlésének megfelelô nemzeti étkeket. Az
örmény, horvát, szlovák, német, ukrán, bolgár, szerb, lengyel kisebbségi önkormányzatok gasztronómiai bemutatót és kóstolót tartanak, amely a déli harangszóval veszi kezdetét, és ahol ismét megízlelhetjük a szlovák
sztrapacskát, a lengyel borscsot és a német
hurkát.

Június 13-án 10–12.00: Színpadi programok
Iskolai és nemzetiségi produkciók
Szombat délelôtt a nemzetiségeké és az iskoláké a szabadtéri színpad. 10 órától a görög,
majd 10.30-tól a bolgár kisebbségi önkormányzat mûsorát láthatják az érdeklôdôk.
11.30-tól a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulói lépnek fel. Vereckei Szabolcs Csajkovszkij Nápolyi dalát adja elô tangóharmonikán
(felkészítô tanár: Lambert Lajosné), ôt követôen Felhalmi Kinga és Petz Vivien énekel egy betétdalt a Jekyll és Hyde címû musicalbôl (felkészítô tanár: Antal Csilla). Utolsó mûsorszámként a német önkormányzat tánccsoportja ad ízelítôt nemzeti táncaiból.
KONCERTEK. Pénteken este 19 órai kezdettel Demjén Ferenc ad nagyszabású koncertet
a Millenáris szabadtéri színpadán. Demjén ebben az évben, a december 30-i fellépését leszámítva Budapesten csak a II. kerület ünnepén lép a közönség elé kétórás élô koncerttel.
Szombaton az események zárásaként 19 órától a Millenáris Teátrumban a 100 Tagú Cigányzenekar muzsikál a közönségnek. A Teátrum kapuit 18 órakor nyitják ki, a terembe
800 ember fér el. A helyeket érkezési sorrendben foglalhatják el.

Június 16-án 18.00: A Breznay mûvészcsalád a Vízivárosi Galériában
A Vízivárosi Galériában a Kerület Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Breznay
mûvészcsalád II. kerületi tagjainak festményeit állítják ki: Breznay József (1916–), Gánóczy Mária Breznay Józsefné (1927–), Breznay Pál (gyermekük, 1962–). A tárlat június
16-án 18 órakor nyílik, megtekinthetô július
22-ig keddtôl péntekig 13–18, szombaton
10–14 óráig.
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BUDAI POLGÁR

A tisztelet és odaªgyelés közösséget formál
Az egymás iránti tiszteletre,
odafigyelésre való nevelés éppúgy
fontos, mint hogy megtanítjuk a
gyerekeket írni, olvasni, számolni —
vélekedik Danicz Attila, a Csik Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium alsó
tagozatán dolgozó egyetlen „tanító
bácsi”. Mikor férfi létére a pedagógiai,
tanítói pályát választotta hivatásul,
tisztában volt vele, hogy ez
áldozatokkal fog járni. Van
másodállása, s ha saját családja lesz,
még inkább szüksége lesz a kiegészítô
keresetre. Ennek ellenére úgy gondolja,
semmi sem kárpótolhatná azokért az
apró örömökért, élményekért,
amelyeket jelenlegi elsôs osztályával
naponta átélhet.

— Hét-nyolc évvel ezelôtt lehetôségem nyílt
a Váci Kézilabda Egyesület utánpótláscsapatánál a legkisebbekkel foglalkozni. Itt, az edzések során jöttem rá, hogy értek a nyelvükön,
és szeretnék ezzel a korosztállyal komolyabban is foglalkozni. Sikeresen el is végeztem a
Váci Apor Vilmos Katolikus Fôiskola tanítói
szakát. Kezdettôl fogva nemcsak egy diplomát akartam, hanem valóban a tanítás, a nevelés érdekelt. Már az utolsó félév során elkezdtem állást keresni. Az önéletrajzomat
többfelé is elküldtem. A Csik Ferenc Általános Iskolából hívtak be állásinterjúra, ennek

köszönhetem, hogy jelenleg napközis tanító
vagyok.
Nem bánja, hogy egyelôre nem taníthat?
Hosszabb távon is óriási lehetôség ez az idôszak tapasztalatgyûjtésre, és több idôm jut a
számomra fontosnak tartott nevelôi munkára. A napközi feladata szerintem nem a gyermekmegôrzés. Ennél sokkal többet lehet tenni: a házi feladat megírásán, a gyakorláson túl
igyekszem idôt fordítani a fejlesztésre, a játékra is. A játéknak elsôdleges szerepe van
(kellene, hogy legyen) a gyerekek életében,
ráadásul komoly közösségformáló erô is.
Könnyen sikerült magát elfogadtatnia a
környezetével, mint „együtt játszó pedagógust”, ráadásul férªként?
A gyerekek nyitnak felém, ôszinték. A ªúknak különösen szükségük van a férª viselkedésmintára. Mivel sok a válás, sokan apa nélkül nônek föl. Ebben a tekintetben, úgy érzem, még nagyobb a felelôsségem: a gyerekek bizony ªgyelik, hogy egyes helyzetekben
hogyan reagálok, mit cselekszem. A szülôkkel igyekszem együttmûködô kapcsolatot kialakítani. Azt hiszem, enélkül nem lehet sikeres a munkám. Sajnos, elég értékdeformált
világban élünk. A gyerekeket sokféle negatív
hatás éri az utcán, a média felôl. Sok a helytelen viselkedésminta, hiányzik a türelem.
Ezen a helyzeten a szülôkkel együtt sokat tudunk javítani. Végül, de nem utolsó sorban
szerencsésnek mondhatom magam, mert
nagy tapasztalatú pedagógussal dolgozhatok

együtt „párban” Rusznyák Henriette személyében. A tanításról, nevelésrôl alkotott nézeteink összhangban vannak, ez nagyban hozzájárul a mindennapi munka sikeréhez. A napközi keretében a saját négyéves pedagógiai
programomat szeretném megvalósítani, remélem, hogy a mostani felállásban lehetôségem lesz rá.
Szilágyi Enikô

Májusi vendégség a Fillér iskolában

Apródok és kisasszonyok

A németországi testvérvárosból, Mosbachból fogadott delegációt a
Fillér Utcai Általános Iskola május 19-én. Az iskola majálisára három pedagógus kolléga érkezett a Lohrtalschule-ból. A Fillér utcai iskolában komoly hagyományai vannak a német nyelvoktatásnak, ezért
az intézmény régóta szeretett volna testvériskolai kapcsolatot kialakítani egy németországi iskolával, hogy tanulóik ne csak az órán, ha-

Középkort idézô játékok színes, magával ragadó világába kalauzolták
el a Kitaibel Pál utcai óvónôk a gyermeknap alkalmából óvodásaikat,
amiben a Mare Temporis Alapítvány volt segítségükre. A középkori
táncház a kicsikre illô korabeli ruhákban elevenedett meg. Fakardokat kézbe véve a gyermekek átélhették a régi korok apródjainak mindennapjait, az udvari viselkedés szabályait, valamint megtanulhatták

nem élôben is gyakorolhassák a nyelvet. Lelkes szülôk és a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat segítségével a Fillér utcaiak felvették a kapcsolatot a mosbachi iskolával, amellyel szorosabb partnerséget alakítanak ki a közeljövôben. A német vendégeket elkalauzolták az Országházba, a Hôsök terére, megtekintették az Operaházat
és a budai várat, és jártak Szentendrén, valamint Nagykovácsiban.

a vívás alapjait. A kézmûves foglalkozás keretében nemezeltek, s
hogy hatalmas mozgásigényüket is kielégítsék, ugrálóvárat állítottak
fel nekik. A gyermeknapi programot megelôzô napokban már elkezdôdött a ráhangolódás: pajzsot, fejdíszt, címert készítettek, Mátyás
királyról szóló mondákat idéztek fel, és olyan meséket, amelyek a reneszánsz kort idézô világról szólnak.
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Kutató kollégista diákok nemzetközi sikere
A Bimbó úti Ady Endre Fôvárosi Gyakorló
Kollégium tanulói és felkészítô tanáruk, Jarosievitz Beáta komoly sikert értek el a XIV. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó
Kiállításon. A TIT Kossuth Klub Egyesület, a
TIT Stúdió, a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége és az Uránia Ismeretterjesztô Alapítvány pályázatot
hirdetett 10–18 éves diákok számára, akiket
természettudományi és mûszaki tematikájú
diákalkotások megvalósítására ösztönözött.
A felhívás szerint igen fontos volt, hogy a kidolgozott pályamûvek elmélyült, tudományosan megalapozott érdeklôdést, valamint komoly kutatómunkát és innovatív mûszaki
készségeket tükrözzenek.
Az elkészült pályamûveket a tanulók május
22–23-án mutatták be az öttagú zsûrinek és
társaiknak. Az idei tanévben 72 pályázó mérette meg magát a színvonalas versenyen,
amely egyben elôselejtezô is volt az „ESI
2009” nemzetközi konferenciára kiutazó magyar delegáció kiválasztására. A versenyen
nagyon sok színvonalas munka közül választotta ki a zsûri a háromfôs delegáció tagjait, a
legjobban bemutatott projekteket.
Kerületünkbôl és Budapestrôl csak Polenyik Szilvia és Szerencsés Vanda, az Ady Endre
Fôvárosi Gyakorló Kollégium tanulói kerültek be az idei magyar delegációba. Jarosievitz
Beáta diákjai már a tavalyi fesztiválon is sikeresen szerepeltek és képviselték hazánkat a
Budapesten elôször megrendezett fesztiválon. A két lány két komoly témával készült az
idei válogató versenyre. Az egyik témájukban
az Ismerkedésünk a fantommal, az egésztestszámlálást dolgozták fel. Kutatásukban a su-

gárzások káros hatásainak mérésével, kiértékelésével, az esetleg fellépô ártalmak megelôzésével is foglalkoztak. A nyertes témában,
Bôvebben a tríciumról poszterükön, valamint
szóbeli prezentációjukban a lányok bemutatták a trícium kimutatására és dózisának meghatározására alkalmazott összetett módszereket. A kutató diákok által megismert új módszer tesztelése jelentôs segítséget nyújthat a
sugárveszélyes munkahelyeken dolgozók számára. A számítógépes modell tesztelése és
megismerése hozzájárulhat az emberek
egészségének védelméhez.
Kutatási eredményeik segítségül szolgálnak ahhoz, hogy a társadalomban az atomenergiával kapcsolatban eloszlassák a tévhiteket, és eredményeiket megismerve meggyôzôdjenek a nukleáris energia fontosságáról,
békés célú felhasználásáról.

A kerületi kutatócsapat ebben a tanévben
is szakmai támogatást és együttmûködést kapott a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika tanszék
dolgozóitól és Zagyvai Pétertôl, valamint kutatásaikat az „Út a tudományért” program keretében támogatta az OKM.
ld

Polenyik Szilvia már öt éve érdeklôdik a kémia-fizika-biológia legfrissebb kutatási témái iránt. Szeretné minél jobban elmélyíteni ismereteit, és dönteni jövôbeni továbbtanulási terveirôl. Több országos versenyen sikeresen vett részt. Az idei és a tavalyi tanévben
is országos elsô helyezést ért el a TIT versenyen bemutatott pályamunkájával. A nyári szünetben a sikeres eredménynek köszönhetôen az ESE 2008 nemzetközi kiállításon, diákalkotó fesztiválon is bemutathatta munkáját. A tanuló már két éve tagja Jarosievitz Beáta
kutatócsoportjának, aktívan vett részt immár három éve az OKM által támogatott Út a tudományért programban. A tavalyi kutatómunka is nagyon érdekelte, és nagyon örült az
idei kutatási lehetôségnek.
Szerencsés Vanda folyamatosan érdeklôdik a természettudományos alapú kutatások
iránt. Évente több különbözô versenyen indult, de most már egyre inkább a kutatómunka iránt érez elkötelezettséget. Az elôzô tanévben még nem vett részt hosszabb távú kutatómunkában, de társainak tevékenysége felcsigázta érdeklôdését, ezért az idei tanévben személyesen is bekapcsolódott a kutatásba.

Majális a Pitypangban

Álláshirdetés

Egy évtizedes hagyomány, hogy a Pitypang Utcai Általános Iskola majálist szervez egy késô tavaszi szombaton. Idén is összejöttek a gyerekek, tanárok és szülôk, hogy együtt sportoljanak, játsszanak, beszélgessenek. A látványos tánc- és görkorcsolyás bemutatók mellett a
résztvevôk összemérhették ügyességüket nehézkôhajításban, távolugrásban, kerékpározásban, aszfaltrajzolásban, szkanderben, dartsban,
kosárdobásban, tizenegyes rúgásban, csocsóban, szögbeverésben, célbadobásban, kötélhúzásban, grundbirkózásban, pólófestésben, virágkötésben, golfban, tájfutásban, valamint fôzésben és süteménysütésben is.

Új bölcsödékbe keresnek munkatársakat
A II. kerületi önkormányzat új bölcsôdéibe lendületes, szellemiségében fiatalos gondozónôk, szakácsnôk, technikai dolgozók jelentkezését várják, akik a családbarát szemléletû intézmény alapító tagjai és mûködtetôi lesznek.

A jelentkezés feltételei
n Gondozónô: bölcsôdei gondozónôi vagy szakgondozónôi
végzettség, mely társulhat szociális vagy pedagógiai területen szerzett fôiskolai végzettséggel, büntetlen elôélet és legalább egyéves szakmai gyakorlat szükséges.
n Szakácsnô: fôzônôi vagy szakácsnôi végzettséget és kisgyermek-étkeztetésben szerzett legalább egyéves gyakorlatot kérnek.
n Technikai dolgozó: takarításban való jártasság, büntetlen elôélet, megbízhatóság a felvétel feltétele.
Jelentkezés önéletrajz csatolásával az Egyesített Bölcsôdék Intézménye, 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 32. postacímre, e-mailben a maria.tolnay@invitel.hu címre, illetve személyesen a 2011185-ös telefonszámon elôre egyeztetett idôpontban.
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PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

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

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA. Június 20-án 18
órától számos program várja a Múzeumok Éjszakája vendégeit a Millenárison. Kora estétôl
változatos szabadtéri programok, divatbemutatók, koncertek, animációs filmek, bûvészshow és performanszok közül válogathatnak
a látogatók.
A Csodák Palotája látványos kísérletei segítségével ezen az éjszakán is megelevenedik a
tudomány. Amíg a parkban levegôakrobaták
szédítik a nézôsereget, a Fogadóban a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem évente megrendezett kulturális nagyrendezvénye zajlik
majd. A ZöldPont — élhetô város a Millenárison címû interaktív, tudományos kiállítás, valamint a Tolerancia címmel plakátokból és animációs kisfilmekbôl készült válogatás is egész
éjjel látogatható lesz. Részletes program a
www.millenaris.hu honlapon található.

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 2014370)
n JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon. Megtekinthetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.
n M GALÉRIA: JÚNIUS 17-ig: Szabó László fotómûvész: Arménia II. Képek a történelmi Örményország területérôl. Fotókiállítás a Budapest Fôváros II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatának és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületének rendezésében. (A mûvelôdési központ színházi elôterében)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚNIUS 16–JÚLIUS 22.: A II. Kerület Napja — Mûvészcsaládok a II. kerületben.
Megnyitó: JÚNIUS 16., 18 órakor. Megnyitja: Feledy Balázs, mûvészeti író. Breznay József, Breznay Pál, Gánóczy Mária — festmények.
n GALÉRIA LÉNIA: JÚNIUS 28-ig: Fekete László kiállítása. Látogatható elôzetes bejelentkezésre: (06 20)
911-8121; (06 20) 916-5605; 274-2342. (1021 Széher út 74., www.galerialenia.hu)
GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: JÚNIUS 16., 16.00: Bartha Tóni Bábszínháza: Rózsa Sándor, a betyárok Jancsija. A komédia pompás ötletre épül: Rózsa Sándor nem tud részt venni a róla szóló elôadásban,
mert éppen tömlöcben ül Szamosújváron, ezért Paprika Jancsi „ugrik be” helyette. JÚNIUS 30., 16:00: Gágogó koncert: Madárijesztô. A fôszereplô a Bohóc, a Bagoly, a Nap és a gyermekek segítségével ébred rá arra,
hogy ô is nélkülözhetetlen és okos. (Millenáris, játszótér)
n VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚNIUS 21., 10.30: Pán Péter. Mesemusical J. M. Barrie színdarabja
nyomán a Fogi Színháza elôadásában. A klasszikus gyerekirodalom egyik halhatatlan, költôi remeke a felnôni
nem akaró Pán Péter története. Ez a mese azért marad örök klasszikus, mert a minden emberben kitörölhetetlenül megbúvó, élô vágyat testesíti meg: visszavágyást a gyerekkor csodákkal, kalandokkal teli világába. Rendezô: Molnár Csaba. JÚNIUS 28., 10.30: A. A. Milne: Micimackó. A Budaörsi Játékszín elôadásában. Rendezô:
Naszlady Éva.
ZENE MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚNIUS 19., 20.00: Miller 2009! Miller Zoltán koncertje. Esônap: június 23. Bôvebb információ: www.millerzoltan.hu. JÚNIUS 20., 20.00: Duna Karnevál gála. A
világkarneválon közremûködnek Bulgária, Görögország, Mexikó, Olaszország, Törökország, Tunézia, Szlovákia, Lengyelország, Csehország és Románia táncegyüttesei, valamint a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Mûvészegyüttes. Rendezô-koreográfus: a Harangozó-díjas Mucsi János.
n MILLENÁRIS: Világsztárok a Millenárison. JÚNIUS 18., 20.00: Gocoo. A legütôsebb japán taiko-dobos zenekar koncertje. A Gocoo produkciója olyan elképesztô zenei vállalkozás, amely egyszerre tradicionális japán
népzene és lüktetô hipermodern trance, pop- és kísérleti zene, rituális színház, valamint örömzene-kompánia.
Elementáris, mélyen a lélekbe nyúló és meghökkentô produkció, amely lehengereli a hallgatóságát. (Teátrum)

MOZGÁS BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal
kortól függetlenül mindenkinek. Részletes információ a bérletekrôl, órarendrôl és az aktuális akciókról:
www.budai-callanetics.hu, telefon: 201-1620, (06 70) 286-3837, (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt. 48., I.
em.)
n FELDENKRAIS-MÓDSZER: Nyári intenzív 6 órás
tanfolyamok indulnak AUGUSZTUS 3-án, 10-én és
HURRÁ, NYARALUNK! Nyakunkon a nyár, ideje szétnézni, mit tartogat nekünk Holly24-én Heimer István nemzetközi diplomás oktató vewood a kánikulai idôkre. Mindenekelôtt robotokat, minden színben és méretben, hisz júzetésével. Órák: hétfô, kedd, szerdán 9–11 óráig. „Nanius 24-én befut hozzánk is a megalomániát mûfaji kategóriává emelô Michael Bay új
gyon tudom ajánlani a Feldenkrais-módszert idôsTransformers-mozija, A bukottak bosszúja. Akárcsak az elsô részben, a produceri székek
nek, fiatalnak egyaránt — mindössze két hónapos
egyikében ismét Steven Spielberg foglal helyet, aki jelenleg a Tintin megfilmesítésével
van elfoglalva, úgyhogy idén be kell érnünk tôle ennyivel. Ha túléltük a robot-inváziót,
jön (július 9-én) Brüno, Sacha Baron Cohen teremtménye, a meleg osztrák divatriporter,
akinek ugyanazt a feladatot szánta teremtôje, mint anno Boratnak: minél több szerencsétlen amerikait zavarba hozni. A gengszterfilmek és a Johnny Depp-rajongók naptárában egyaránt pirossal van bekarikázva július 16., ekkor mutatják be ugyanis a hazai mozik Michael Mann nagyszabású gengszterfilmjét, a Közellenségeket. Depp John Dillingert, Amerika elsôszámú közellenségét alakítja, Melvin Purvist, az „FBI Clark Gable-jét”
pedig korunk hôse, a Batmanként és Terminator-hôsként is elhíresült Christian Bale. A
Harry Potter-rajongóknak nyilván felesleges is felhívni a figyelmét, hogy július 23-án a
multiplexekben a helyük, hiszen ekkor érkezik a Harry Potter és a félvér herceg, augusztus 20. viszont a hasonlóan nagy számú (noha más korosztályokat tömörítô) Tarantinofanclub számára fontos dátum: Brad Pitt náci skalpok gyûjtésére indul a Becstelen Brigantyk élén a megszállt Franciaország területén. Tarantino történelmet átíró moziját
agyon dicsérték Cannes-ban, a zsûri azonban csak a legjobb színész díját adományozta a
filmnek. A rosszmájúak szerint e viszonylagos mellôzöttségért a zsûrielnök, Isabelle Huppert és a rendezô megromlott kapcsolata okolható.

E. K.

2009/12 — június 12.
rendszeres gyakorlás után elmondhatom, hogy az
egész szervezetem szinte megújult, derékfájásom
alig érezhetô, olyan mozdulatokra leszek figyelmes,
melyeket egyszerûen évek óta nem tudtam megtenni, mintha megolajozódott volna az 55 éves szerkezet!” (Hubai Anna). Részvételi díj: 7200 Ft/6 óra. Helyszín: Pasaréti Ferences Alapítvány, 1025 Bp., Szilfa u.
4. Érdeklôdés: 394-3362, (20) 973-9489, fsts@chello.hu www.feldenkrais-budapest.hu
n SIVANANDA JÓGA: Jógahétvége Pilisszentléleken JÚNIUS 20– 21-én. Tökéletes hétvégi kikapcsolódás, jógafoglalkozások, vegetáriánus étkezés, túrázás és pihenés. Gyakorlóórák. Továbbra is szeretettel
várunk mindenkit júniusi felfrissítô óráinkon az alábbi idôpontokban: kedd 10–12 óráig, szerda 18.30–
20.30 óráig, csütörtök 10–12 óráig, péntek 10–12
óráig (felfrissítô idôsebbek részére), péntek 18.30–
20.30 óráig és vasárnap 18.30–20.30 óráig. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu
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Szépséges kedvencek
Június 20-án immár hetedik alkalommal rendezik meg a Klebelsberg Kultúrkúriában a
Pesthidegkúti Házikedvenc Kiállítást és Szépségversenyt. 11 órától kisállat-kiállítást
láthatnak az érdeklôdôk, ahol tengerimalacok, vadászgörények, nyulak, csincsillák, mongol futóegerek, afrikai versenyegerek, egyiptomi tüskésegerek, sundevall futóegerek,
egyiptomi ugróegerek, deguk, hörcsögök, lemmingek, egzotikus és házi galambok, selyemtyúkok, fürjek és papagájok vonulnak majd fel. 15 órakor kezdôdik az S.O.S. Mentôkutyás Egyesület bemutatója, ezt követi a macskák szépségversenye. 16 órától a Magyar
Flyball Sportegyesület Flyballistic és Flameballistic versenycsapatai mutatkoznak be.
A flyball egy rendkívül izgalmas kutyás sport, melyben két csapat vetélkedik egymással, csapatonként négy-négy kutyával. A párhuzamosan felállított pályán négy akadályon
kell a kutyáknak egy labdakilövô szerkezetig — a flyball-gépig— eljutni, majd azt mûködésbe hozni, és a kilôtt labdát a lehetô leggyorsabban visszajuttatni. A csapat következô
kutyája csak akkor indulhat, ha az elôzô kutya átért a célvonalon. Az a csapat nyer, amelynek a négy kutyája elôbb teljesíti hibátlanul a versenytávot. A benutató után a pályát a látogatók és kedvenceik is kipróbálhatják. 17 órakor a kutyák mérik össze szépségüket.
A szakmai zsûri véleménye alapján mind a szépségversenyek, mind a közönségdíj gyôztesei (elsô 3 helyezett) díjat kapnak. A szépségversenyekre a verseny napján lehet nevezni, 14 órától. A közönségdíj szavazatait 11 órától lehet leadni.
A kutyák és a macskák gazdái hozzák magukkal az állat oltási bizonyítványát. A kutyatulajdonosok hozzanak szájkosarat és pórázt.
A kisállatok, madarak gazdáinak a 8/A formanyomtatványon állatorvosi igazolást kell
bemutatniuk.
A rendezvényen, amelyen még sok érdekes kísérôprogram is várja az állatbarátokat, a
részvétel ingyenes. Bôvebb információ: www.kulturkuria.hu

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 16.: Beszélgetôs klubnap. JÚNIUS 23.: Zárórendezvény. Csak klubtagoknak.
Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk.
Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô
nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: Értesítjük
tisztelt tagtársainkat, hogy július-augusztus hónapokban nyári szünetet tartunk. Az ôszi idényre tervezett
program iránt a tothbuda@chello.hu internet címen lehet érdeklôdni. (1024 Keleti Károly u. 26. Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden páros héten csütörtökön 16 órától tartja összejöveteleit. A
klub tagjainak egy csoportja JÚNIUS 13-tól gyógyüdülésen vesz részt Hajdúszoboszlón. Azt követôen JÚNIUS 25-én lesz újra klubösszejövetel, amelyen a második negyedévre jutó névnapok összevont megünneplésére kerül sor. Júliusban szünetelnek a klubnapok, AUGUSZTUS 6-án találkoznak ismét a klubtagok. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Legközelebbi összejövetelünk a nyári szünet után SZEPTEMBER harmadik szerdáján lesz, mert a hónap elsô szerdája helyett a megbeszélés szerinti 3 napos kelet-magyarországi túrára indulunk várhatóan AUGUSZTUS 31-én, melyre a pontos indulási idôpontot és az anyagi
hozzájárulást augusztus közepén Tóth Endre túravezetônk adja meg, illetve gyûjti össze. A nyári szünetre kellemes idôtöltést és jó idôt kívánunk mindenkinek. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Összejövetelek minden csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. Egynapos kirándulás: JÚNIUS 16.: Mariazell, Lilienfeld. Várjuk a sürgôs jelentkezéseket a csütörtöki klubnapokon. (1027
Margit krt. 48., I. em., 10. sz. kaputelefon)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tartjuk. A tavaszi szezon utolsó összejövetele JÚNIUS 10-én lesz. A nyári szünet utáni elsô összejövetelünket
SZEPTEMBER 9-én tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)
KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JÚNIUS 21.: Vasárnap délelôtti családbarát
túra a budai hegyekben, nyugdíjasoknak és gyerekeknek is. Találkozó 9 órakor, Moszkva tér, metrókijárat.
JÚNIUS 27.: Börzsöny-hegység. Találkozó 7.30 órakor, Nyugati pu., pénztárak. JÚNIUS 28.: Pilis-hegység.Találkozó 8.15 órakor, Újpest Városkapu, Volán pu. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://
tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)
KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n MICVE KLUB: Állandó programjaink: Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. Csütörtökönként 18 órától Frankel Baráti Kör. Várjuk új tagok jelentkezését! Vasárnaponként Talmud
Tóra oktatás 3–14 éveseknek 10–11.30-ig. Információ: (06 30) 491-8140. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon:
326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A nyári szezonra is kellemes programokat tervezünk a szabadban,
és a kánikulában is ideális hômérsékletû klubban. Elkészült nyári programtervezetünk rendezvényeire szeretettel várunk mindenkit, a részletes program átvehetô a klubban. Kiemelt kirándulásunk: Krakkó—Auschwitz—Zakopane, idôpont: JÚLIUS 4–7., 4 nap, 3 éjszaka, félpanzió. Horvátországba, Vrsarba, az Isztriai félsziget egyik legszebb helyére tervezünk nyaralást, melyre már lehet jelentkezni. Egyágyas elhelyezést is igényelhetô. Idôpont: SZEPTEMBER 4–14-ig, 11 nap, 10 éjszaka, svédasztalos félpanzió, lift, saját külsô és belsô
medence, közvetlen tengerpart, kirándulási lehetôségek. Vannak még szabad helyeink, várjuk a kedves érdeklôdôket. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalommal. Fogadóórák, egyesületi

JANCSÓÉK KÜLÖNLEGES LEMEZPILLANGÓI. Májusban rendezte meg a Káldor Miklós
Kollégium az V. Országos Középiskolás Filmszemlét. Ebbôl az alkalomból találkozót rendeztek az elmúlt évek során meghívott mûvészek számára. A találkozón ott volt Koltai Lajos, Hernádi Judit, Jancsó Miklós, Makk Károly, Balog Judit, Boldizsár András, Salamon
András, Sas István, Pindroch Csaba, Kardos
Sándor és Divinyi Réka. Számukra Jenei Barna
Márton szobrászmûvész rendkívüli ajándékot
készített: mindegyikük részére egy személyre
szabott, különleges lemezpillangót.
A pillangókat június 12–19. között a nagyközönség is megtekintheti a 1061 Király u.
46. alatti galériában. A kiállítást Victora Zsolt
és Singer János nyitja meg. A kiállított pillangókat a mûvészek 19-én, a kiállítás végén veszik birtokba. Ez alkalommal a pillangók nevébôl és leírásából ki kell találniuk, hogy melyik
készült az ô számukra. Ha ez sikerült, már vihetik is.
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Dekameron
a Városmajorban

Színház és zene a Margitszigeten

Két könyv a fôvárosról

A 126. évad elé

Tartalmas könyvet vehet kezébe a természetjáró olvasó, ha Bajor Zoltán: Budapest természeti kalauza címû mûvét lapozgatja. A szerzô a
természettudós tárgyilagos alaposságával mutatja be városunk védett természeti értékeit.
Kerületünk különösen szerencsés, hiszen
egy BKV-járattal, egy átszállással vagy akár
gyalog elérhetô kerületi védett értékeink bármelyike. Távolabb esô területek megközelítését is pontos információkkal segíti a könyv.
Ha azonban más szempontokból is szeretnénk tájékozódni, segítségünkre lehet a Hangos útikönyvek — Kedvenc városom sorozat Budapest kötete, amelynek ötórás cédémelléklete MP3-lejátszón hallgatható. Útitársunk
Ónodi Eszter színmûvész. A könyv képanyaga
nem kiegészítôje a leírtaknak, önálló figyelemfelkeltôk, bemutatják az ismertetett területek jellegzetes arculatát.
Mindkét kötetet a Kossuth Kiadó jelentette
meg. További információ: www.kossuth.hu.

A Magyar Állami Operaház szeptember 26-án és 27-én szombaton és vasárnap operagálával és ünnepi koncerttel tiszteleg az Ybl-palota átadásának 125. évfordulója elôtt. Vasárnap este megismétlik az 1884. szeptember 27-i ünnepi nyitóest programját, amelyen
Erkel: Bánk bánjának elsô felvonása, a Hunyadi László-nyitány, valamint Wagner Lohengrinjének elsô felvonása csendül fel.
Az új évadban nyolc premierrel várja az opera- és balettkedvelôket dalszínházunk. Britten A kis kéményseprô címû operája a gyermekeknek szól. Bartók: A kékszakállú herceg várát egy estén, ugyanazon szereposztásban, ellentétes rendezôi koncepcióval, kétszer adják elô. Sári József Napfogyatkozás címû operájának ôsbemutatója a régi hagyományokat újítja fel.
December végén új játszóhelyet avat a színház. A Vígszínházzal közös produkcióban, a
Szent István körúti épületben játsszák huszonnégy alkalommal A varázsfuvolát. Hosszú
szünet után ismét a repertoárba kerül a Rózsalovag, és az évad végén, a MÜPA-val közös
rendezésben a Trisztán és Izolda. A balett-társulat újdonsága a Karamazov testvérek és
egy Modern balett-est. Ismét lesz Májusünnep, melyen nemzetközi sztárok vendégszereplése várható.
Az új évadban ismét fellép az Operaházban Rost Andrea, Komlósi Ildikó, Vizin Viktória
és Szabó Bálint, valamint a Májusünnep egyik világsztárja, Ferrucio Furlanetto a Don Carlosban. Peskó Zoltán pedig a Figaro házassága néhány elôadását vezényli.

Evita
Június 26-án 20.30 órai kezdettel Andrew
Június 25-én és 27-én 20 órától Giovanni Boc- Lloyd Webber—Tim Rice Evita címû musicalje
caccio Dekameron címû darabját láthatják a lesz látható a Margitszigeti Szabadtéri SzínpaVárosmajori Színpad nézôi a Beregszászi don. Eva Perón életútja példaértékû a ma emIllyés Gyula Nemzeti Színház elôadásában.
bere számára. Hitével és kitartásával, a szegénység kátyúját maga mögött hagyva az ország élére emelkedett. „Visszajövök, és millióké leszek!” — mondta halála elôtt Evita Perón. Mítosza élôbb, mint valaha: ªlmek készültek róla, könyveket írtak róla és ma is felbukkannak ékszerei különbözô árveréseken.
Alakjának megjelenítéséhez Andrew Lloyd
Webber komponált zenét, mellyel világhírûvé vált. Szereplôk: Berkes Gabriella, Tóth Sándor, Forgács Péter, Nagy Balázs, Tunyogi Bernadett, Molnár Ági, Deáky Dalma, Bátyai Éva,
— A darab szereplôi számára menekülés Venczel Kovács Zoltán. Rendezô: Molnár Lászez a pestisbôl, a realitás szörnyûségeibôl. Szá- ló. Esônap: június 30.
munkra is, akik az elôadást csináljuk. Menekülés egy másik világba, a játékba, a színházi
mesék világába, ahol hitünk szerint megôrizhetjük magunkat tisztának, hisz ez az egyetlen lehetôség a túlélésre — nyilatkozta Vidnyánszky Attila, az elôadás rendezôje.
A közel tizenöt éves múltra visszatekintô,
Vidnyánszky Attila által kárpátaljai színészekbôl létrehozott társulat mára a magyar színházi élet megkerülhetetlen részévé vált. Ezt bizonyítja a számtalan színházi díj és elismerés
is, melyet elôadásaival a rendezô és színészei
magyarországi, illetve külföldi fesztiválokon
nyertek el. A beregszászi Illyés Gyula Színház
elôadásai összetéveszthetetlenül egyéni, a
kiªnomult és intenzív színészi játék szerves
egységén alapuló esztétikát képviselnek, ami
lehetôséget ad a társulatnak, hogy egymástól
térben és idôben igencsak messze álló történeteket jelenítsen meg sajátos ízekkel fûszerezve, mégis egy karakteresen felismerhetô
színházi formanyelvbôl építkezve.
Esônap: június 28.

Gianni Morandi
Június 27-én 20 órától a legendás hírû olasz
énekes, Gianni Morandi ad koncertet a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.
Ezen a koncerten Gianni Morandi és zenekara elôadásában újra meghallgathatjuk azokat a dalokat, amelyek végigkísérték Olaszország történelmét és szokásait a 60-as évektôl
napjainkig. Az „In ginocchio da te” (Térden
állva jövök hozzád), a Migliacci—Fontana páros által a 70-es években szerzett „Che sarà”,
Domenico Modugno dala, a „Nel blu di pinto
di blu” és egy Eros Ramazzotti-dal újrafeldolgozása, a „Non ti dimenticherò”. Az est vendége Mészáros Árpád Zsolt, a Budapesti Operettszínház mûvésze lesz.
A jótékonysági gálaest a 20 éves Peter
Cerny Alapítványt támogatja.
Esônap: június 28.

Spangel P.
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Nyári táborok a Marczin
Június 15–19.
Diridongó zenetábor 4–9 éveseknek. Népdalokat, népi játékokat tanulhatnak a gyerekek, kézmûves foglalkozás, tánc és ritmushangszereket is kipróbálhatnak. Táborvezetô
Donáth Zsuzsanna és Vadászy Eszter, (06 20)
546-5757, dzsuzsi@chello.hu
Kaktusz színjátszótábor 10–15 éveseknek. A játéktól az elôadásig. Ezen a héten
megtapasztalhatják a ªatalok, milyen játékokon keresztül vezet az út egymás megismerésétôl a közösen létrehozott elôadásig. A tábort Juszcák Zsuzsa és Lukács Gabriella drámatanárok vezetik. Információ: Juszcák Zsuzsa, (06 70) 335-6285, juszcak.zsuzsa@marczi.hu

Tûzzománctábor 8–15 éveseknek. A mûhelyben zománcképeket, ékszereket készítünk és megismerkedünk az erdélyi technikájú sodronyzománccal is. Táborvezetôk Dékány Margó és Dékány Dóra. Információ: Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689, vadaszy.eszter@marczi.hu
Divattábor 10–15 éveseknek. Színek, formák, anyagok, trendek, stílusok. Megtudhatod, hogyan találják ki a tervezôk a divatot, és
te is megpróbálkozhatsz ezzel. A táborban belekóstolunk a divatrajzolásba, különféle ábrázolási technikákkal ismerkedünk meg, ötleteket merítünk régmúlt idôk divatjából, valamint elkészítjük saját trend-táskánkat és
mappánkat. Ha érdekel, miképpen alakíthatod ki, teheted egyedivé saját ruhatáradat, ak-

Június 22–26.
Mesetábor 7–10 éveseknek. „Ez a
város meseváros, senki földjével
határos.” Meseváros a miénk, mesébôl rakjuk, szôjük, építjük. Lakóit a képzelôerônk szárnyán hívjuk
magunkhoz. Mesélô kedvünkkel
életre keltjük és megteremtjük meseváros lényeit, és velük együtt történetünk szereplôivé válunk magunk is. Táborunkban bábozunk,
dramatizálunk, mesét írunk, teret
építünk, festünk, mázolunk, rajzolunk és meseªlmeket vetítünk. Táborvezetôk Krista Anita és Pilinger Zsuzsa. Információ: Pilinger
Zsuzsa, (06 70) 328-8053, pilingerzsuzsa@gmail.com

kor ez a tábor neked és rólad szól. Táborvezetô Bene Júlia, (06 70) 317-5199, pliccsplaccs@gmail.com
Kôketánc tábor 5–8 éveseknek. A táborba bárki jelentkezhet, hiszen egész idô alatt
„csak” játszani fogunk. A magyar népi gyermekjátékok sokaságával ismerkedünk, a játékeszköz készítéstôl kezdve a mozgásos, eszközös, énekes játékokon keresztül a táncoszenés játékig mindent kipróbálunk. Zenész
barátaink közremûködésével megismerkedünk néhány régi hangszerrel, és segítségükkel igazi mulatságokat rendezünk. Táborvezetôk Halmos Kata, Prekler Kata és Marczi Maci. Információ: Szeleczki Petra, (06 70) 3356284, szeleczki.petra@marczi.hu
Zöldfülû tábor 6–12 éveseknek. A Zöldfülûek fût-fát ígérnek neked és be is
tartják ezt az ígéretüket. Irány a szabadba. Ne csak a képeskönyvben nézegesd, hanem fogd, szagold, kóstold, amit a természet kínál neked.
Ha pedig kérdésed van, tedd fel
azoknak a természetet jól ismerô
embereknek, akik ebben a táborban kirándulni és játszani hívnak a
jó levegôre. Táborvezetô Rózsás Anita, (06-70) 286-5495. Információ:
Sallai Ferenc, (06-70) 977-5688;
sallai.ferenc@marczi.hu
Részletes információk a www.marczi.hu honlapon találhatók, ahonnan a jelentkezési lap is letölthetô.
Bôvebb felvilágosítás a 212-4885ös telefonszámon kérhetô.

A Maestro
Kerületünkben él Lukács Ervin Kossuth-díjas, kiváló mûvész karmester, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mestermûvésze.
Tudását, tehetségét a zene szolgálatába állította, s bár orvosi diplomát szerzett, hivatása
szerint a zenével gyógyított.
Öt évtizede a pályán, amely magába foglalja a letûnt század második felének magyar zenetörténelmét és sikeres opera- és koncertdirigálásait, de betekintést enged a nagyvilágban tett utazásai során szerzett zenei tapasztalataiba és legfôbbképpen az 1962-ben megnyert Római Nemzetközi Karmesterverseny
eredményeként elindult nemzetközi karrierjébe is.
Joggal gondolhatta Várkonyi Judit, a dalszínház kiváló sajtóreferense, mindenképpen
meg kell örökítenie az utókor számára a dirigens tartalmas élettörténetét. A zárkózott,
szerény mûvész nehezen szánta rá magát a
„megnyílásra”, ám ha már megtette, szokott
alaposságával, kellô humorral, némi iróniával rendkívül érdekes, tanulságos visszaemlékezéssel ajándékozza meg az olvasót.
Igazi és legfôbb mesterének Somogyi László mellett Ferencsik Jánost tartotta, „akitôl a

komplex karmesteri gyakorlatot sajátíthatta
el, a legegyszerûbb dolgoktól a legbonyolultabb mesterfogásokig”. Másfél éves korrepetitori bevezetés után 1959 februárjában a Carmennel debütált a dalszínházban, Palánkay
Klára és Simándy József fôszereplésével. Az
elôadás után az elégedett Ferencsik megveregette a ªatal dirigens vállát, és azt mondta:
„Na, ebbôl karmester lesz! Egyetértünk! …
Mától tegezhetsz!”
Évtizedekig adta át tudását tanítványainak.
Kiváló ªatal dirigensek egész sora viszi tovább a Maestro szellemiségét. E rövid recenziót nem is lehet szebben befejezni, mint
egyik tanítványa, Hamar Zsolt néhány sorával: „Lukács Ervin Tanár Úr igazi tanár és igazi úr. Finom, elegáns technikája, a zene iránti alázata, felkészültsége, tökéletes anyagtudása évtizedek óta mérce minden ªatal karmester számára. Ha nekünk, tanítványoknak
megadatik a szerencse, hogy felléphetünk a
karmesteri pulpitusra, az ô szellemiségét követve kell zenélnünk.”
Spangel Péter

Várkonyi Judit: A Maestro — Lukács Ervin emlékezik (Európa Könyvkiadó; 2009)
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Csodatévô Szent Antal

„Legyetek erôsek, mint a vas, tartsatok össze,
mint a lánc, Szent Antal ôrizzen meg a vadállatoktól” — kívánták dédapáink legelôre induló
állataiknak Páduai Szent Antal emléknapján
(június 13.). Mivel a szegények oltalmazója, a
reménytelen ügyek égi pártfogója, az elveszett tárgyak nyomravezetôje jószágôrzô is
volt, a legtöbben nem fogták be ünnepén a lovakat, az ökröket, láncot kötöttek az istálló ajtaja elé olyan magasságban, hogy a jószág
könnyen átléphesse. Csodatévô Páduai Szent
Antal hazai tisztelete IV. Béla családjában jelent meg egy XIII. századi házi oltáron, ám a
ferences egyháztanító kultusza igazából csak
a XVII. században bontakozott ki népünk körében. A szentet leggyakrabban karjában a
kis Jézussal és liliomszállal ábrázolják. Dédanyáink a szentantalvirágnak is nevezett liliommal díszítették a templomi oltárt. A hidegkúti asszonyok, lányok is liliomszálat vittek a
templomba, ahol a pap megáldotta a virágot.
A jámbor lelkek hittek benne, hogy a szentelmény hatásos bajaik orvoslására.
„Tisztán tartsd a fákat. Vigyázz a gyümölcsre, / Hogy a javát hernyó-madár el ne költse. /
Karózva, indáit tördösve, gyomlálva, / Készítsd
a szôlôt másodkapálásra … Most van helye széna- s lóherekaszálásnak, / Készen nézz elé a közel aratásnak.” Így emlékeztette a kalendárium dédapáinkat arra, hogy a kertek alatt járó
Szent Iván (június 24.) után nyakukon a betakarítás. A táblák szôkülése is sürgette a gazdákat. Sokan hittek benne, hogy „Szent Jánosra
megszólal a gabona”, megszakad a búza töve,
és Búzavágó Szent Jánoskor elkezdtek aratni.
Keresztelô Szent János, másként Szent Iván
napjához, a nyári napforduló ünnepéhez szertartásos tûzgyújtás kapcsolódott. Dédanyáink úgy tudták, a szentiváni tûz elûzi a ködöt,
a jégesôt, jót tesz a terménynek. Gyógyító
erôt tulajdonítottak a tûzben sült almának, illatos füvekkel füstöltek a boszorkányok kártétele ellen.
Eleink sokra tartották a Jézust keresztelô
János pártfogását. Ô volt a pusztába települt
szerzetesek védôszentje, a budai mészárosok
céhe patrónusának választotta vértanúságának eszköze, a bárd miatt.
Pintér Csilla

BUDAI POLGÁR

Országos konferencia a komposztálásról
Közel száz önkormányzat — Hegyeshalomtól
Mátészalkáig, Piliscsabától Makóig —, környezetvédô civil szervezet és hulladékgazdálkodással foglalkozó szolgáltató jelent meg a
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület által szervezett konferencián a hidegkúti Klebelsberg mûvelôdési központban. Elôadásokat hallgattak a hazai és a svájci tapasztalatokról, a pályázati lehetôségekrôl, a komposztálás környezeti és gazdasági jelentôségérôl, de arra is lehetôség volt, hogy ki-ki elmondja saját véleményét.
A középpontban a kerületünkben immár
évek óta sikeresen mûködô Komposztáló kerület program állt, melynek az országban szinte
egyedülállóan hasznos tapasztalatait és gyakorlatát sok önkormányzat szeretné átvenni.
— A 2003-ban Pesthidegkútról indult program rendkívül sikeres a lakosság körében —

hangsúlyozta Csabai Péter, a pesthidegkúti városrészi önkormányzat elöljárója megnyitó
beszédében. Koncz Imre, a Kerületfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke hozzászólásában azt emelte ki, hogy a II. kerület
szeretné elérni az avarégetés szokásának teljes visszaszorítását.
A SZIKE eddigi tevékenységével és az országos konferencia szervezésével is a szerves
anyagok hulladékká válását szeretné megelôzni. Kilátásban van a szaktörvény módosítása,
de ezzel együtt is az önkormányzatokra és a
civilekre hárul a feladat, hogy megszervezzék
a helyi, közösségi komposztálást. A helyi
komposztálás újszerûsége abban rejlik, hogy
a lakosság öntevékenységére épít. A zöldjavak hasznosítását leginkább a hulladékarányos szemétdíj tudná kedvezôen befolyásolni.
szzm

Emléktábla Weöres Sándornak és Károlyi Amynak
A költôházaspár tiszteletére az önkormányzat június 22-én 18 órakor emléktáblát helyez
el egykori lakóhelyük, a Törökvész út 3/c falán. A két kiváló mûvész alakját Steinert Ágota
irodalomtörténész és Láng Zsolt polgármester idézi fel.

Mansfeld Péter poznañi emléke
Kevés olyan nemzet van, mint a lengyel,
amely oly tiszteletet ad múltjának, szabadsága hôseinek. Poznañ 1956 nyarán a forradalom napjait élte: politikai foglyokat szabadítottak ki, a hajdani Sztálin téren a rendôrség
gyilkos sortüze végzett a tüntetôkkel, sok nô
és gyermek is volt az áldozatok között. Ma
bronzszobor ôrzi a hôsök emlékét, ahol a legyilkoltak névsora is olvasható. A gyilkosság

elsô áldozata a 13 éves Romek Strzalkowski,
emlékét ma is tisztelettel ôrzik, de hogy a lengyel—magyar testvériséget 1956-tal is tovább
éltessék, a gyilkosság helyszínéhez közel lévô
ház falán a magyar mártír, Mansfeld Péter
emlékére kétnyelvû márványtáblát helyeztek
el, az utcát pedig róla nevezték el.
A magyar ötvenhatos forradalom nemcsak
a megemlékezésekben él, hanem szó szerint
a gyakorlatban is. Poznañ harcos hôsei megalakították az 56-os magyar lovagrendet, köpenyükön ott a jelvényük, a lyukas nemzeti
lobogó. A lovagrend tagjai rendszeresen találkoznak, ôrzik a nemzeti és közös emlékeket,
tartják a kapcsolatot magyarországi iskolákkal, elôadásokat szerveznek.
E sorok írójának módjában állt megtekinteni a lengyel 56-os lovagok, Mansfeld Péter
emléktáblájának megkoszorúzását. A járókelôk, az utca névtelen emberei, öregek, ªatalok sorra megálltak, fejet hajtottak, érzôdött
rajtuk a belsô indíttatású tisztelet a ªatal áldozat iránt.
M. Konrád

HITÉLET

Ünnepek
ÚRNAPJA (június 14.) Az ünnep teljes ne-

ve: az Úr testének és vérének ünnepe, amely
Jézus eucharisztikus jelenlétét hangsúlyozza,
és az 1263-as bolsenai csodához kapcsolódik. A Viterbo tartományban lévô olasz városka templomában a misézô papot az átváltoztatás pillanatában kétségek gyötörték afelôl,
hogy a kenyér és a bor valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e. Ekkor megdöbbenve vette észre, hogy a megtört ostyából vércseppek
hullottak a korporáléra. Úrnapját a csoda emlékére IV. Orbán pápa hirdette ki 1264. szeptember 8-án.

JÉZUS SZÍVE tisztelete már a középkorban kimutatható különösen a német misztikusoknál (1250–1350), késôbb a jezsuiták
és a karthauziak terjesztették el. IX. Pius pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész
egyházra kiterjesztette. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma.
Fôünnepe a pünkösd utáni második vasárnapot követô péntek, ebben az évben június 19.
Jézus Szíve tiszteletére szentelt templom kerületünkben a Széphalmi plébániatemplom és a Tárogató úti kápolna.

A ferences család jubileuma
A Kájoni János ferences közösségi házban
május 25-én a Szent Ferenc Kisnôvérei közösséget mutatta be Szibig Marianna Ágnes általános elöljáró és Czopf Éva Klára nôvér. A
közösség 1981-ben kezdte meg mûködését titokban — Mustármag néven — az Ausztriában
élô, magyar származású Szôllôsy Julianna
Christophora keresztes nôvér vezetésével.
1990 tavaszán a közösség bemutatkozott Rómában, június 26-án megkapták az egyházi
jóváhagyást. Tevékenységük elsôsorban Magyarország keleti része felé irányul. 1991 januárjában Budapestrôl Szomolyára költöztek
az egri érsek által felajánlott üres plébániaépületbe. 1992 nyarán Bükkszentkereszt,

majd 1994 ôszén Arló község fogad be nôvéreket. Hivatásuk az egyházban a megújulás
ügye és a szemlélôdésbôl, tevékenységbôl fakadó evangelizáció, amelyet egy tágabb Betlehemnek nevezett közösségben is gyakorolnak. Ehhez a közösséghez papok, nôvérek,
házaspárok, családok tartoznak. Jelenlegi
szolgálataik közül néhány: lelki gondozás
(kollégiumban, börtönben, kórházban), hitoktatás, tanítás általános iskolai, közép- és
felsôoktatásban, kántori szolgálat, idôsek, cigánypasztoráció.
Június 15-én 19 órakor az Assisi Szent Ferenc betegápoló nôvérek közössége mutatkozik be.

MESÉLÔ KÉPEK

Macskaköveken a Rózsadombra

Gyermekkorunk meséinek hangulatát idézi az a Frankel Leó útról nyíló meredek utcácska, amely nevét a
domb tetején nyugvó bektasi dervisrôl, Gül Babáról kapta. A „Rózsák atyjának” türbéje és az azt övezô kert
ma is látogatható. A terület különbözô városrészek határán fekszik, itt találkozik egymással többek között
Rózsadomb és Felhévíz. Már a török idôk elôtt is igen népszerû volt ez a vidék, hiszen jótékony hatású
gyógyvizes fürdôi számtalan embert vonzottak. Nemcsak fürdôinek titkát ôrzik a macskakövek, a domb
oldalában egykor a szôlôsgazdák és a kôfejtôk is megtalálták boldogulásukat.

17. OLDAL
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN az úrnapi körmenet június
14-én, a 10 órakor kezdôdô szentmisét
követôen lesz.
Június 21-én a 18 órai szentmisén
énekel a Vox Clara kamarakórus, vezényel Bottkáné Kollár Júlia, közremûködik Bottka Ágnes, Bottka András, Benda
György (ének) és Nagy László Adrián (orgona). Elhangzik: Schubert: G-dúr mise,
Mendelssohn: Hör mein Bitten, Franck:
Panis Angelicus.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL
FERENCES TEMPLOMBAN június
14-én 10 órakor hittanos Te Deum, a
szentmise után úrnapi körmenet.
SZENT ANTAL ORGONAFESZTIVÁL:
A Pasaréti ferences templomban június
20-án 19.30 órakor Pálúr János hangversenye. Június 27-én 19.30 órakor
Waldemar Kraviec (Lengyelország) ad
hangversenyt.
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG: Június 14-én 10 órakor
hittanos évzáró, családi istentisztelet,
Családi nap közös ebéddel, elôadással,
gyerekprogrammal. Június 15–17-én 8–
16 óra között nyárkezdô gyereknapok
napközis rendszerben. Részletes információ: (06 30) 383- 8145, Kovács Gergely.
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: Június
14-én Úrnapja, a hagyományos virágszônyeges úrnapi körmenet a 10.30
órai szentmisét követôen kezdôdik.
SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA: Június 15-én 20 órától Vécsey Annamária bemutatja a medjugorjei
gyalogos zarándoklatáról készült
DVD-t a széphalmi Biblia-körben. Június 21-én, Jézus Szíve ünnepén lesz a
Széphalmi templom búcsúja.
MEGALAKULT AZ EGYSÉGES MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ. Május 22-én az alkotmányozó zsinat tagjai
Debrecenben ellenszavazat nélkül elfogadták az alkotmányt, amelyet a hazai
református egyházkerületek, a kárpátaljai, az erdélyi, a királyhágó-melléki és a
délvidéki, partiumi és a magyarországi
református egyházrészek püspökei láttak el kézjegyükkel. A szlovákiai magyar
református egyház nem csatlakozott az
új szervezethez, de képviselôi jelen vannak Debrecenben és kinyilvánították
együttmûködési szándékukat. A zsinat
a döntésével lényegében a Kárpát-medencei magyar református egyházrészek alkotmányjogi egységét mondta ki.
MICVE KLUB: Állandó programok: Hétfônként 16 órától karbantartó torna
csontritkulásos betegeknek. Csütörtökönként 18 órától Frankel Baráti Kör.
Várjuk új tagok jelentkezését! Vasárnaponként Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek 10–11.30-ig. Információ: (06 30)
491-8140. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA
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A Fôvinform jelenti
n A budai fôgyûjtôcsatorna építése miatt a
Bem József téren a Fô utca vonalában lévô
útpálya továbbra is zárva van, és a Fekete Sas
utcát egyirányúsították a tér felôl a Henger utcáig, illetve a Tölgyfa utcától a Margit körút
felé, mert a fél útpályát elfoglalja a munka. A
Bem rakpartot továbbra is zárva tartják a Jégverem utca és a Halász utca között. A Fô utca
ezen a szakaszon kétirányú, a Halász utca pedig egyirányú a rakpart felé. A Budai alsó rakpart Erzsébet hídi, Döbrentei téri felhajtóját
régészeti munkák miatt még nem lehet használni, és a rakpart Margit hídtól északra esô
szakaszán sem lehet közlekedni.
n A Hidegkúti úton a városhatár közelében
a Máriaremetei út után a Szarvashegy utcánál
felbontották a kifelé vezetô oldalt, mert vízvezetéket javítanak; jelzôlámpás irányítással lehet áthajtani.
n A Felsô Zöldmáli úton a Zöldmáli lejtô és
a Pusztaszeri út között felújítják az útburkolatot, egy rétegben aszfaltoznak, valamint bazaltbetonnal újjáépítik a szakaszra esô buszmegállókat. A váltakozó irányú forgalom félpályás útlezárás mellett haladhat. A felújítás
teljes ideje alatt 30-as tempóval, szakaszosan
váltakozó irányban lehet csak közlekedni. A
29-es autóbusz megállóit áthelyezték. Ugyancsak a Felsô Zöldmáli úton, de a Csatárka út
és a Pitypang utca közötti szakaszon a vízvezeték felújítása miatt szûkül le az útpálya.
n A Gábor Áron utca lefelé vezetô oldalán
az Endrôdi Sándor utcánál gázvezetéket javítanak, emiatt útszûkületre számítsanak. A 91es és a 291-es autóbuszok megállóját pedig
áthelyezték.
n A Bimbó út alsó szakaszán középszigetes
gyalogátkelôhelyet építenek, emiatt korlátozásokra számítsanak.
n A Nagyrét utcában az Ördögárok utcánál
középszigetes gyalogátkelôhely és a kerékpárosok biztonságos átvezetése, a Géza fejedelem utcában új burkolat és útszegély épül.
n A Krisztina körúton felbontották a Moszkva tér felé vezetô belsô sávot a Déli pályaudvar után és az Attila út elôtt.
n A BAH-csomópontban a Jagelló útnál, és
az Alkotás utca kifelé vezetô oldalán a külsô
sávot gázvezeték építése miatt felbontották.
n Buda felôl az átadott Szabadság hídon a
Nagycsarnokig, a Sóház utcáig mehetnek el,
onnan célforgalomban közlekedhetnek a
Vámház körúton a Lónyay utcáig, de a Kálvin térre az Astoria felé továbbra is csak a
BKV és a taxik hajthatnak rá.

BKV-VAL A BUDAKALÁSZI CORÁBA.
A BKV 204-es jelzésû autóbusza június
6-tól mindkét irányban betér a budakalászi Cora áruházhoz, kivéve a reggeli
csúcsidôszakot és az ünnepnapokat, illetve mindennap az utolsó járatokat. Az
autóbusz továbbra is Békásmegyer, HÉV
állomás—Rákospalota, Kossuth utca között, a Megyeri hídon át közlekedik.

KÖZLEKEDÉS
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Útfelújítások és közmûrekonstrukciók
Útburkolat-felújítás miatt továbbra is munkálatokra kell számítani a Felsô Zöldmáli
úton a Pusztaszeri út és a Zöldmáli lejtô között. A forgalmat leginkább a buszmegállószigetek építése nehezítette, mert a speciális
felületnek hosszabb száradási idôre volt szüksége. A közlekedés váltakozó irányú forgalom
mellett zajlott, de gyakran dugult be az út. A
munkálatokat követôen a Zöldmáli lejtôn a
burkolatot is felújítják.
A vízmûvek vízvezeték-rekonstrukciót végez június 10. és augusztus 31. között a Budakeszi út és a Szilágyi Erzsébet fasor Labanc utca és Házmán utca közötti szakaszán. Az útfelújítást megelôzô munka burkolatbontással
jár, ami nehezíti a közlekedést. A személygépkocsival közlekedôknek, valamint a 22-es autóbusz utasainak megnövekedett menetidôvel kell számolniuk. A felújítási munkálatok
alatt a vízszolgáltatást zavartalanul biztosítják a környéken.
A csatornázási mûvek július 1-jétôl folytatja a hálózat korszerûsítését a Hûvösvölgyi

úton. A munkálatok elôre láthatóan lassítják
majd a forgalmat.
A Pitypang és Zöldlomb utca környékén kábelfektetés miatt bontották meg a járdát és a
bekötéseknél az aszfaltot.
A fôgyûjtôcsatorna építési munkálataihoz
kapcsolódva a Fekete Sas utcában bontották
fel az aszfaltot. A munka tervezett befejezése
július 30.
Június 13-tól kell forgalomkorlátozásra
számítani a Hûvösvölgyi úton, mert a Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. megkezdi a csatornarekonstrukciót. A Modori
utca és a Vadaskerti utca közötti 500
méteres szakaszon lesz útszûkület. A
munkálatok során gazdaságos és gyorsabb technológiával a régi vezetékbe
húzzák be az új csatornát és kicserélnek
több csatornaaknát. Az útfelújítást megelôzô építkezéssel augusztus 31-ig kell
elkészülni.

Továbbra is marad a hosszú 5-ös
A BKV és más szakemberek szerint is bevált ték. Az indokolt kérést a pesti hídfô korrekcia Pasaréti tértôl a Rákospalota, Kossuth utcá- ós munkáinak elvégzése után teljesítik, és akig közlekedô hosszú 5-ös járat. Az egyetlen kor az összes, a hegyvidékekrôl jövô járat
változtatás, hogy június 6megáll majd ott. Szerkesztól a Pasaréti térrôl a kotôségünk két próbát tett az
rábbiakhoz képest egy já5-ös busz vonalának teljes
rattal meghosszabbodik az
beutazásával, hétköznap
üzemidô, az utolsó busz
csúcsidôben és szombat
23.23-kor indul. Kérésdélután, mindkét esetben
ként felmerült, hogy a Bel6–6 perccel volt hosszabb
város felé az Erzsébet hía menetidô a kiírtnál. Az
don a Március 15. tér felett
5-ös buszvonal hossza 21
a 8-ason kívül az 5-ös
kilométer, a menetidô irábusz is álljon meg, hogy
nyonként 70 és 69 perc,
jobb legyen a kapcsolat a
csúcsidôben 19 kocsi, míg
2-es villamoshoz. Ezt azonhétvégén 7–8 kocsi jár a voban a rossz forgalmi helynalon.
Kertész István
zet miatt egyelôre elvetet-
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Hídfelújítás: talán júliusban végre elkezdôdik
Budapest második kôbôl készült folyami
átkelôje, a 133 éve, 1876-ban felavatott
Margit híd felújítása nem tûr halasztást
— állítják a rekonstrukció tervezésével
megbízott szakemberek. A fôvárosi
önkormányzat már több mint tíz éve
készül arra, hogy az egyre romló
állapotú hidat helyreállíttatja.
Mindeközben nem kevés pénzt kellett
fordítani a szerkezet állandó
megerôsítésére, javítására.

A mostani hírek szerint júliusban megkezdôdnek a munkák, és augusztus végén, szinte az iskolakezdéssel egy idôben elôreláthatólag egy évre megszûnik az autós forgalom a
Margit hídon. A kezdés azonban továbbra is
bizonytalan, mert a közbeszerzési pályázatra
érkezett ajánlatok közül a legolcsóbb is milliárdokkal haladja meg a fôvárosi önkormányzat által tervezett 13 milliárd forintot.
Németh Tamás, a felújítás tervezésével megbízott Fômterv irodavezetôje a Polgármesteri
Hivatalban május 28-án tartott lakossági fórumon úgy fogalmazott, hogy „mára gyakorlatilag szétesett a híd”. A közel másfél százada
épült hidat a tervezôk a mai forgalmi igények
szerint építik át. A felújítás után nagyobb áteresztôképességgel, szélesebb forgalmi sávokon haladhatnak a jármûvek, a mozgáskorlátozottak, a babakocsikkal közlekedôk és a kerékpárosok is kényelmesen használhatják az
átkelôt. A híd mintegy három méterrel (pontosan 295 centiméterrel) lesz szélesebb: nagyobb tere lesz a járdának, külön sávot kapnak a kerékpárosok, és a forgalmi sávok is
szélesebbek lesznek, különös tekintettel az
ívnél forduló részekre. A híd közepén és a
két hídfônél süllyesztett járdaszigetet alakítanak ki, ahol közlekedési lámpákkal is védetten kelhetnek át a gyalogosok. Ezzel gyakorla-

tik vissza, de az alapjait elkészítik, hogy idôvel akár újra állhassanak. A kilátók magasabbra kerülnek, a budai hídfô támfalát vasbeton helyett kôvel burkolják majd.
A felújítás munkálatainak megszervezése
sem kis feladat, hiszen az egyik legforgalmasabb fôvárosi híd (forgalomszámlálási adatok szerint csúcsidôben óránként körülbelül
háromezer jármûvet ereszt át) teljes lezárása
megbénítaná Budapest közlekedését. Autóval a munkálatok végéig gyakorlatilag nem lehet járni a hídon. A fôvárosi illetékesek abban bíznak, hogy nagy részüket sikerül rávenni arra, hogy tömegközlekedési eszközöket
használva keljenek át a Dunán vagy alatta.
Egy-két hetet kivéve azonban a félpálya mindig járható lesz, így busszal, villamossal, illetve gyalog és kerékpárosan tudunk rajta közlekedni.
A híd környezetének közlekedése is jelentôsen módosul a felújítás alatt. A tájékozta-

hogy a hídra augusztustól két sávban lehet
majd felhajtani. Farkas László mindezekhez
hozzátette: a fôvárosi autósoknak tudomásul
kell venni, hogy a Margit híd kiesését csupán
közlekedésforgalmi eszközökkel nem lehet
pótolni. Szükség lesz a szokások átalakítására, és bármennyire nehéz is, átszállni buszra, villamosra, metróra.
Lapunk kérdésére válaszolva, a Fômterv és
a fôpolgármesteri hivatal illetékesei elmondták: a közbeszerzési eljárás lezárult, így júli-

A híd keresztmetszetének rajza: a jelenlegi állapot és a terv a felújítás utáni helyzetrôl

tilag feleslegessé válnak a korábban megépített aluljárók, de segítség és cipekedés nélkül mehetnek ki a Margit szigetre a mozgáskorlátozottak és a babakocsis kismamák és
kispapák is.
A mûemléki helyreállítás részeként többek között korhû kandelábereket és korlátokat helyeznek a hídra, a régi, összesen hat
vámôrházat pénzhiány miatt ugyan nem épí-

tón a forgalomtechnikai ügyekért felelôs Farkas László, a Fômterv munkatársa elmondta:
külön terelô útvonalakat nem jelölnek ki, a
környezô hidaknak kell átvezetniük a Duna
felett az autók forgalmát. A felújítás elsô szakaszában kétirányú lesz a Török utca. A közlekedési szakember úgy véli, az Árpád híd húsz
százalék körüli forgalomnövekedést képes
felszívni. Ezt próbálják majd azzal növelni,

usban elkezdôdhetnek a munkák, de az autós
forgalom elôl csak augusztusban zárják le a
hidat. A lakossági fórum utáni napokban
azonban arról értesültünk, hogy a beérkezett
legalacsonyabb ajánlat is több milliárd forinttal több annál az összegnél, mint
amennyit a fôváros eredetileg a felújításra
tervezett.
Tóth I.
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ÉNO — több mint egy mint nappali intézmény
Színházba járnak, sportolnak, nyelvet
tanulnak, és kreatív foglalkozásokon
vesznek részt a II. kerületi Értelmi
Fogyatékosok Napközi Otthonába (ÉNO)
járók, ha éppen nem a Parlamentben,
vagy egy európai uniós tanácskozáson
szólalnak fel. Az Orsó utcai, speciális
szolgáltatásokat nyújtó intézmény
valódi otthont jelent azoknak a kerületi
fogyatékkal élôknek, akiknek
napközbeni ellátása máskülönben
nehezen, vagy egyáltalán nem lenne
megoldható. Ha pályázati forrásból
pénz állna a házhoz, még több
embernek, még több segítséget
nyújthatnának.

Mikor egy délelôtt az ÉNO-ban jártunk, többen is a munkaasztalukhoz invitáltak és büszkén mutatták meg, hogy kezük munkájával
miként válik egy-két fadarab némi enyv és virágmotívum segítségével míves dobozkává.
— Rendszeresen hajtogatunk papírªgurákat, készítünk posztóból virágdíszeket és többek között a gyöngyfûzés fortélyát is elsajátítottuk — árulta el István, aki az ujján lévô kis
gyûrût mutatva gyôzött meg végleg a csoporttagok kézügyességérôl. Aztán egymást lelkesedésben túlszárnyalva, hirtelen egy egész arzenálnyi, saját készítésû gyöngysort varázsoltak elô a többiek.
— Napirendünk változatos, sportolni a közeli Vasas-pályára járunk, éneklünk, csiszoljuk zenei tudásunkat, de a relaxációs gyakorlat is hasznunkra válik — sorolta lelkesen a
régi ÉNO-tag. Mindenki részesül egyéni fejlesztô programokra épülô gyógypedagógiai
foglalkozásban, és általában csoportos fejlesztô tréningeken is részt vesznek, de a
rendszeresen kilátogató orvos-pszichológussal egyéni beszélgetésre is lehetôség van.
Mert ugye, kinek nincsenek aprócska titkai,
amit jó lenne valakivel mégis megosztani?
Az otthonban elmondták, hogy a heti programokhoz tartoznak olyan elemek, amelyek
a fogyatékkal élôk napi tevékenységét könynyíthetik meg. A beilleszkedést támogató órákon ki-ki saját szükségletéhez mérten tanul
angolt, számítástechnikát, telefonhasználatot, helyesírást vagy éppen készpénzkezelést.
Legfontosabbnak mégis az önérvényesítést,
önrendelkezést tartják.
— Az önismereti tréningen reális képet alkothatunk magunkról, és feltárhatjuk a belsô
értékeinket — szögezte le határozottan Laci.

— Szükségünk van a lelki ösztönzésre és támogatásra, mert ez segít közelebb hozni a
kinti világot.
— A közös kirándulásokat mindig megörökítjük emlékkönyvünkben, írunk hozzá néhány gondolatot is, hogy megmaradjon az élmény — fûzte hozzá Sándor, aki elmondta,
hogy külön gonddal készülnek minden programra. Ugyanúgy, mint a hazai és külföldi
szakmai találkozókra, ahol más, sérült embereket tömörítô szervezetek képviselôivel
együtt vesznek részt az Értelmi Fogyatékossággal Élôk és Segítôik Országos Érdekvédelmi Szövetségének munkájában. Megfordultak már acapulcói és kanadai kongresszuson,
jártak Izraelben és a Belgiumban tartott találkozón.
— Szükség van a fogyatékkal élôk összefogására, mert csak közös erôvel érhetôek el törekvéseink — hangsúlyozta Sándor, akit szülei kérésére helyeztek cselekvôképességet kizáró gondnokság alá, azóta gyakorlatilag semmilyen fontos kérdésben sem dönthet önmaga. Értelmes, intelligens felnôtt emberként
úgy érzik, társaikkal együtt jogfosztottá váltak. Többek között nem házasodhatnak, nem
írhatnak alá szerzôdést, és nem is szavazhatnak.
— Szeretnénk, hogy minél jobban megismerjenek és elfogadjanak minket, mert ez a
mindennapi életünkben fontos lenne a tanulás és a munka miatt egyaránt — említette
meg Klári, aki társaival együtt gyakran éli
meg a kirekesztettség érzését, noha több, toleráns munkahelyen is dolgozott már. A
ªatal lány úgy véli, kevés olyan hely van, ahol

PÁLYÁZAT MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK. Súlyos mozgáskorlátozottak támogatására hirdet pályázatot a Prof. Dr. Kováts István Alapítvány a tanulmányok folytatásához,
közlekedéshez, lakhatási, illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges
tárgyi eszközök megvásárlásához hozzájárulásként. A megpályázható összeg nem lehet
több a pályázati cél költségének 25 százalékánál, de legfeljebb 45 000 forint. Pályázni a
40. életév betöltéséig lehet. A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat az
alapítvány címére (1052 Városház u. 9–11.) kell elküldeni augusztus 31-ig.

a fogyatékosokat elfogadják olyannak, amilyenek. — Jó lenne beilleszkedni a társadalomba, megállni a helyünket, önállóan pénzt
keresni. Az ÉNO nagyon sokat jelent számunkra, mert foglalkoznak velünk, és segítenek felkészülni az önállóságra.
Az intézmény — amelynek felnôtt korú, értelmi fogyatékossággal élô személyek vehetik
igénybe szolgáltatásait — reggel héttôl nyit és
délután ötkor többen saját maguk indulnak
haza, másokat az otthon busza szállít lakhelyére. Az otthonban egyébként szinte állandóan
telt ház van, az Orsó utcai épület ugyanis túl
kicsi, hogy több embernek nyújtsanak szükségletüknek és állapotuknak megfelelô szolgáltatásokat, pedig a tapasztalatok szerint
nagy az igény. Jelenleg tizenöt gondozottal
foglalkoznak, ez a kapacitás végét jelenti.
— Az 1996 óta mûködô ÉNO sikere nagyban köszönhetô a korábbi intézményvezetônek, Gyene Piroskának, aki emberi légkört és
tartalmas szolgáltatásokat teremtett, és a szeretettel és elkötelezettséggel itt dolgozó szakembereknek — mondta el Bánlaki Jánosné, az
otthon vezetôje. — Rendszeresen részt veszünk a kerületi programokon, az önkormányzattal pedig példaértékû az együttmûködés, régóta segítenek minket, így a bôvítést
célzó pályázatunkat is támogatták, amit külön köszönünk. Szeretnénk, ha a nappali ellátás keretében a szükségletekre gyorsan találhatnánk megoldást, a szolgáltatások körét bôvíthetnénk, például az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásával. Ugyanis
ma nehéz elhelyezni olyan fogyatékkal élôt,
aki hirtelen magára marad ellátatlanul. Célunk létrehozni a kerületben egy olyan új ellátási formát, ahol a krízishelyzetekben el lehet helyezni a rászorulókat bentlakásos jelleggel, valamint helyben tudunk tanulási és
munkalehetôséget nyújtani, ezáltal saját jövedelmet adni az otthon tagjainak. Az otthonvezetô végül megjegyezte: idén sajnos nem sikerült pályázati forrást találni céljainkhoz, de
nem adják fel.
Szabó G.
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A gyermekek fogainak megóvása szívügyünk
Minden szülô boldog, ha gyermekének szabályos, ép fogsora van. A fogak egészségesen,
épen törnek elô. A szülô, a gyermek és a fogorvos feladata, hogy ezt az állapotot a felnôtt
korra megôrizze.
A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat három
gyermekfogorvosi rendelôt mûködtet. A Marczibányi tér 1. alatt kettô, a Pasaréti út 41–
43. alatt három, a Szabadság u. 23. alatt egy
gyermekfogorvos dolgozik. A Pasaréti úti rendelôben két fogszabályozó szakorvos is rendel. A rendelôk — az önkormányzat támogatásának köszönhetôen — jól fel vannak szerelve, az ellátáshoz a legkorszerûbb eszközök és
anyagok biztosítva vannak.

A hatékony fogmosási technika korai elsajátítása nemcsak az ép fogak megôrzése és az
ínygyulladás megelôzése miatt fontos, hanem azért is, mert a gyermekkorban rögzült
szokások az egész élet során megmaradnak.
Az iskolások fogmosási gyakorlataira a fogászati szakrendelôkben kerül sor az alsó tagozatos gyermekek évenkénti csoportos szûrôvizsgálata alkalmával. Nagyon sok kisiskolás már „rutinos fogmosó”, ami az egészségtudatos családi háttér és az óvónôk lelkiismeretes munkájának is köszönhetô.
Minden fogorvos kolléga gyakorlati tanácsokkal is készséggel áll a szülôk rendelkezésére. A legkisebbek fogápolását — puha gyer-

A gyermekfogorvosok feladata a kerületben lakó vagy a kerület oktatási intézményeibe járó gyermekek csoportos és egyéni fogászati gondozása. A gondozó munka szükségleteken alapuló megelôzô és gyógyító ellátást jelent. A fogorvosok és asszisztensek prevenciós munkájának kiemelten fontos része az
óvodás és alsó tagozatos gyermekek tanítása
a helyes szájápolásra. A fogmosásoktatás a
kiscsoportos óvodásoknál kezdôdik az évenkénti óvodai fogászati szûrôvizsgálatokkal
egybekötve. A kicsik a „Gyermekeink egészséges fogaiért” Alapítvány által biztosított
gyermekfogkefével tanulják a fogmosást. Az
orvos vagy asszisztens a kicsik kezét vezetve
segíti a mozdulatsor elsajátítását. A fogászati
team munkáját az óvónôk maximálisan segítik, hiszen az ô feladatuk az ebéd utáni fogmosás „levezénylése”.

mekfogkefével — már az elsô fogak kibújását
követôen javasoljuk. A gyermekfogkrém
használatának bevezetése fokozatosan történjen. Kezdetben nagyon pici, ªlmszerû réteg,
majd a tej-rágcsálófogacskák megjelenése
idején, két éves kor után borsónyi mennyiségû gyermekfogkrém kerüljön a fogkefére. A
szülôi segítség sohasem maradhat el. Célszerû elôször a száj öblítésére megtanítani a kicsiket.
Iskolás kor elôtt egyénileg, szülôi kísérettel van lehetôség a fogorvosi rendelô felkeresésére. Ajánlatos, hogy a szülôk a panaszmentes, ép fogú gyermekeikkel is évente meglátogassák a fogorvosi rendelôt. Így a rendelôvel
való ismerkedés, tanácsadás, fogászati szûrés mellett lehetôség van olyan prevenciós
beavatkozások elvégzésére, amelyek a fogak
épségének megôrzését szolgálják. Ezek a ke-

Átmeneti segítség idôseknek
A II. kerületi önkormányzat I. sz. Gondozási Központjában mûködô idôskorúak átmeneti
gondozóháza teljes körû ellátást biztosít az arra rászoruló idôseknek. Kérhetik felvételüket néhány hétre vagy hónapra is. Kórházi kezelés után, vagy ha a családja elutazik,
nincs, aki segítse, vagy ha a lakásában felújítás van, illetve tartós intézményi elhelyezésre
vár. További felvilágosítás: Szôke Gyuláné intézményvezetô, tel.: 212-5019, vagy személyesen: 1027 Bem tér 2.

zelések — ºuoridos ecsetelés, barázdazárás
— nem járnak kellemetlenséggel, fájdalommal. Így a fogorvos megnyeri a gyermek bizalmát, és ez nagyban megkönnyíti a késôbbi,
esetlegesen szükséges kezelések végzését. Nagyon fontos, hogy a lukas tejfogak fogászati
ellátása is megtörténjen. A szuvas üregben
megtapadó baktériumok a szájban lévô többi
fog romlását is megindíthatják. Ínygyulladás, kellemetlen lehelet, idôvel fájdalom jöhet létre. A gyermek a kellemetlen érzés miatt leszokik a rágásról. Ha a szuvasodás elôrehaladt és a gyulladás miatt a tejfogat ki kell
húzni, annak helyfenntartó szerepe megszûnik, és késôbb a maradó fogak fogszabályozása válhat szükségessé. A picik kezelését a szülôk jelenlétében végezzük, akik akár ölbe is
vehetik gyermekeiket.
A 6–18 éves korcsoport fogászati szûrése
és kezelése minden évben egy, szükség esetén két alkalommal megtörténik. Az iskolások csoportosan, pedagógus kíséretében keresik fel a rendelôt. A fogorvos kollégák törekednek arra, hogy a szükséges összes beavatkozást osztálykezelések során elvégezzék. A
szülô vagy a gyermek kérésére lehetôség van
— elôzetesen egyeztetett idôpontban — egyénileg részt venni fogászati kezelésen. A kollégák elfogadják a szülôi vagy orvosi igazolást,
ha a gyermek máshol veszi igénybe a fogászati ellátást.
Fogszabályozó szakorvosaink végzik a kezelésre szoruló 5–18 éves gyermekek ellátását.
A kezelés megkezdéséhez gyermekfogorvosi
beutaló szükséges, ezzel kereshetik fel a gyermekek — elôre egyeztetett idôpontban — a Pasaréti úti rendelôt. A kezelés kivehetô és/
vagy rögzített fogszabályozó készülékekkel
történik a legmagasabb színvonalon. A nem
szabályos fogazatban a fogak nehezebben tisztíthatóak, ínygyulladás, ínysorvadás elôfordulása gyakoribb. A szabálytalan fogazat hangképzési zavart okozhat, megbonthatja az arc
harmóniáját, gátlások kialakulásához vezethet. Fontos, hogy a beutaló kiállítása elôtt a
gyermekfogorvos a szükséges fogászati beavatkozásokat elvégezze. A fogszabályzó készülék viselése fokozott fogápolást tesz szükségessé, ezért is fontos, hogy ne legyenek a
szájban lepedék megtapadását elôsegítô szuvas fogak, illetve fogkô.
A kisiskolás kor velejárója a fogváltás. A tejfogakat mindenképpen el kell távolítani, ha
mögötte, mellette megjelenik az új fog. A „kicsit” mozgó tejfog mozgatásával, billegtetésével a gyermek is segítheti a fog kihullását. Minél hosszabb ideig nem engedi a tejfog a maradó fogat a helyére kerülni, annál nagyobb
az esélye, hogy csak fogszabályozással alakítható ki a szabályos fogsor.
Gyermekkorban dôl el fogaink jövôje. Célunk: gyermekeink egészségtudatos, fogaik
állapotára igényes, a fogorvoshoz bármikor
bizalommal forduló felnôttekké váljanak.
dr. Póka Beatrix
gyermekfogorvos, orvosigazgató
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Határidô:
október vége
A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda tájékoztatja a kerület lakosságát, hogy az
önkormányzat rendelete alapján a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és -felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásra, valamint a ªatal házaspárok elsô, saját tulajdonú lakáshoz jutására kiírt pályázat benyújtási határideje 2009. október 31.
A pályázat benyújtásához szükséges
adatlapot a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának Lakosságszolgálati
Csoportja (1024 Margit krt. 47–49.), a
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
(1024 Káplár u. 2/c-d), valamint a Lakosságszolgálati Csoport Pesthidegkúti Kirendeltsége (1028 Máriaremetei út 37.)
térítésmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére. Tájékoztatás kérhetô a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodáján, ügyfélfogadási idôben. Telefonszám: 346-5700. Ügyintézôk: Kéri Katalin és Nagy Róbert. A pályázati kiírás megjelent a Budai Polgár
április 3-án megjelent számában, valamint a teljes szövege a www.masodikkerulet.hu honlapon olvasható.

A családsegítô nyári
nyitva tartása
A Családsegítô Központ június 15–augusztus 31. között az alábbiak szerint
tartja ügyeleti idejét: hétfôn 10–13 óráig esetmegbeszélés, 14–18 óráig ügyelet. Kedden, szerdán és csütörtökön 14–
18 óráig ügyelet, pénteken 10–14 óráig
ügyelet. A jogi tanácsadás 2009. augusztus 1-jétôl szeptember 1-jéig szünetel.
A Gyermekjóléti Központ szakmai csoportja a nyár során az alábbiak szerint
tartja ügyeleti idejét: hétfôn 10–13 óráig esetmegbeszélés, 14–18 óráig ügyelet. Kedden és szerdán 14–18 óráig
ügyelet, csütörtökön 11–13 óráig szupervízió, majd 14–18 óráig ügyelet. Pénteken 10–14 óráig ügyelet, majd 14–18
óráig kapcsolattartási ügyelet.
Változatlan formában mûködik a készenléti ügyelet: hétköznap 20–08 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 0–24
óráig.

Kórus alakul
Pesthidegkúti amatôr vegyeskórus alakításához gyakorlott karvezetôt keresünk.
Tel.: (20) 927-3326.
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Fájdalom nélkül élni
A felegyenesedett testtartás, a
mozgászegény életmód és a hosszas ülô
munkavégzés együtt elegendô ok a
mozgásszervi betegségek kialakulására.
Nem csoda hát, ha férfiak és nôk,
idôsebbek és fiatalabbak egyaránt
szenvednek a fájdalmas tünetektôl.

Kiss Judit Berczik-díjas mozgásoktató meggyôzôdése, hogy a mozgásszervi panaszok
csak mozgással orvosolhatók. Ô ennek is
szenteli életét, hiszen a legkisebb gyerekektôl a nyugdíjas korosztályig tart különféle
mozgás- és tornaórákat. Széles palettájának
legújabb tagjaként gerinctornát oktat — csoportosan, egyénileg vagy akár házaspároknak.
— A hozzám járó hölgyek jó részét több évtizede ismerem — meséli Judit. — Ahogy múltak az évek, kicsit mindig alakítottam a tornaórák gyakorlatait az igényeknek megfelelôen. Sajnos, van, aki közben mûtéten esett át,
van, akinek kisebb-nagyobb ízületi kopások
okoznak panaszt. Bennük fogalmazódott
meg elôször a gerinctorna ötlete. A másik
egy személyes indíték volt: a férjemnek, aki
soha nem mozgott, nyaki gerincsérve alakult
ki. Számára állítottam össze egy gyakorlatsort. Ennek már másfél éve, és örömmel
mondhatom, hogy nincsenek fájdalmai és
teljesen rendbe jött, anélkül, hogy mûteni
kellett volna.
A férªakat talán még súlyosabban érintik a gerincproblémák, hiszen ôket nagyon
nehéz rávenni a rendszeres testmozgásra.
A férªak szabadidejükben leginkább fociznak vagy teniszeznek. Ezeknél a sportoknál
gyorsan kell reagálni, mozdulni a labdára,
így nincs idô ellenôrzés alatt tartani a mozdulatot, holott ez az egyik leglényegesebb pontja az ízületet és vázizmokat kímélô mozgásnak és a sérülések elkerülésének. A nôi tornákon is mindig pontról pontra haladunk,
behúzzuk a hasat, megfeszítjük a farizmot,
hogy ezzel megtámogassuk a derekat. Ha ezt
megtartjuk, jöhet már a lendületes mozdulat
vagy csavarás, nem kell sérüléstôl tartani. A
másik elkerülhetetlen eleme a sportnak a bemelegítés. E nélkül elkezdeni kergetni a labdát nagyon megerôltetô az izmoknak és ízületeknek egyaránt. A fokozatos bemelegítéssel
és a ªnom nyújtásokkal a csigolyák és ízületek melletti szalagokat lehet karban tartani.
Ezek ellenkezô esetben megrövidülnek és rugalmatlanná válnak, és emiatt csökken az ízületek mozgáspályája.
Voltak más esetek is, amikor a torna segített?
Hívtak egyszer egy kilencvennégy éves nénihez, akinek combnyaktörése volt, és a tornának köszönhetôen ma ismét jár. Egy hetvenen felüli hölgynek csipôprotézist ültettek
be, ô kéthavi torna után kertészkedni kezdett. Háromheti torna után kérdezte ámultan kezelôorvosa egy súlyos ízületi gyulladásból gyógyult hölgynek, hogy minek köszönhe-

ti ezt a hihetetlen gyors javulást. A legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy ezek az
emberek újra fájdalom nélkül élhetnek. Hiszek a mozgás gyógyító és frissen tartó erejében. Aki rendszeresen mozog, annak jobb a
vérkeringése, tehát az agy vérellátása is. Így
nemcsak testünket, de lelkünket és szellemünket is ªatalon tarthatjuk.
— Annyiban különbözik a gerinctorna a
szokásos gyógytornától, hogy nemcsak egy területre koncentrál, és nem mindig ugyanazt
a néhány gyakorlatot ismételjük. Igyekszem
színessé és élvezetessé tenni az órákat, hiszen mozgás közben nagy adag endorªn szabadul fel, ami az örömérzetért felelôs hormon. Ez akár jófajta függôséget is okozhat! A
másik lényeges különbség, hogy ez a torna
erônlétet ad, hiszen végigmozgatjuk az izomzatot, a csontokhoz közeli izmok, a mélyizmok edzése pedig hosszabb távon tartják
meg az edzettséget.
Dolgozott gyógytornászként is?
A legendás hírû gyógytornász, Dévény Anna
mellett dolgoztam. Ez az idôszak sorsfordító
volt az életemben, rengeteget tanultam tôle.
Ô koraszülött és sérült gyerekekkel foglalkozott. Kidolgozott egy olyan manuális terápiát, amelynek következtében mozgathatóvá
tette az izmokat, amelyeket a mûvészi tornából kölcsönzött elemekkel erôsítettünk meg.
Ennek a tornának egy kiemelt része volt a gerinc megerôsítését szolgáló mozgatás.
A jelenlegi gerinctorna gyakorlatsorának
összeállításánál egy ortopéd szakorvossal,
egy természetgyógyásszal és egy vietnami gerincspecialistával konzultáltam.
Sajnos, egyre ªatalabbaknál alakul ki gerincprobléma. Mi lehet ennek az oka?
A rossz cipôben való járás és a rossz széken való ülés az elsôdleges ok. Figyelni kellene arra, hogy a számítógép elôtt olyan magas
széken üljünk, hogy a monitor szemmagasságban legyen, így egyenesen maradnak a
nyakcsigolyák.
Szülôként már egészen kicsi kortól vigyázhatunk a gyerekek gerincére. Jó, ha sokat járnak lábujjhegyen és mezítláb, fôleg fûben,
homokban, egyenetlen talajon. Ugráljanak,
szaladjanak, mozogjanak szabadon. A vízben
való járás és futás is hasznos — még az anyukáknak is, mert jótékonyan megdolgoztatja a
combizmokat.
Péter Zsuzsa
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Újra Rózsadomb lesz az étterem
Hamarosan régi fényében fürödhet a Rózsadomb étterem, ahol a tervek szerint egy kávéház is helyet kap majd. Korábban olyan — szerencsére mostanra már álhírnek számító —
értesülések is napvilágot láttak, hogy egy
diszkontárakkal dolgozó áruházlánc üzlete
nyílik az egykor szebb idôket megélt étterem
helyén. Mikácsi Péter, az üzlethelyiség feletti
ház közös képviselôje elmondta, hogy a lakóközösség egyöntetûen a régi idôk éttermét
képzeli el a nemrég bezárt és üresen álló ven-

déglátó egység helyén. Ezt a legutóbbi társasházi közgyûlésen is felvetették a lakók.
— Szeretnénk, ha nyáron megkezdôdnének az építési munkálatok és év végére megnyílhatna az étterem — tájékoztatta lapunkat
a tulajdonosi szándékokról Hegyi Zoltán. Elmondta: a Rózsadomb étterem ismét visszakapja a régi nevét, és egyben kávézó is nyílik.
Már készülnek a belsôépítészeti tervek, amelyek a 30-as, 40-es évek polgári hangulatát
kölcsönzik majd az étteremnek.
szg

Bronzérem a kerületi fiúknak
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ÔSTERMELÔI PIAC KERÜLETI MINTÁRA.
A pesthidegkúti termelôi piac sikere túlnôtt a
kerület határain. A közeli Pilisszentivánban is
úgy döntöttek, a II. kerületi példa alapján ôstermelôket hívnak meg, hogy a lakók kedvezô
áron, jó minôségû termékeket szerezhessenek
be. A máriaremetei piachoz hasonló vásár lényege, hogy a bevétel a termelôknél marad,
miközben a helyi lakók jó minôséget kapnak
és egy kellemes délelôttöt tölthetnek el jó hangulatban, kóstolóasztal és zene mellett —
mondta el az adyligeti Szilágyi Zsolt, aki évek
óta a pesthidegkúti piac fôszervezôje. Hozzátette: a szentiváni piac a rendezô Preisz Tiborral közös együttmûködés eredménye, és remélik, minél többen mennek el a kerületbôl is. A
hazai agrártermékeket kínáló piacot június
20-án tartják 8 és 13 óra között a pilisszentiváni Fiat szerviz kertjében (2084 Pilisszentiván,
Bánki D. u. 2.).
SIKLÓERNYÔS NYÍLT NAP. A Kettô SE Siklóernyôs Szakosztálya ismét nyílt napot tart. Június 20-án mindenkinek lehetôséget biztosítanak, hogy kipróbálja a siklóernyôs repülést. Találkozó pontban 9 órakor az Arad és Kardos utca sarkán. A repüléshez 20–25 km-t kell utazni. Akik autó nélkül jönnek, elviszik a starthelyre. Túrázó felszerelés, magas szárú cipô, kesztyû az ajánlott öltözet. A szakosztály minden
érdeklôdôt vár a június 23-án induló tanfolyamra. További információ: Gombóc (Pálª Béla Gábor), (06 30) 445-1889, pbg@freemail.hu, www.2se.hu, www.up-hungary.hu

T i szt e lt Sze r k e sztô s é g!

Május 21–24. között az ausztriai Leondingban 13 ország 54 csapatának részvételével három korosztályban
rendeztek nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát. A II. Kerület UFC U13-as csapata remek teljesítménnyel a
bronzérmet jelentô harmadik helyen zárt.

Érdemes szólni
Ez a kis, Kitaibel Pálról, a neves természettudósról elnevezett
utca, amelyben több évtizede lakom, a lakosság többsége számára csak az itt mûködô Országos Meteorológiai Intézet révén
ismert. Az alig 300 méter hosszú utcácska a Kis Rókus utca és
a Bimbó út között húzódik, de forgalma a Millenáris felépülése
óta jelentôsen megnôtt, pedig majdnem teljesen egyirányú.
A személyautó-forgalom — fôleg a reggeli és délutáni órákban — azért nagy, mert sok család hozza gyermekeit abba az
óvodába, amelyre erkélyemrôl rálátok. Az utca Keleti Károly utcai és Bimbó úti szakaszán mindkét oldalon sok szép fa kezdi
bontani leveleit, ha megérkezik a tavasz. Néhány hete, amikor
zöldbe borultak már a fák, észrevettem, hogy a mi oldalunkon
egy levél nélküli, kiszáradt, de elég magas csupasz fa éktelenkedik. Jobban megnézve, a vele szomszédos fa több, karvastagságú ágain sem nôttek levelek. Egy nagyobb széllel járó napon
láttam meg, hogy a kiszáradt fát elkezdte mozgatni a légáramlat. Alatta sok autó haladt át és bizony, beparkolt több olyan kocsi is, amelybôl egy-egy szülô gyermekeit emelte ki, hogy bekísérje a szemközti óvodába. Felhívtam a Polgármesteri Hivatal
illetékes Mûszaki Csoportját, és Hiller Gábort tájékoztattam a
veszélyforrásról, ô megköszönte, és ígéretet tett arra, hogy intézkedik. Május 23-án szombaton érkezett a házunk elé az a
proª csapat, amely egy óra alatt befejezte a munkát. Délre egy
olyan teherautó is megérkezett, amely mögött egy ôrlôgépbe

NYÁRI SZÜNET. A Pesthidegkúti Baráti Kör
júniusban júliusban és augusztusban nyári
szünetet tart. Következô összejövetelünkön,
szeptember 16-án 17 órakor ismét szeretettel várnak minden érdeklôdôt. A találkozókon
részt vettek döntése alapján az összejöveteleket minden hó harmadik szerdáján tartják.

munkások dobálták bele a levágott ágakat, és azokat apró darabokra szétvágva az autó rakterébe fújta.
Ezt a történetet azért is írtam meg, hogy felhívjam kerületünk lakóinak ªgyelmét: ha ilyen rendellenes vagy veszélyes
helyzetet észlelnek, jelentsék azonnal be, mert orvosolni csak
azt lehet, amirôl tudunk. A közöny sehova vagy súlyos balesetekhez vezethet.
dr. Kroó Mária

Mennyit ér egy emberélet?
A második kerület egyik toronyházában lakom, de Szegeden tanulok az egyetemen. Édesanyám nap mint nap sétáltatja kiskutyánkat, sokszor találkozik más kutyásokkal. Így történt ez tegnap délután is, amikor észrevett egy fekvô, vélhetôen ájult kutyás férªt az udvaron. Körülötte jó néhányan álltak és nézték,
a kutyus mellettük mászkált. Édesanyám felajánlotta, hogy
azonnal hívja a mentôket, de a szomszédok tétovázva bár, de lebeszélték, mondván: nem érdemes. Késôbb látta, hogy már
többen állnak ott, de továbbra se történt semmi, csak néztek.
Ekkor édesanyám meg egyszer felajánlotta, hogy mégis hívná
a mentôket, de leintették. Végül hazajött, és hívta az Országos
Mentôszolgálatot, ahonnan egy óra múlva küldték a mentôket.
Nem hiszem el, hogy annyi emberség nem volt az ott nézelôdôkben, hogy kihívják a mentôket, még akkor is, ha a kiszállásért ªzetni kell indokolatlan esetben. Mennyit is ér egy emberNév és cím a szerkesztôségben
élet?
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BUDAI POLGÁR

M’art a Mammutban
Az idén nyáron — immár nyolcadszor — újra elindul a Mammut Be- Az M’art 2009 részletes programja
vásárló- és Szórakoztató Központ lassan önálló kulturális márkáján Révész Sándor és Zenekara: Parázs
vá erôsödô M’art rendezvénysorozata.
(akusztikus koncert) — június 24., 20 óra

Nekünk, budaiaknak manapság már nem kell magyarázni, milyen
fontos, hogy a Mammut korosztálytól, pénztárcától függetlenül igenis
a mindennapi életünk részévé vált. Ide járunk postára, piacra, bevásárolni, ruházkodni, moziba, vagy csak egy-egy kellemes baráti vacsorára. A Mammut nyolc évvel ezelôtt indított rendezvénysorozata által
most már kulturális igényeinket is kielégíthetjük kedvenc bevásárlóközpontunkban. Az M’art egy lelkes, ªatal csapat irányítása alatt komoly minôséget kínáló összmûvészeti fesztivállá nôtt. Az idei programban a család minden tagja megtalálja a számára izgalmas, élményt kínáló mûsorszámokat.

n Márai Sándor: Az igazi (szerelmi törté-

net egy részben) — július 1., 20 óra
Zenekar: Zsákbamacska
(Bartos Erika megzenésített versei kicsiknek és nagyobbaknak) — július 8., 11 óra és 14 óra
n Alma Együttes: Játsszunk együtt! (interaktív gyerekkoncert kicsiknek és nagyobbaknak) — július 15., 11 óra és 14 óra
n Márai Sándor: Válás Budán (prózai színmû egy részben) — július
22., 20 óra
n Brass Cirkusz: Mese a Tubatigrisrôl és a Trombitaparipákról (gyerekszínház szavak és (kor)határok nélkül) — július 29., 11 óra
n Bozsik Yvette Társulat: Négy évszak (babaszínház 0–3 éves korig)
— augusztus 5., 11 óra
n A Fool Moon a cappella együttes koncertje — augusztus 12., 20 óra
n Kiskalász

A Mammut Színház elôadásainak helyszíne a Kaméleon Klub. A
Mammut Színház nézôinek 3 órás ingyenes parkolást biztosítunk az
elôadás ideje alatt.
Mammut. Híd az élményekhez.
Az elôadásokra jegyek válthatók:
— a Mammut II. épületében a Libri Könyváruházban található Concert & Media
Jegyirodában (tel.: 345-8583, nyitva tartás: hétfô–péntek: 12–19.30, szombat:
13–19.30, vasárnap: 13–18)
— interneten: www.jegyelado.hu
— az elôadás elôtt egy órával a Kaméleon Klub bejáratánál
Részletek: www.mammut.hu/mart/

SZIGETELÉS—VÍZSZIGETELÉS—SZIGETELÉS—VÍZSZIGETELÉS

Folytatásos szigetelési rémregény
3. rész
Végre kitavaszodott, sôt már itt a nyár, legalább is a naptár
szerint.
Az a pünkösd elôtti, múlt pénteki égzengés és hatalmas
esô az új házunknak nagyon betett.
Egyedül az a nappali feletti beázás szûnt meg, amit kijavíttattunk azzal a proª szigetelô céggel. A szakértônek igaza
volt, hogy a terasz lábazati szigetelése és a teraszajtó küszöbe alatti szigetelés hiányzott. Egy hétig tartott a javítás, de
megérte: ez a hatalmas esô sem tudott beázást okozni, a nappalink mennyezete újra száraz.
De a pince… Arról ne is beszéljünk! Egész hétvégén hordtam ki az elázott bútorokat és a tönkrement ruháinkat. Szóval, a pince csurom víz lett. Tíz centi víz állt benne!
Újra ki kell hívnom a szigetelési szakértôt, mert ennek a végére kell járni! Hiába kísértük ªgyelemmel az egész építkezést, egyszerûen nem tudjuk megállapítani, hol lehet a hiba.
A szigetelés lett rosszul elkészítve, vagy csak a csapadékvíz
jutott be valami furcsa módon, vagy a csatornarendszer hibás? Remélem, holnap okosabbak leszünk és a szakértônk
(talán már mondhatom így is, mert úgy látom, nem ez lesz az
utolsó találkozásunk) megfejti a hiba okát. A következô számban majd beszámolok róla.
Addig is esô- és beázásmentes vidám nyári idôt kívánok
mindenkinek.
Héra Gábor
szigetelô szakmérnök
(06 20) 974-6226

UTÓLAGOS SZIGETELÉS — VÍZSZIGETELÉS — UTÓLAGOS SZIGETELÉS
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
Rózsadombi kollégium keres gyakorlott és
szakképzett fôkönyvi könyvelôt, valamint
munkaügyi elôadót. Tel.: 336-1494, e-mail:
mateffi@freemail.hu
Gyakorlattal rendelkezô hölgy házvezetést,
vasalást, ügyintézést, gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.: (20) 779-9734
A Remetekertvárosi Általános Iskola keres
tanítót angol idegen nyelvi mûveltségi területtel, valamint napközis nevelôt. A szakmai
önéletrajzot a remete@remete.sulinet.hu
címre kérjük beküldeni.
Telefonos irodai munka a Délinél, 6 órás délutáni elfoglaltsággal. Érdeklôdni 14 óra
után: 880-9180, (70) 770-0082.
Várom 25 tanítható vállalkozó szellem jelentkezését, aki havi 2000 euró jövedelmet
akar fél év múlva. Wawnik Zsuzsa, tel.: (70)
408-0306.
Házvezetônôi állást keres 52 éves, érettségizett, franciául és angolul is elég jól
beszélô hölgy sok év tapasztalattal és
kiváló referenciákkal. Tel.: (20) 4690993, e-mail: nevesesztere57@citromail.hu.
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435

OKTATÁS
ÖNISMERETI CÉLÚ VIZUÁLIS MÛVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORTOKAT INDÍTUNK A
II. KERÜLETBEN. MÛVÉSZETTERAPEUTA:
KISS KATALIN. JELENTKEZÉS: (30) 9636046, 326-7552, http: //www.kisskati.hu
RING AUTÓS-MOTOROS ISKOLA. Örülünk, hogy ránk találtál. www.budairing.hu.
Tel.: 2020-521, 14–18 óra között.
HATÉKONY NÉMET NYELVOKTATÁS
(EGYÉNI, CSOPORTOS), FORDÍTÁS. HÁZHOZ MEGYEK! TEL.: (30) 397-4742
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/3000
Ft. Tel.: (30) 302-7760
ANGOLOKTATÁS DIPLOMÁS MAGÁNTANÁRTÓL MINDEN SZINTEN, RENDKÍVÜL
HATÉKONYAN. TEL.: (20) 541-4813
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA FELKÉSZÍT. TEL.:
(30) 343-8351
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. PÓTVIZSGÁRA, OSZTÁLYVIZSGÁRA, ISMÉTLÔVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS. TÖBB MINT
HÚSZ ÉVES GYAKORLAT. TEL.: 213-7747,
(20) 518-2808
MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, (pótvizsga) felkészítés minden szinten, referenciákkal. Tel.: 250-2003, (20) 934-4456
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai tanártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype: ok-tato

INGATLAN
Millenáris park mellett a Kis Rókus utcában
teremgarázsban gépkocsibeállók eladók. Érdeklôdni: (20) 943-5953.
GARÁZS KIADÓ a II., Ôzgida utcában.
16 000 Ft/hó. Tel.: (30) 701-0351
GARÁZS KIADÓ A TÁROGATÓ ÚTON AZ
IBS KÖZELÉBEN. TEL.: (30) 624-3537
A HÛVÖSVÖLGYI ÚTNÁL MÁSFÉL SZOBÁS ÉTKEZÔKONYHÁS RÉSZBEN BÚTOROZOTT FELÚJÍTOTT LAKÁS KIADÓ. TEL.:
(20) 921-0496
A Bimbó úton a Pajzs utcánál négyszobás
erkélyes lakás kiadó. Tel.: (30) 418-6663
Kiadó lakás: I., Hattyú utca. 44 m²-es bútorozott lakás 45 000 Ft/hó (1 havi kaució). Tel.:
(30) 321-4930

A Vár alatt az I., Toldy Ferenc utcában I.
emeleti 66 m²-es 2,5 szobás hangulatos
lakás 2 garázzsal eladó. Irányár: 33,9 M
Ft. Tel.: (20) 932-5005
A II., kerületben, Pasaréten csendes 120
m²-es felújított lakás extrákkal tulajdonostól eladó. Cirkó, alacsony rezsi. Irányár 63
M Ft. Tel.: (30) 207-9528
II., PASARÉTEN KERTES VILLAHÁZBAN
72 m²-ES ELSÔ EMELETI ERKÉLYES 2,5
SZOBÁS ÖRÖKLAKÁS GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETÔSÉGGEL ELADÓ. 26,5 M FT.
TEL.: (70) 408-2628
ELADÓ PASARÉTI TÉRNÉL! 1,5 szobás erkélyes napfényes jó beosztású lakás (kocsibeállóval, pincével) tulajdonostól. Irányár:
18,8 M Ft. Érd.: (20) 996-9997.
A II., Szikla utcában 1995-ben épült háromszintes 160 m²-es ötszobás sorházi
lakás garázzsal eladó 8,5 M Ft-ért. Befektetésnek is kiváló! Tel.: (20) 9325005, 316-9408
A II., Felsô Zöldmáli úton 2004-ben
épült I. emeleti (lift) 76 m²-es háromszobás panorámás lakás garázzsal eladó
60 M Ft-ért. Tel.: (30) 960-8862, 3169408
A II., Gábor Áron utcában hatlakásos
Bauhaus-házban I. emeleti 87 m²-es háromszobás csendes lakás eladó. Ára 44
M Ft. Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A II., Vitéz utcában jó állapotú félemeleti csendes 31 m²-es hangulatos garzon eladó 11,5 M Ft-os irányáron. Tel.:
(20) 932-5005, 316-9408
A II. kerületben 45 m²-es kétszobás lakás
(keleti fekvésû, világos, csendes II. emeleti)
eladó 16,5 M Ft-ért. Tel.: (20) 823-4541
A Kuruclesi úton két szoba étkezôs erkélyes,
panorámás II. emeleti 55 m²-es öröklakás
garázzsal 28,9 M Ft-ért eladó. Tel.: (70)
380-8609
Bel-budai 1 + 2 félszobás felújított erkélyes,
klímás lakás tulajdonostól eladó. Irányár:
24,9 M Ft. Tel.: (20) 321-0665
A II., Nyúl utcában IV. emeleti (lift) 75 m²-es
3 szobás luxuslakás eladó. Ára: 38 M Ft.
Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A MAMMUT KÖZELÉBEN 71 m²-ES EGYEDI FÛTÉSÛ (CIRKÓS) EGY + KÉT FÉLSZOBA, ÉTKEZÔS, KLÍMÁS, RIASZTÓS, AMERIKAI ABLAKOS TETÔTÉRI LAKÁS IV. NEGYEDÉVI BEKÖLTÖZÉSSEL 30 M FT-ÉRT
TULAJDONOSTÓL ELADÓ. ÉRDEKLÔDNI:
(30) 736-4521.
II., CIMBALOM utcai villában I. emeleti
100 m²-es + 37 m²-es félszuterén eladó
tulajdonostól 1000 m²-es telken. Tel.:
(70) 221-0911, 10–13-ig.
Tulajdonostól eladó a Napraforgó közben II.
emeleti, belsô kétszintes, 106 m²-es körpanorámás lakás. Garázs, pince, saját kertrész.
Irányár: 49 M Ft + garázs. Tel.: 320-6491,
10–18 óráig.
II., Pesthidegkúton kétszobás, kertes családi
ház eladó. Tel.: (70) 277-4216
TELEK ELADÓ PESTHIDEGKÚTON A VÍZESÉS UTCÁBAN (1580 m²). IRÁNYÁR: 49 M
FT. TEL.: (30) 933-3164, (20) 934-2710,
www.vizeses.indigocenter.hu
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com
A II/A kerületben háromszobás I. emeleti lakás eladó 22 M Ft-ért. Tel.: (20) 560-7907,
376-9954
Nagykovácsiban építési telek kis lakóházzal
eladó gáz, víz, villannyal, 16 M Ft-ért. Tel.:
(20) 560-7907, 376-9954
A KISSVÁBHEGYEN kertkapcsolattal, parkos játszótérrel világos, panorámás, kétszo-

bás cirkófûtéses lakás eladó. Irányár: 22
500 000 Ft. Tel.: (20) 334-6101
BALATONKENESEI 197 m²-ES HAT FÜRDÔSZOBÁS PANORÁMÁS CSALÁDI HÁZAT CSERÉLEK BUDAPESTI LAKÁSRA,
ÉLETJÁRADÉKI SZERZÔDÉS LEHETSÉGES, ELADÓ VAGY BÉRBEADÓ. TEL.: (30)
283-1519
A BALATON ÉSZAKI PARTJÁN, ÁBRAHÁMHEGYEN KÖZVETLEN VÍZPARTI KÉTGENERÁCIÓS 170 m²-ES, LAKÓHÁZZÁ ÁTMINÔSÍTETT
ÖSSZKÖZMÛVES KÖRPANORÁMÁS NYARALÓ ELADÓ. DUPLA GARÁZS. TELEK: 604 m².
VITORLÁSKIKÖTÉSI LEHETÔSÉG. TEL.: (20)
938-2579
Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk KIADNI, ELADNI ingatlanát. Multinacionális cégek
részére KERESÜNK bérbeadó luxus házakat, lakásokat. START INGATLAN. Tel.:
316-9408, (20) 971-3335
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT PÉTER, www.budaihegyek.hu
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat korrekt jutalékkal. Tel.:
215-7336, (30) 530-5338,
www.budainewyork.hu
KERESÜNK-kínálunk ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, irodákat, villákat, telkeket kedvezô feltételekkel, 15 éves tapasztalattal. Tel.: 315-0031, (70) 9440088, amadex@amadex.hu
ELADÓ TELKEKET, LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT KERESÜNK POTENCIÁLIS VEVÔJELÖLTJEINKNEK. 1021 HÛVÖSVÖLGYI ÚT
138., www.villanegyed.hu, STOP!
SHOP!, TEL.: 398-8141, (30) 211-5812
KÜLFÖLDI ÜGYFELEINK RÉSZÉRE KERESÜNK KIADÓ INGATLANOKAT. www.villanegyed.hu. STOP! SHOP! BEVÁSÁRLÓPARK, II., HÛVÖSVÖLGYI ÚT 138. TEL.:
398-8141, (30) 211-5812
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei részére keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat, villákat, telkeket és irodákat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu,
www.budaivillak.com, www.irodainfo.com
AZ IMMOBIL VERECKE INGATLANIRODA
15 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL
ÜGYFELEI RÉSZÉRE KERES-KÍNÁL BUDAI
INGATLANOKAT. TEL.: 325-8563, (30)
924-7165, II., VERECKE U. 14., www.verecke.hu
FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE HOSZSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK BÉRBEADÓ CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT.
FIZETÔKÉPES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE FOLYAMATOSAN KERESÜNK II. KERÜLETI
ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.: 274-0174,
(30) 396-5579, info@bestbuda.hu,
www.bestbuda.hu
Amerikai és francia iskola vonzáskörzetében keresünk nívós ingatlanokat hosszú távú bérbeadásra. Crespol Ingatlaniroda. Tel.:
(30) 921-8438

EGÉSZSÉGÜGY
Házi betegápolást, gondozást vállal okleveles ápolónô. Tel.: 303-6417 este,
reggel.
Empátia! Családoknak házvezetônôket,
idôsgondozókat, gyermekfelügyelôket
közvetítünk igény szerint. Várjuk megbízásukat! Tel.: 336-1094, (70) 380-5650
A II. kerületben a Kandó Kálmán utcában
ÁNTSZ-engedéllyel orvosi rendelô kiadó.
Tel.: (20) 370-6378

SZALONOMBAN (II., PENGÔ U.) HELY KIADÓ VENDÉGKÖRREL RENDELKEZÔ TERMÉSZETGYÓGYÁSZ VAGY CSONTKOVÁCS VAGY AKUPUNKTÔR HÖLGY RÉSZÉRE. www.anni.hu, tel.: (30) 9211809.
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôpont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZAT. Esztétikus tömések, porcelánkoronák, hidak, FOGSZABÁLYOZÁS FELNÔTTEKNEK is. Dr. Gombos Lívia, 1021 Széher út 11. Tel.: 275-0756, (20)
366-6607
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TAMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI RENDELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛGYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFOGÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.
Fogsorok, hidak, készítése, javítása soron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet. Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester, 1013 Krisztina krt.
51., fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30) 2223016.
Pikkelysömör tünetmentesítése UVB-kabinban a II. kerületben, a Kandó Kálmán utcában. Tel.: (20) 370-6378
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA a
Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb Center
üzletközpontba költözött. Bejelentkezés:
326-1788 vagy (20) 922-5058, dr. Kertész
Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton székházban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: (30) 945-8477
Leszoktatjuk a dohányzásról biorezonanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiával, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTKban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
Nyírô Gyula kórházban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
BÔRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS. Jó- és rosszindulatú bôrdaganatok kezelése, anyajegyek vizsgálata. Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi Teodóra,
XI., Bartók Béla út 57.
MÁGNESTERÁPIÁS KEZELÉS AKUPUNKTÚRÁS PONTOKON MINÔSÍTETT ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZZEL. INGYENES KIPRÓBÁLÁS! VITAMINVARÁZS, BÉCSI
KERT ÜZLETHÁZ. BÉCSI ÚT 57–61., TEL.:
(30) 320-8915, (20) 931-6471, (70) 7015509
A VITAMINVARÁZS VÁRJA VITAMINOK
ÉS KORSZERÛ ÉTRENDKIEGÉSZÍTÔK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL ÉS TANÁCSADÁSSAL. BÉCSI KERT ÜZLETHÁZ (UDVARBAN). 1036 BÉCSI ÚT 57–61., FSZT. 1.
TEL.: (30) 895-4639
LEGÚJABB ORVOS-KOZMETOLÓGIAI KEZELÉSEK: ROSACEA, SEPRÛVÉNA, VÉGLEGES SZÔRTELENÍTÉS, ACNE, HYALURONSAVAS BÔRFELTÖLTÉS. NYÁRI BÉRLETEK
–20%. II., CSATÁRKA ÚT 65. www.naturklinika.hu, tel.: (30) 960-0933.

26. OLDAL
VÍZ—GÁZ—VILLANY
S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍTÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁVAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MINDEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GARANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLETEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800,
(30) 269-0001
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 9210948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Lefolyók, csatornák gépi tisztítása azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Csatornák cseréje, bontása, vízvezetékszerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748
VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603
GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtésszerelés, azonnali hibaelhárítás, ingyenes
kiszállással. Tel.: (20) 341-5522
A—Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOSÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, (20) 917-0697
Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás A—Zig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedélyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy László épületgépész. Tel.:
(30) 944-6513
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉSZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZSZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VILLANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG
A HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 3218082, (20) 334-3437
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLER vízkôtelenítése, csapok javítása
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
Villanyszerelési munkák szakszerû, gyors
szerelése. Bojlerek karbantartása, javítása,
cseréje. Hôtárolós kályhák, lépcsôházi világítás, antik csillárok javítása. Legújabb fûtéstechnológia (infrapanel) szerelése. Tel.: 2846143, (20) 374-3768

HIRDETÉS
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, (20) 915-2678

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 2500921, (20) 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 961-8618, www.mosogepszerelo.hu

ELEKTRONIKA
TV, LCD, PLAZMA, KAMERA, HIFI, MONITOR, MIKROSÜTÔ GYORSSZERVIZ. TEL.: (70)
246-5049, MINDENNAP.
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Paál.
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE, TV, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos
antennák szerelése, javítása, digitális átállás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jelerôsítés garanciával. Tel.: (20) 934-4360
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Westel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871

SZOLGÁLTATÁS
TAKARÍTÁS, NÖVNYÁPOLÁS TELJESKÖRÛEN; LAKÁS, HÁZ, IRODA, RENDELÔ, TÁRSASHÁZ. KORREKTSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG,
SZÁMLAKÉPESSÉG. TEL.: (20) 561-7063

LAKÁS—SZERVIZ
BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET. LAKÁSSZERVIZ ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK. TEL.: (30) 410-0007
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjavításokat vállal több szakmában, a kerületben. Ha kicserélni, össze- vagy felszerelni kell bármit, akkor is hívhat: (70)
332-2276
Tetô-, víz- és hôszigetelés, 10–15 év garanciával épületfelújítás hôszigeteléssel. 19 éves
vállalkozás. VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 Törökvész út 16/b, tel.: 326-5312.
Bádogos és tetôfedések, magas- és lapostetôk javítása 1986 óta, budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PILLÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1800 Ft, 11–20 szóig szavanként
+180 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 20% áfa; Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport, 1024 Margit krt. 47–
49., tel.: 346-5624, ..25, ..27; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.
Keretes hirdetés: színes: 1 / 1 old. = 270 000 Ft, 1 / 2 = 145 000 Ft,
1 / = 90 000 Ft, 1 / = 58 000 Ft, 1 /
4
8
16 = 22 000 Ft; fekete-fehér:
1/ old. = 220 000 Ft, 1/ = 120 000 Ft, 1/ = 75 000 Ft, 1/ = 48 000 Ft,
1
2
4
8
1/ = 18 000 Ft. Árainkat további 20%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
16
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 3163410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. június 17-én 11 óráig.

!KLÍMA! Forgalmazás, telepítés, karbantartás 5 év garanciával! Hétvégén is! Budai Klímatechnika Kft. Tel.: (30) 912-9647
Lakásfelújítás. Teljes körû kivitelezés megbízható szakemberekkel. Tel.: (30) 2112799, www.avitek.5mp.eu
Lakásfelújítás! Minôségi kivitelezéssel vállalunk teljes körû lakásfelújítást, festést, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást, -lakkozást. Megbízható emberekkel. Tel.: (30)
447-3603
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
(30) 251-3800
TAVALYI ÁRON FESTÉS, mázolás, tapétázás,
nyílászárók passzítása, légszigetelése, szônyegpadló-, parkettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb javításokat is vállalunk, garanciával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805.
FESTÔBRIGÁD KEDVEZMÉNYES TISZTASÁGI FESTÉST VÁLLAL 500 FT/m² ÁRON.
TEL.: (30) 867-7790
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 2723909
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔRÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: (30) 292-3247
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.hu, Urbanek. Tel./fax: 214-7442, (20) 9787429
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurálását, készítését. Tel.: (30) 944-2206
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyártva. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel; asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 4336289, www.riederkarpitos.hu
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.:
368-3604, (70) 550-0269
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423
Vállalom FÜRDÔSZOBÁK felújítását. Kô- és
kômûvesmunkát. Minôségi munka megfizethetô áron. Bontás utáni HELYREÁLLÍTÁSOK. Varga András, tel.: (30) 458-5001.
KÔMÛVESMUNKÁK — térburkolatok —
teljes körû lakásfelújítást generálkivitelezésben vállalunk közületeknek is. Tel.: 2850570, (70) 563-0293

REDÔNY
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szúnyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítása korrekt áron. Tel.: (70) 268-9591
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE,

BUDAI POLGÁR
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. II., SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜGGÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
TEL.: 356-4840, (30) 954-4894
REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG
JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖVID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-8325
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL redônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 9851273

KERT
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymászótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond
Ferenc. Tel.: (30) 977-1745
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547
ELHANYAGOLT KERTEK RENDBETÉTELE,
SÖVÉNYVÁGÁS, FAKIVÁGÁS, GALLYAZÁS SZÁLLÍTÁSSAL. MOTOROS KASZÁLÁS-PERMETEZÉS, RENDSZERES FÛNYÍRÁS, FÜVESÍTÉS. TEL: (30) 274-1368
Kertépítést, kertgondozást, metszést, permetezést vállalok. Tel.: (20) 970-7506
Iparialpinista munkák, professzionális fakivágás kötéltechnikával, galambmentesítés
stb. Tel.: (30) 907-5948
Végzôs egyetemista kertépítôk vállalnak
kertépítést, kertgondozást, térkövezést, fakivágást. Tel.: (30) 907-5948
KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK, ASZFALTBURKOLATOK, DÍSZTAVAK ÉS SZIKLAKERTEK ÉPÍTÉSE, KERTFENNTARTÁS, ÖNTÖZÔBERENDEZÉSEK, GÉPI FÖLDMUNKA,
KIEMELÉSE KERTÉSZMÉRNÖKTÔL. TEL.:
(20) 330-2082
KERTÉPÍTÉS, ALPIN FAVÁGÁS, ÖNTÖZÔRENDSZER TELEPÍTÉSE, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. TEL.:
(20) 561-7063

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Nyugdíjas informatikus vállalja számítógépek és kis rendszerek javítását, karbantartását, bôvítését. Tel.: (30) 932-6115, Bartha.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés,
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: (30) 857-2653
Számítógép-javítás otthonában. Asztali
számítógépek és laptopok forgalmazása.
Tel.: (20) 988-5147, www.benyosoft.hu

FUVAR
KÖLTÖZTETÉS, CSOMAGOLÁS, ZONGORASZÁLLÍTÁS, BÚTORSZERELÉS ingyen
dobozokkal, lomtalanítás, express-teher. Tel./fax: 349-0365, www.express-teher.hu
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
(20) 972-0347, (30) 589-7542

TÁRSASHÁZAK
Társasházkezelés — valódi érdekképviselet.
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyedévenként a pénzügyi helyzetrôl. A bevételnövelés lehetôségei. Tel.: (30) 462-2830,
(20) 920-7166, 240-4209, simon.dubecz@tonline.hu
Társasházkezelés — korrekt, megbízható
módon. FLOTT-HOME Bt. Tel.: (70) 9403865, 274-6135, czakoszilvia@gmail.com
TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISELET BIZTOS ALAPOKON. Cégünk teljes jo-
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gi és mûszaki háttérrel, valamint többéves
szakmai tapasztalattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu, info@kozoskepviselo.hu,
tel.: 302-3257, (70) 338-6723, (70) 4264420
Szakvizsgával, II. ker. irodával teljes körû ügyintézéssel közös képviseletet vállalunk társasházak részére. Tel.: 3260091, (30) 352-9931, e-mail: kozoskepviselo@invitel.hu
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vállalunk tizenöt éves szakmai gyakorlattal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi háttér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, email: wamag@mail.datanet.hu
Takarítást, kertgondozást vállalunk társasházak részére. Budai referenciákkal.
Tel.: (30) 919-1013, www.haztakaritas.hu
Társasházak közös képviseletét szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállaljuk.
Tel.: (30) 977-6612

VÉTEL, ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
Antikváriumunk könyveket, teljes
könyvtárakat, régi képeslapokat, vitrintárgyakat, metszeteket, térképeket,
festményeket, hanglemezeket vásárol
készpénzért. Díjtalan kiszállás. Tel.:
332-0243, (20) 922-0001

MÛGYÛJTÉS
Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásárol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, porcelánokat, álló fali díszórákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket, ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),

HIRDETÉS
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 281-3926, (30) 462-8883
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS A DÉLI PU-NÁL
KÉSZPÉNZÉRT! Vásárolunk XIX–XX. századi festményeket, órákat, szônyegeket, porcelánokat, bútorokat, ékszereket, ezüsttárgyakat (hiányos evôeszközt is), szobrokat, könyveket, zongorát stb. A kiszállás díjtalan. XII., Alkotás
u. 7/a. Tel.: 202-5584, (20) 415-1536
Kastély berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket, órákat,
bronzszobrokat, porcelánokat, ezüstöt
stb.; teljes hagyatékot. Üzlet: I., Batthyány u. 10. Tel.: 201-6188, (20) 323-4104
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel
Leó út 12. Tel.: 316-6461, (20) 391-5543,
Gyulai Tamás.
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gítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail.hu

EGYÉB
NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG!
MÁR 20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛKÖDÔ NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KEDVES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II.,
MARGIT KRT. 69. TEL.: 212-4163

Munkavállalásra is
alkalmas oklevelet adó
masszôrtanfolyam indul a
II. kerületben június 27-én.
Ára: 45 000 Ft.
Érd.: (06 30) 30-21-487

BALATONKENESE CENTRUMBAN ÉS VÍZ
MELLETTI ÜDÜLÉSI, TÁBOROZÁSI SZÁLLÁSHELYEK. ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK. TEL.: (30) 650-2165
HÉVÍZEN ÜDÜLÔJOG (3 személyes apartman) méltányos áron kiadó, esetleg eladó.
VII. 10–23-ig, VIII. 21–IX. 3-ig. Tel.: 3164171, (30) 604-6898

Nyilv. szám: 14-0032-06

TÁRSKERESÉS
62 éves értelmiségi katolikus hölgy keresi
társát, akivel megosztaná az élet örömeit
és nehézségeit. „Társam keresem.” Tel.:
(20) 977-9123
Értelmes idôtöltésre (színház, kirándulás
stb.) budai barátnôk fiatalos szemléletû férfipartnert keresnek 70 éves korig. E-mail: lepes.valtas@freemail.hu
60 körüli értelmiségiek kirándulótársaságát
bôvítenénk. E-mail: leni58@freemail.hu
Társra vágyók, figyelem! Személyre szabott szolgáltatással, országos fényképes keresôrendszerrel, azonnali választási lehetôséggel legyen klubtagunk. Hangulatos rendezvények klubtagoknak kedvezményesen.
Hívja Izabellát: (30) 586-1123 vagy 3350897. Idôpont-egyeztetés: (30) 586-1123
vagy 335-0897.
19 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok se-

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

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

1027 Budapest, Margit krt. 2.
(Margit híd budai hídfô)
Asztalfoglalás:
438-9090, (06 20) 999-7708
www.trofeagrill.eu

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

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 rejtvény fôsoraiban W. Cather gondolatát rejtettük el. A
2009/10. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Tétlenkedni rosszabb, mint túl sokat dolgozni.” A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap: Hanák-Fehér Gábor, Marosi Margit és Vég Szilvia. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a
könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@
masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2009. június 26-ig.
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A Panda szálloda és étterem dolgozói
ezúton szeretnének köszönetet
mondani a kerület lakóinak,
egyházainak, önkormányzatának és
dr. Láng Zsolt polgármester úrnak
támogatásukért, hogy
lehetôvé vált szállodánknak
és a fogyatékkal élôknek
a világon elsôként
bebizonyítaniuk
a társadalmi összefogás erejét.

BUDAI POLGÁR

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.

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

Látogasson el hozzánk!

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

Hotel Panda****
Telefon: + 36-1 394-1935,
e-mail: sales@hotelpanda.hu,
www.hotelpanda.hu,
www.hotelpanda.blogol.hu

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

Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó
Idôsek Otthonában egy- és kétágyas lakrészek igényelhetôk
1–2 éves átmeneti elhelyezésre, valamint tartós bentlakásra
és rövidebb idôtartamra egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:
–
–
–
–

egészségügyi szolgáltatást,
éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
dietetikussal készített étrendet,
gyógytornát, stb.
1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713
senectuskht@t-online.hu

NYELVISKOLA

www.pasaretinyelviskola.com

Telefon:
275-1148
275-1149

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

20–40–60–80- órás
1–2–3–4- hetes
NYÁRI INTENZÍV

beszédcentrikus, kiscsoportos
NYELVTANFOLYAMOK
• minden szinten
• reggel, délben és délután
Tanfolyamkezdések:
2009. június 22., 29., július 6., 13.,
augusztus 24.

Beíratkozás és szintfelmérés hétköznapokon 8.30–19 óra között!

ABLAK-AJTÓ!
HA MINÔSÉGET SZERETNE JÓ ÁRON,
CSERÉLJE MOST NYÍLÁSZÁRÓIT!
Kiváló német alapanyag,
fokozott hôszigetelés!

Mûanyag, fa egy helyen,
komplett beépítés, igény szerint
redônnyel, rovarhálóval.
Érdeklôdését elôre is köszönöm!
Léczfalvi Pál
Telefon: (06 20) 421-4227
Léczfalvi Piroska
Telefon: (06 20) 222-4412
950-0722

Bécsi út 199.
(a Praktikerrel szemben)

ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT
1027 Bp., Margit krt. 54. T./F.: 201-3928
1117 Bp., Fehérvári út 24. T./F.: 466-5654
Nyitva: H–P: 9–18, Sz: 9–14

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ ÉS
FÔKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT

–10%!

!!

Pasaréti

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

Ú
J!

Budapest
II. Csévi utca 7.
(Pasaréti térnél)
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Szolgáltatás
Kézi autómosó, -kozmetika
Gumijavító és -szerelômûhely
Kodak Expressz
OTP-ªók
Thai masszázs
Mister Minit
Ametiszt ruhatisztító szalon
Sine Qua Non lézer- és szépségstúdió
And-Now valutaváltó
Natura virág
Orvosi Akupunktúra — Homeopátia
Ingatlaniroda
Hannibál–Travel utazási iroda
Neckermann utazási iroda
Papír—Írószer—Ajándék
Rózsadomb Medical Center
Yes Autókölcsönzô

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

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

RYN gyógycipôk
a gyógyszertárban!
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Könyvesbolt
Lukács Ékszer
Drogerie Markt
Finomságok boltja (Delicatesse)
Gyógyszertár
Game Way konzolbolt
2 Szem optika

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

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

Törökvész út 87–91.
Rózsadomb Center információ: 345-8400
A bevásárlóközpont nyitvatartási rendje:
Általános üzletek
Kaiser’s szupermarket:
Fitness Club
Bowling
Gyógyszertár
Squash

10.00–20.00
8.00–20.00
H–P: 7.00–22.00
Sz–V: 8.00–20.00
11.00–02.00
H–P: 8.00–20.00
Sz: 8.00–16.00
V: 8.00–13.00
6.00–24.00

A Rózsadomb Center a hét minden napján visszavárja Önt.
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Budagyöngye Bevásárlóközpont,
1026 Szilágyi Erzsébet fasor 121., (30) 860-9070
Új Udvar, 1036 Bécsi út 38-44., (30) 378-4175
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