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Elismerések példaértékû életmûvekért
Jubileumi ünnepségek a Kerület Napján

Jubileumi év az idei városrészünk polgárai
számára: idén tizedik alkalommal ünnepel-
tük június 21-én a Kerület Napját. A képvise-
lô-testület 2000-ben döntött arról is, hogy
minden évben ezen a napon adják át a kerüle-
ti polgárok javaslata alapján odaítélt elisme-
réseket, a díszpolgári címet és a II. Kerüle-
tért Emlékérmet a kitüntetetteknek. Az idei
díjazottak mind páratlanul értékes életmû-
vükkel érdemelték ki az elismerést. Mohayné
Katanics Mária karnagyot és Ötvös László ké-
miaprofesszort (képünkön Láng Zsolt polgár-
mester társaságában) II. Kerületért Emlék-
éremmel jutalmazták. Posztumusz díszpolgá-
ri címmel az ország ªzikatanára, Öveges József
professzor életmûvét díjazták. Sajnos, Sché-
ner Mihály festômûvész már nem vehette át
személyesen díszpolgári címét, amelyet a
képviselô-testület áprilisban ítélt meg neki.
Néhány nappal késôbb kórházba került, és
május 11-én elhunyt.

A kerületi napi rendezvénysorozat nyitó
eseményén, Demjén Ferenc június 12-i nagy
sikerû koncertjén megtelt a Millenáris. Más-
nap a családi programok, nemzetiségi és isko-
lai produkció és Ízek utcája várta a kilátogató-
kat. A politikai fôzôversenyen az alföldi pász-
torok egyszerû eledelét kóstolhattuk meg
négyféle változatban. Az estét a 100 Tagú Ci-
gányzenekar hangversenye zárta.

A magyar képzômûvészet egyik legérdeke-
sebb alkotó együttese, a kerületünkben élô
Breznay család három tagja mutatkozott be a
Vízivárosi Galériában. A szülôk — akik maguk
is festômûvészek — kilenc gyermeke közül
hét választotta hivatásául a képzômûvészetet.

Június 21-én, a hidegkúti Klebelsberg mû-
velôdési központ udvarán avatták fel a rész-
ben közadakozásból felállított Klebelsberg
Kuno-szobrot.

Lapszámunk 9. oldalán kezdôdô összeállítá-
sunkban részletesen olvashatnak a jubileumi
rendezvénysorozat minden eseményérôl.

HÔSÖKRE EMLÉKEZTÜNK. Nagy Imre és ki-
végzett társai ötvenegy éve történt mártíriu-
mára és húsz évvel ezelôtti újratemetésére em-
lékezett június 16-án az ország. 1958. június
16-án végezték ki az ’56-os forradalom és sza-
badságharc vezetôit. Láng Zsolt polgármester
Nagy Imre egykori lakóhelyénél tisztelgett a
hôsök emléke elôtt. 3. OLDAL

KÖZÉRDEKÛ KÉRDÉSEK A KÖZMEGHALL-
GATÁSON. Az idei fórumon olyan fontosabb
témákban szólaltak fel a lakók és a civil szerve-
zetek képviselôi, mint a szabálytalanul parko-
ló gépjármûvek és a gyorshajtók szankcionálá-
sának fontossága, vagy több kerületi buszjá-
rat jövôjének sorsa, valamint a közterületek
tisztaságának kérdése. 4. OLDAL

DIÁKGYÔZTESEKET JUTALMAZTAK. Kerü-
letünk legkiválóbb tanulói minden évben pol-
gármesteri dicséretben és jutalomban része-
sülnek. A Móricz Zsigmond Gimnáziumban jú-
nius 10-én megtartott ünnepségre azok kap-
tak meghívást, akik nemzetközi, országos
vagy fôvárosi versenyeken kiváló eredményt
értek el. 8. OLDAL
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H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

az óránkénti idôpontra
elôjegyzett ügyfelek
a sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

* hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

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

Városrendészet

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

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

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

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

Ü G Y E L E T E K

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

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

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

Elrendelhetô a kényszerkaszálás
A Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda felhívja a földhasz-
nálók figyelmét, hogy július 1-je után azokon az ingatlanokon,
amelyeken parlagfû található, az iroda köteles kényszerkaszálást
(a tulajdonos értesítése és beleegyezése nélküli kaszálás) elren-
delni. A határozatot a törvény szerint közhírré tétel útján ismer-
tetik, és a tulajdonos címére elküldik a védekezés költségeinek
megfizetését elrendelô végzést. A jogszabály szerint bírság kisza-
bása is kötelezô.

Új útlevél, dráguló illetékek
Az okmányiroda tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az útlevélkiadás felté-
telei és illetékek egyaránt változnak. Június 28-tól már a biometri-
kus útlevelek második generációja is érvényben lesz. Az útlevélbe
épített chip új adattartalma az ujjlenyomat lesz. Az ideiglenes magán-
útlevél, a 12 éven aluli gyermek útlevele, és ujjlenyomat adására ªzi-
kailag átmenetileg képtelen személy útlevele nem fog ujjlenyomatot
tartalmazni. Az eredeti útlevél elvesztése, megrongálódása, eltulajdo-
nítása miatt, hazautazás vagy továbbutazás céljából kiadott ideigle-
nes magánútlevél érvényességi ideje 1 év lesz, kivéve kiskorú eseté-
ben. Az ujjlenyomatot a két kéz egy-egy ujjáról kell venni.

A magánútlevél érvényességi ideje 2009. június 28. után: 6 év
alatti gyermek esetén 3 év, 6–18 éves között 5 év, 18–70 éves között 5,
illetve 10 év, 70 éves felett 10 év, Amennyiben ujjlenyomatot nem tar-
talmaz, 18 éves életkor felett egy évig lesz érvényes. A magánútlevél
illetékmértékének változásai: 5 évre 7500 Ft, 10 évre 14 000 Ft, 18
év alatt és 70 éves kor felett 2500 Ft, 1 évre 2500 Ft.

Második magánútlevél kiadási feltételeinek változása: 2009. jú-
nius 28. után különös méltánylást érdemlô okokból (amely jegyzôi
hatáskörbe tartozik) is kiadható a második magánútlevél, nem csak
abban az esetben, ha valakinek a foglalkozása rendszeres külföldre
utazással jár. A második magánútlevél érvényességi ideje: az arra jo-
gosító foglalkozás gyakorlásának idôtartama, de legfeljebb 2 év, az ed-
digi 5 év helyett. Különös méltánylást érdemlô okból kiadott, máso-
dik magánútlevél érvényessége 1 év. Szintén 1 év, ha az okmány nem
tartalmaz ujjlenyomatot. A második magánútlevél illetéke: foglalko-
zás gyakorlásának indokából kiadott esetén 15 000 Ft. Ha ujjlenyo-
matot nem tartalmaz, vagy különös méltánylást érdemlô okból adják
ki, akkor 5000 Ft.

*
A Margit körúti okmányiroda hosszabb nyitva tartás keretében szerdán-
ként 16.30 helyett 18 óráig, péntekenként 13.30 helyett 15 óráig áll a II. ke-
rületi ügyfelek rendelkezésére útlevél-ügyintézés tekintetében. Amennyi-
ben a Margit körúti Okmányirodában — a nagyszámú ügyfélforgalom mi-
att — már nem tudnak mindenkit kiszolgálni, úgy érdemes tudni, hogy az
útlevélre vonatkozó országos illetékesség értelmében az ország bármely ok-
mányirodájában lehet az útlevéligénylést kezdeményezni.

Új bölcsôdékbe keresnek munkatársakat
A II. kerületi önkormányzat új bölcsôdéibe lendületes, szellemiségé-
ben fiatalos gondozónôk, szakácsnôk, technikai dolgozók jelentkezé-
sét várják, akik a családbarát szemléletû intézmény alapító tagjai és
mûködtetôi lesznek.

A jelentkezés feltételei: Gondozónô: bölcsôdei gondozónôi vagy
szakgondozónôi végzettség, mely társulhat szociális vagy pedagógiai
területen szerzett fôiskolai végzettséggel, büntetlen elôélet és leg-
alább egyéves szakmai gyakorlat szükséges. Szakácsnô: fôzônôi vagy
szakácsnôi végzettséget és kisgyermek-étkeztetésben szerzett leg-
alább egyéves gyakorlatot kérnek. Technikai dolgozó: takarításban va-
ló jártasság, büntetlen elôélet, megbízhatóság a felvétel feltétele.

Jelentkezés önéletrajz csatolásával az Egyesített Bölcsôdék Intézmé-
nye, 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 32. postacímre, e-mailben a ma-
ria.tolnay@invitel.hu címre, illetve személyesen a 201-1185-ös telefon-
számon elôre egyeztetett idôpontban.
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Hôsökre emlékeztünk

Nagy Imre és kivégzett társai ötvenegy éve
történt mártíriumára és húsz évvel ezelôtti új-
ratemetésére emlékezett június 16-án az or-
szág. Láng Zsolt polgármester Nagy Imre egy-
kori lakóhelyénél tisztelgett a hôsök emléke
elôtt.

Ötvenegy éve, 1958. június 16-án végezték
ki az ’56-os forradalom vezetôit: Nagy Imre
miniszterelnököt, Maléter Pál honvédelmi
minisztert, Gimes Miklós újságírót, Loson-
czy Géza államminisztert és Szilágyi Józsefet,
Nagy Imre titkárságvezetôjét. Jeltelen sírba
helyezték tetemüket a rákoskeresztúri új köz-
temetô 301-es parcellájába. A családtagok
nem búcsúzhattak el a mártíroktól, hosszú

évtizedeken keresztül titok övezte sírjuk hol-
létét.

1989. június 16. a magyar rendszerváltás
jelképes napjává lett. A Hôsök terén, a Mû-
csarnok lépcsôjén felállított hat, az öt kivég-
zett és az ismeretlen vértanúk szimbolikus,
koporsója elôtt százezrek rótták le kegyeletü-
ket. Június 16-a tehát nemcsak a kádári ter-
ror egyik legsötétebb napjára, hanem a múlt-
tal való szakításra is emlékeztet mindannyi-
unkat.

Láng Zsolt polgármester június 16-án fel-
kereste az Orsó utcai Nagy Imre-emlékházat,
ahol az önkormányzat nevében elhelyezte az
emlékezés koszorúját. ti

A Kodály iskola évzáró hangversenye

A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Isko-
la, Gimnázium és Zeneiskola évzáró hangver-
senyét a Zeneakadémia nagytermében tartot-
ta június 14-én. A nagyszabású koncerten fel-
léptek többek között az 1., 2. és a 3. osztályo-
sok galgamácsai lakodalmassal, az intéz-
mény hangszeres növendékei, továbbá a
gyermekkar, a gimnáziumi vegyeskar és le-

ánykar, valamint az egyesített kórus énekelt.
Vezényeltek: Ôri Csilla, Uhereczky Eszter, Kör-
ber Katalin és Puskás Gyöngyi. A hangverse-
nyen átadták a „Kodály Iskoláért” emlékpla-
kettet, amelyet idén dr. Kunné Csobán Ilona
tanító és Kiss Beáta fuvola-mûvésztanár ka-
pott.

ld

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

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

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

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

Zárva a hivatal
július 1-jén

A köztisztviselôk napján, július 1-jén
szerdán az ország más közigazgatási
szerveihez hasonlóan az Ügyfélszolgála-
ti Központ, valamint a Polgármesteri Hi-
vatal valamennyi egysége zárva tart,
ügyfélfogadás nem lesz. A hét többi
napján a megszokott rend szerint fogad-
ják az ügyfeleket.

Hétvégi kedvezmény
a papkerti parkolóban
Hétvégén három órán keresztül ingyene-
sen vehetik igénybe az autósok a Polgár-
mesteri Hivatal papkerti parkolóját. A ta-
valy ôsszel átadott várakozóhelyekért
ugyan kevesebbet kell fizetni, mint a
környezô utcákban, de hétvégén sincs
ez alól mentesség. Kiderült azonban,
hogy szombaton nagyon nehéz parkoló-
helyet találni a Margit körút környékén.
Az önkormányzat lakossági kéréseknek
eleget téve 180 perces díjmentességet
biztosít szombaton reggel nyolctól va-
sárnap este kilencig. A Magyar Autó-
klub székháza mellett található, tavaly
ôsszel átadott 78 férôhelyes parkoló
bejáratánál kapott jegy háromórás in-
gyenes várakozásra jogosítja az autóso-
kat. Így nem kell parkolóhelyet keresni a
zsúfolt utcán az országúti ferences
templomba érkezô híveknek vagy a hét-
végén a Margitszigetre kilátogató csalá-
doknak.
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA jú-
lius 1-jétôl augusztus 20-ig szerdán-
ként 15-18 óra között tart nyitva. Ér-
deklôdni a (06 30) 331-1836-os tele-
fonszámon lehet. (1024 Budapest, Ke-
leti Károly u. 13/b).

NYÁRI SZÜNET. A Fidesz kerületi
szervezetének ingyenes jogi tanács-
adása július 6-a és szeptember 1-je kö-
zött szünetel.

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, hív-
ható napközben.

AZ MDF II. kerületi irodája (1022 Bim-
bó út 63.) júliusban és augusztusban
nyári szünetet tart.

AZ MDF INGYENES JOGI TA-
NÁCSADÁST szervez csütörtökön-
ként 16–18 óra között. Idôpont-egyez-
tetés: 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 IRODÁ-
JA (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, in-
fo@jobbik02.hu.

FOGADÓÓRA. Balsai István ország-
gyûlési képviselô (2. vk.) júliusban és
augusztusban a 441-5143-es telefon-
számon, illetve az istvan.balsai@parla-
ment.hu címen érhetô el. Szeptemberi
fogadóóráinak idôpontja a Budai Pol-
gár augusztus végi számában jelenik
meg.

Közmeghallgatást tartott a képviselô-
testület június 11-én. A kerületi
polgárok kérdéseire Láng Zsolt
polgármester, Dankó Virág
alpolgármester, Szalai Tibor jegyzô, a
képviselôk és a Polgármesteri Hivatal
munkatársai válaszoltak. Az idei
fórumon olyan fontosabb témákban
szólaltak fel a lakók és a civil
szervezetek képviselôi, mint a
szabálytalanul parkoló gépjármûvek és
a gyorshajtók szankcionálásának
fontossága, vagy több kerületi
buszjárat jövôjének sorsa, valamint a
közterületek köztisztaságának kérdése.
Többen érdeklôdtek a Lövôház utca és
környékének tervezett átalakításáról,
valamint a pesthidegkúti ügyekben.
Téma volt a gyalogosközlekedés
biztonságossá tétele a kerület egyes
pontjain, és a vízivárosi kerékpárutak
felújításának kérdése.

A közmeghallgatáson többen szólaltak meg
a kerület tömegközlekedésével kapcsolat-
ban. A Széher út és környékérôl Benkeházi
Miklósné, Kövi Jánosné, Farkas Miklósné és
Gyarmati Anna egyaránt a 29-es buszjárat
ügyében tett fel kérdéseket. Mint mondták, a
Kurucles és környékén élôk szeretnének át-
szállás nélkül eljutni a Pasaréti térre, ahová a
BKV nem átgondolt járatátalakítása miatt
nem tudnak egy ideje. Szolga László a 291-es
busz útvonalának megszüntetése miatt kért
szót, amíg Joó Erzsébet éppen a Gábor Áron ut-
cán át közlekedô járatok kihasználtságát di-
csérte. Láng Zsolt polgármester elmondta,
hogy a kuruclesiek 29-es buszt érintô kéré-
sét (részletek a keretes írásban) továbbítja a
BKV-nak, a Gábor Áron utcában járó 91-es
és 291-es témaköréhez szólva pedig jelezte,
hogy néhány ember szól a közösségi közleke-
dés ellen, amíg több ezer embernek
könnyebbséget szerzett a 91-es járat. Hozzá-
tette: a 291-es buszt nem kérték a BKV-tól.

Czaga Viktória egy II. kerületi helytörténeti
gyûjtemény megalakításának fontosságát
hangsúlyozta felszólalásában. A polgármes-

ter jelezte, hogy az elôkészületeket megtették
a komoly hagyományokkal bíró kerület szá-
mára valóban fontos kérdésben. Balatoni Er-
zsébet a Malom tó és környékének elhanya-
goltságára hívta fel a ªgyelmet, mondván, a
világhírû természeti kincs méltán érdemel-
ne szebb környezetet. A hanyag kutyatulajdo-
nosok ªgyelmét felhívva elmondta, hogy a
járdán hagyott ürüléket a kerekesszékkel köz-
lekedôk nehezen tudják kikerülni, a kerekek-
re tapadt szennyezôdés pedig a lakásaikban
okoz kellemetlenséget.

Kulcsár Imre javasolta, hogy a járdatisztító
gépek hatékonyságát vizsgálják meg, mert he-
lyenként nem tûnik meggyôzônek munká-
juk. Egyben a Varsányi Irén utcai új kerékpár-
út kivitelezésével kapcsolatban is megosztot-
ta kedvezôtlen tapasztalatait.

Láng Zsolt elmondta, hogy a tó területe a fô-
városi gyógyfürdôket üzemeltetô cégé, a kar-
bantartás az ô feladatuk. A terület beépítését
és eladását a barlangkutatókkal együtt ellen-
zi az önkormányzat. Mint mondta, sajnos,
van néhány ebtulajdonos, aki nem érzi magá-
énak a köztisztaság kérdését, pedig a parko-
kat karbantartják, évente 100 millió forintot
fordítanak a zöldterületek fenntartására. A
hivatal ellenôrizni fogja a négy takarítógép
hatékonyságát. Hozzátette: a szemetelô, ku-
tyaürülékét hátrahagyó gazda, játszótéren
csikket eldobáló személy ªgyelmét fel kell
hívni a helytelen magatartásra, talán elôbb-
utóbb a civil összefogás eredményes lesz
parkjaink, utcáink tisztaságának megôrzésé-
hez. Keszei Zsolt, a Beruházási és Városüzemel-
tetési Iroda vezetôje elmondta, hogy pályáza-
ti forrás bevonásával épülhetett át a kerék-
párút a Vízivárosban. Több rétegben vitték
fel a speciális festést, ami lassította a mun-
kát. Az út egy szakaszát egy járdarész vízelve-
zetésének megoldása miatt kellett újra meg-
építeni.

Láng Zsolt egy, a zöldterületek megóvását
sürgetô kérdésre elmondta, hogy az önkor-
mányzat 2007-ben megalkotta a fôvárosban
a legszigorúbb helyi városrendezési szabály-
zatát a zöldterületek védelme érdekében. Az
önkormányzat elkészíti a fakatasztert, amely
a közterületen álló fákat darabra nyilvántart-

Közérdekû kérdések
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ja. Koncz Imre képviselô felhívta a ªgyelmet,
hogy a kerületben nem csökkent, hanem
nôtt a zöld közterületek mérete, például a
Millenáris parkban, ahol a beépíthetôséget
is korlátozta. Ahol favágást követôen építke-
zés zajlik, ott magántulajdonú építési telkek-
rôl van szó. Akad olyan ingatlan, amelyet
csak 80 év után építenek be, ám mindenki
úgy látja, hogy erdôs területet vágtak ki. Ezt
megtiltani nem lehet. Takács Beáta képviselô
jelezte, hogy az önkormányzat a társasházak
részére pályázatot írt ki az udvaraik szépítésé-
re, növényesítésére.

Mészáros Attila arról érdeklôdött, hogy Pest-
hidegkút külsô részének belterületbe voná-
sát tervezi-e az önkormányzat. A polgármes-
ter határozott nemmel válaszolt, mondván, a
kerület egyelôre nem bír el több lakóterüle-
tet, és a forgalmat elvezetô M0-ás körgyûrû
északi szakaszának megépülése is nagyon tá-
volinak idôpontnak tûnik.

Cserna Tamásné a Zöldlomb utca rossz mi-
nôségére, a forgalom zajára és a sok teherau-
tó miatt panaszkodott. Láng Zsolt elmondta,
hogy az utat a fôvárosi önkormányzat még
idén megcsinálja, így a zörgésbôl eredô zaj is
jelentôsen csökken. A teherautók behajtási
engedélyét nem a kerület adja ki, ám a doku-
mentumok meglétét szigorúan ellenôrzi a Vá-
rosrendészet. A területen a 12 tonnás tilalom
van életben.

Szintén a Zöldlomb utca zaja és a Gül baba
utca rossz állapota miatt is szót kért Kondorá-
né Virányi Katalin. A forgalmas úton nagy a
zaj, és túl gyorsan haladnak a jármûvek,
amíg a régi hangulatú, macskaköves utcácská-
ban viszont gyalog is nehéz közlekedni. Kér-
dezte, hogy a kerület tudja-e segíteni a nyug-
díjasokat a gazdasági válság ellensúlyozására.
A polgármester felhívta a ªgyelmet, hogy a te-
herautók, ha kapnak engedélyt, behajthat-
nak a kerületbe, de csak célirányosan és szi-
gorúan az engedélyezett útvonalon. Lakossá-
gi bejelentésre a kerület tud zajmérést végez-
tetni, mint azt a Millenárisban is hatásosan
tették egy-egy rendezvény során, de ez a
gyorsan hajtó gépkocsik esetében kevésbé ve-
zet eredményre. Annál inkább a sebességmé-
rés. A száguldozók megfékezését kérô felszó-
lalóknak elmondta, hogy a kerület megbízott
egy céget, amely ötven ponton végez trafªpa-
xos mérést. A jegyzô megemlítette, hogy a
Gül baba utca rekonstrukciója a közmûcseré-
vel mintegy 250 millió forint, erre pedig a ke-
rületnek nincs forrása. Amíg nincs pályázati
lehetôség, nem tudják felújítani az utcát.
Dankó Virág alpolgármester megjegyezte,
hogy a II. kerület a saját szociális hálózatán
keresztül mindig is támogatta a rászorulókat
és az idôseket élethelyzetüktôl függôen. Az
önkormányzat alapvetô élelmiszereket árusí-
tó szociális bolt megnyitását tervezi a Fény ut-
cai piacnál, és ha beválik, máshol is lesz.

Gábor Sándorné a Pesthidegkúti Városköz-
pont felújításának idôpontjáról érdeklôdött.
Panaszolta, hogy a területen a tilalom miatt

nem építkezhetnek, fejleszthetnek. Csatla-
kozva néhány felszólalóhoz jelezte, hogy a hi-
vatal néha megfeledkezik egy-egy levél meg-
válaszolásáról. A polgármester az utóbbi ese-
tet helytelenítette, hozzátéve, hogy a hivatal
komoly ªgyelmet fordít minden levél megvá-
laszolására. A városrészközpontról elmond-
ta, hogy az elôzô vezetés alatt készült terveket
a helyiek elutasították, mert nem illett a kör-
nyék kisvárosi jellegéhez. A kerület szándé-
ka, hogy kevésbé nagy ívû beruházással a te-

rület lerobbant kis épületeit minél hama-
rabb megszüntesse, és rendbe tegye a környé-
ket. A közlekedés biztonságosabb lesz, és he-
ti vásárt is terveznek. Az önkormányzat a te-
rületre új szabályozást készíttet, ami feloldja
az építési korlátozást.

Akik elôre megküldték kérdéseiket, de va-
lamely okból nem tudtak megjelenni a köz-
meghallgatáson, írásban kapnak választ.

A tudósítás befejezô részét következô számunk-
ban olvashatják.

NEM MINDENKI ÖRÜL AZ ÚJ 129-ES BUSZNAK. A közmeghallgatáson több felszóla-
ló is szóvá tette, hogy a lapunkból is megismert BKV-terv, amelynek lényege a Széher úti
buszjárat átszervezése, nem mindenkinek lesz jó. Az aggodalmakat a Pasaréti tér elérésé-
nek körülményessége váltja ki. A Pasaréti téren van a bevásárlási lehetôségen túl a gyógy-
szertár és a templom is, sôt, a belvárosi utazásokhoz kényelmesen és ülôhelyhez jutva le-
het átszállni az 5-ös buszra.

Mint korábban a Paraméterkönyv változásaival kapcsolatban megírtuk, augusztus 22-
tôl a 29-es autóbusz a Kelemen László utcától mind két irányban a Hûvösvölgyi úton
megy tovább a Hûvösvölgybe, míg a Széher úti körforgalmat az új 129-es busz járja majd
be, amely azonban a Bundenz útról a Moszkva tér felé megy tovább. Így a Széher út kör-
nyékérôl a Pasaréti térre két átszállással, tehát három jármûvel lehet a jövôben eljutni,
fordítva meg egyszer kell majd átszállni, tehát két jármûvel történhet csak az utazás.

A BKV Zrt. augusztus 22-tôl bevezetendô járatmódosításaival sokan járnak jól, és a leg-
több esetben csökkenhet az átszállások száma. Kérdéses azonban, hogy valóban a Hûvös-
völgy—Óbuda kapcsolat kialakítása-e a legfontosabb? Természetesen minden hálózatmó-
dosításnál sérülnek érdekek, a közlekedési társaság és a szakemberek az utasok többségé-
nek érdekét nézik. Most viszont a takarékosság látszik a legfontosabb mozgatórugónak,
hiszen a Hûvösvölgybôl leginkább a Moszkva tér, illetve a metró felé utaznak, utaznának,
nem Óbudára.

A 29-es térségében utazóknak arra is oda kell figyelni, hogy a hétvégi napokon 33%-
kal csökken a napközbeni buszok száma, hiszen az új útvonalon járó 29-es és a 129-es a
jelenlegi 15 perc helyett csak 20 percenként fog járni.

A BKV lapunknak jelezte, hogy tovább vizsgálja a lakosság által felvetett problémát, és
az eredményrôl tájékoztatást adnak.

Eleinte csak a Ferenc-kórház látogatási napjain, néhány órában volt 29Y jelzéssel busz-
járat a Pasaréti tér és a Széher út között, majd a Kelemen László utca végében, a költsé-
ges és bonyolult üzemvitelû tolatólámpás szolgálat felszámolhatósága érdekében a mai
útvonallal kibôvítették a 29-est, és ezzel az Y járat megszûnt. A tolatólámpás szolgálatot
ott létesítették, ahol nem volt hely a busz megfordulására. A vállalat egy munkatársa a
teljes üzemidôben egy bodegában ült, és amikor jött a busz, egy lámpa lóbálásával segí-
tett annak tolatásában, hogy a mûvelet közben bele ne rohanjon egy másik jármû. Ko-
rábban ezt a munkájukat vesztô kalauzoknak ajánlották fel, ezért mindenhol leginkább
nyugdíj elôtt álló hölgyek végezték ezt a feladatot. K. I.

a közmeghallgatáson
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Képzetten felügyelnek

A jó munkavégzés alapja a képzett kolléga —
vallják a Városrendészetnél, ahol kiemelten
kezelik a munkatársak szaktudásának frissí-
tését. A szakvizsgázott közterület-felügyelôk
rendszeresen járnak továbbképzésre, töb-
ben egyetemen szélesítik ismereteiket, a
konºiktuskezelés-tanfolyam pedig minden-
ki számára kötelezô.

Talán sokan nem is sejtik, hogy a törvény
erejével fellépô és a II. kerület közterületei-
nek rendje érdekében a szabályoknak ér-
vényt szerzô közterület-felügyelôk sötétkék
egyenruhája mögött mennyi jogi és közigaz-
gatási tanulmányokkal eltöltött óra rejlik. A
felügyelôi munka a kerületben túlmutat a

büntetôcédulák kiosztásán és az illegális áru-
sokkal való perlekedésen.

— A szakismeret ma már elengedhetetlen
elôfeltétele az eredményes munkavégzés-
nek, és ez nálunk sincs másként — mondta el
Vajthó Gábor, a Városrendészeti Csoport veze-
tôje. Úgy látja, hogy az elmúlt évek kimutat-
ható hatékonysága nagyban köszönhetô a
munkatársak folyamatos továbbképzésének.
— A közterület-felügyelôknek ma már nem
jelent komoly kihívást, ha egy túlfûtött zug-
árus, vagy egy zebrán parkoló autó felpapriká-
zott sofôrjének kell tudtára adni, hogy amit
csinál, azzal másokat zavar. A feladatkör,
amit nap mint nap ellátnak az utcán járôrözô
kollégák, gyakorlatilag a konºiktushelyzetek
tucatján alapszik, hiszen a szabálysértést el-
követô személyt rossz döntésével szembesí-
tik, amikor felszólítják a távozásra, vagy bün-
tetést rónak ki rá — jegyzete meg Vajthó Gá-
bor. Az utcai szócsaták mára elenyészô szá-
mot mutatnak. A Városrendészetnél megpró-
bálják a konºiktust kialakulásuktól kezelni
és elfojtani. A felügyelôk feladata ezért több
mint a bírságok kiosztása.

— Ahány szabálysértô, annyiféle ember —
mondják rendszeresen a közterület-felügye-

lôk, akik évente vesznek részt konºiktuskeze-
lési oktatáson. Az eredményt saját maguk is
elismerik, hiszen munkájuk lesz könnyebb,
ha mihamarább szót értenek a magát sértve
érzô szabályszegôvel. A csoportvezetô hozzá-
fûzte: a tapasztalt felügyelô egy arckifejezés-
bôl, egy gesztusból rögtön tudja, miként ért-
sen szót a vele szemben álló személlyel, fô-
ként, ha az a felmenôit szidja, kirúgatással fe-
nyeget, netán ªzikai erejét ªtogtatva próbál-
ja elkerülni a bírságot. Olyan eset is elôfor-
dult, hogy terepjáróval próbáltak elgázolni
egy felügyelôt.

A statisztikák a továbbképzés fontosságára
is rámutatnak. A közterület-felügyelôi intéz-
kedésekkel szemben csak mutatóban érkezik
panasz, legtöbbször azok is megalapozatla-
nul. A felkészült kolléga ugyanis jóval keve-
sebb hibát vét munka közben. A felügyelôk
csak szakképesítéssel dolgozhatnak a Város-
rendészetnél, többen pedig egyetemen foly-
tatnak közigazgatási tanulmányokat. A mun-
katársak továbbképzése a szervezet hatékony-
ságán is javít, hiszen egy képzett kolléga a pa-
ragrafusok között ugyanúgy eligazodik, mint
az ügyfélszolgálati pult mögött, vagy a járôr-
szolgálat során. szeg

Érdemes figyelni parkoláskor
Számos lakossági kérdés érkezik a Városrendészeti Csoporthoz a Fô-
városi Önkormányzat új parkolási rendeletével kapcsolatban. Vaj-
thó Gábor csoportvezetô szerint a megváltozott paragrafusok a
parkolási szokásokat is átírják, és érdemes az egész fôváros terüle-
tén figyelni várakozáskor.

Az új rendelet szerint a parkolási rendszert üzemeltetô cégek a vá-
rakozási övezet területén bárhol szedhetnek parkolási díjat, így a ki-
jelölt parkolóhelyeken kívül is. Eddig az utcasarkon vagy forgalom
elôl elzárt területen szabálytalanul megálló
autóst a rendôrség vagy a közterület-fel-
ügyelet bírságolhatta meg közlekedési sza-
bálysértésért, de a parkolási társaság nem
róhatott ki bírságot, akkor sem, ha a sofôr
nem váltott jegyet. Sokan ezt kihasználva
szabálytalanul álltak meg, akadályozva az
autós- és a gyalogosforgalmat. Ezt követô-
en a parkolási ellenôrök büntetést helyez-
hetnek ki az autóra akkor is, ha az nem a
felfestett, szabályos várakozásra kijelölt te-
rületen áll, és nem vásárolt parkolójegyet.

— A Fôvárosi Közgyûlés 24/2009. rende-
letében — szakmai érvünk és tiltakozásunk
ellenére — bent maradt az a tétel, amely szerint a parkolási társa-
ság kiterjesztheti bírságolási jogkörét a nem kijelölt parkolóban a
parkolási díj megfizetése nélkül várakozó autókra — mondta el Vaj-
thó Gábor, a Városrendészet vezetôje. — Korábban aggályokat ve-
tett fel, hogy ugyanazért a szabálysértését két bírságot kaphat az
autós. A rendelet most „várakozási célra igénybevett közterület-
ként” határozza meg azokat a helyeket, ahol a KRESZ szerint tilos
megállni, sokan mégis megteszik. Így például a megállni tilos tábla
hatálya alatt várakozó gépjármû is csak parkolási díj ellenében szeg-
heti meg a szabályt, vagy pótdíjra számíthat. Vajthó hozzáfûzte:

amennyiben rendôr vagy közterület-felügyelô észreveszi a szabály-
talan várakozást — más okból ugyan —, szintén bírságot szabhat
ki a közlekedési szabályok megsértése miatt. Tehát akár szabályo-
san, akár szabálytalanul parkol valaki a parkolási övezeten belül, fi-
zetni kell a parkolási díjat.

Szintén érdemes jobban figyelni parkoláskor a szabálytalan vára-
kozás elkerülésére, fôként, ha az jogcím nélkül, mozgáskorlátozot-
taknak fenntartott helyen történik. — A rendelet ugyanis a mozgás-

korlátozottak számára kijelölt várakozóhe-
lyek védelme érdekében az adott területre
érvényes egyórai várakozási díj háromszáz-
szorosát határozza meg büntetésként a fi-
zetendô pótdíj mértékének, ha valaki jogta-
lanul áll be a kerekesszékkel felfestett vára-
kozóhelyre. Ugyanakkor ebben az esetben
szintén felmerül a kérdés, hogy ugyanazért
a szabálytalan parkolásért többszörös
szankciót lehet kiróni — hangsúlyozta a
csoportvezetô. Vajthó Gábor felhívta a fi-
gyelmet, hogy a parkolási bírságok ügyé-
ben eljáró panaszosoknak a parkolási cé-
gek gyakran azt az információt adják, for-

duljanak a kerületi jegyzôhöz. — A jogszabályokból azonban egyér-
telmûen kiderül, hogy ezekben az esetekben a kerület jegyzôje he-
lyett a parkolást üzemeltetô feladata és hatásköre eljárni.

VÁROSRENDÉSZET: TANULJUNK EGYMÁS MELLETT ÉLNI!

A Városrendészet és a Bûnmegelôzési Centrum elérhetôségei:
n Levelezési cím: 1024 Buday László utca 5/c
n Ügyfélszolgálat: 346-5678
n Panaszbejelentés: 346-5679, fax: 346-5649
n Ingyenesen hívható zöld szám: (06 80) 204-965
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A Kolozsvári Tamás utcában kezdte
Kedves vendéget fogadott a II. kerületi UFC
a labdarúgó pályafutását náluk kezdô kapus,
Bogdán Ádám személyében. A huszonkét
éves ªatalember, aki az angliai Bolton két
éve igazolt játékosa, a közelmúltban pedig Er-
win Koeman szövetségi kapitány meghívásá-
ra ismételten részt vett a válogatott keret kö-
zös gyakorlásán, elôbb szorgalmasan vetô-
dött az 1998-as évjáratúak büntetôire, majd
rövid élménybeszámolót is tartott az érdeklô-
dô focipalántáknak.

RENDELÉS. Dr. Nagy Zsolt és dr. Szen-
dei Katalin ezúton tudatják betegeikkel,
hogy a jövôben is változatlanul a 1022
Ady Endre 1. szám alatt rendelnek a
megszokott rendelési idô szerint.

Új helyre költözik a családsegítô központ

Az önkormányzat jelenleg két telephelyen
mûködô Családsegítô és Gyermekjóléti Köz-
pontja a Horvát u. 2–12. szám alá, egy újon-
nan kialakított helyiségbe költözik. A koráb-

ban üresen álló önkormányzati tulajdonú he-
lyiség felújítása május elején kezdôdött el.
Az összesen mintegy 54,5 millió forintba ke-
rülô fejlesztés 90%-a európai uniós és hazai
támogatásból valósulhat meg. Az önkormány-
zat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Kö-
zép-Magyarországi Operatív Programjának
pályázatán 48,5 millió forint támogatást
nyert el.

A Családsegítô és Gyermekjóléti szolgálat
jelenlegi két telephelyén — Fillér utca 50/b
és Szász Károly u. 2. — a helyhiány, a lerom-
lott mûszaki állapot és a magas mûködési
költségek mára olyan helyzetet teremtettek,
amelyet az önkormányzat mielôbb megnyug-
tatóan rendezni kívánt.

A szakmai és az infrastrukturális szempon-
tokat maradéktalanul érvényesítô megoldást
csak egy új, egységes szolgáltatási helyszín
létrehozása jelenthetett. A beruházás kereté-
ben a Horvát utca 2–12. szám alatti társasház

alsó szintjén lévô, üresen álló önkormányza-
ti épületrészben az új funkciónak megfelelô
teljes átalakítás történik.

Az új helyszín lehetôvé teszi a mûködô
programok egy helyen történô megvalósítá-
sát, valamint a jelenleg szünetelô programok
(kisgyermekesek klubja, ifjúsági tanácsadó
pont) újraindítását.

A munkálatok május 5-én kezdôdtek el, és
várhatóan december 5-én fejezôdnek be. Az
új Családsegítô és Gyermekjóléti Központ a
tervek szerint 2010 januárjában kezdi meg
mûködését az új telephelyen. A munkálatok
idején a meglévô helyszíneken zavartalan
lesz a szolgáltatás.

th

A Fillér utca 50/b-bôl és a Szász Károly utcai
telephelyrôl a Horvát utcába költözik a családsegítô
központ

Idén is Parkoló Pálya a fiataloknak
A Millenáris Park és a Családsegítô Szolgálat
a tanévzárással egyidejûen, június 15-tôl is-
mét megkezdte a ParkolóPálya program nyá-
ri szüneti sorozatát. A szôlôdombnál felállí-
tott sátor 14 és 22 óra között látogatható. A
pingpong, csocsó, társasjáték és a beszélgeté-
si lehetôség újabb programokkal bôvült. Ha-
vi egy alkalommal hétfôi napon ªlmklub vár-
ja a ªatalokat, a hónap többi hétfôjén gitárok-
tatást tartanak. Kedd esténként hennafestés,
hennafestés-tanítás, illetve 19 órától kon-
cert. Csütörtök este a Humanista Mozgalom
zenés programot kínál.

Minden péntek este Ferenczy Gábor képzô-
mûvész tart kézmûves foglalkozást, kétheten-
te pedig a KIÚT Alapítvány szintén zenés
programmal teszi színesebbé a Parkoló Pálya
programpalettáját. Július-augusztusban cso-
csó- és pingpongbajnokságot szerveznek, il-
letve hétvégenként koncertek és zsíroske-
nyérpartik várják az érdeklôdô ifjúságot.

A Családsegítô Központ június 15–augusz-
tus 31. között az alábbiak szerint tartja ügyele-
ti idejét: hétfôn 10–13 óráig esetmegbeszé-
lés, 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 szüne-
tel.

A Gyermekjóléti Központ szakmai cso-
portja a nyár során az alábbiak szerint tartja
ügyeleti idejét: hétfôn 10–13 óráig esetmeg-
beszélés, 14–18 óráig ügyelet. Kedden és
szerdán 14–18 óráig ügyelet, csütörtökön 11–
13 óráig szupervízió, majd 14–18 óráig ügye-
let. Pénteken 10–14 óráig ügyelet, majd 14–
18 óráig kapcsolattartási ügyelet.

Változatlan formában mûködik a készenlé-
ti ügyelet: hétköznap 20–08 óráig, hétvégén
és ünnepnapokon 0–24 óráig.

Köszönet
Sportegyesületünk és a gyerekek nevében
ezúton mondok köszönetet mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát a
Hûvösvölgyi Sakkiskola Sport Clubnak aján-
lották fel. A felajánlások alapján 2008-ban
245 098 forintot utalt át az APEH, amibôl if-
júsági korú sakkozóink országos és budapes-
ti egyéni vagy csapatbajnokságokon felmerü-
lô részvételi költségeinek egy részét egyenlí-
tettük ki. Sportegyesületünk költségvetésé-
nek döntô hányadát az eddigiekhez hasonló-
an a jövôben is gyermek- és ifjúsági sakkozó-
ink oktatására és versenyeztetésére kívánjuk
fordítani. Az idén is köszönettel fogadjuk fel-
ajánlásaikat. Sportegyesületünk adószáma:
18061000-2-41. Valis János elnök

Nyáron a Fenyves
utcában rendelnek

Az önkormányzat megkezdte a Pasaréti út
67–69. szám alatti gyermekorvosi rendelôin-
tézet felújítását. Az augusztus második feléig
tartó munkálatok idejére a Fenyves utcai is-
kola épületében (1026 Fenyves utca 1.) alakí-
tottak ki ideiglenes rendelôt, ahol a megszo-
kott rend szerint fogadják a betegeket. A
munkálatok ideje alatt a Pasaréti úton mûkö-
dô védônôi szolgálat is a Fenyves utcában ka-
pott helyet. A körzetek rendelési idôpontjai
és elérhetôségei nem változnak: 200-6575,
200-6567.
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Diákgyôzteseket jutalmaztak
Kerületünk legkiválóbb tanulói minden évben polgármesteri dicséretben és jutalomban
részesülnek. A Móricz Zsigmond Gimnáziumban megtartott ünnepségre azok kaptak
meghívást, akik nemzetközi, országos vagy fôvárosi versenyeken kiváló eredményt értek
el. Az eseményre hagyományosan a tanév utolsó napjaiban került sor a Második Kerületi
Pedagógiai Szolgáltató Központ szervezésében június 10-én. Az elismeréseket Láng Zsolt
polgármester nyújtotta át tizenhét iskola közel négyszázötven gyôztesének a kerület veze-
tôi, az intézmények tanárai és a meghívott szülôk, hozzátartozók elôtt. A díjazottak idén
egy iránytût is kaptak ajándékba. A szimbolikus meglepetés átadásakor a polgármester
emlékeztette a diákokat: bármennyire is felbolydult körülöttünk a világ — fôként az el-
múlt hónapokban —, nem szabad elfelejteni, hogy mindig vannak olyan irányok, amelye-
ket fontos számon tartani és nem szabad eltéveszteni, mert célunkhoz azok vezetnek.
Láng Zsolt elmondta, hogy a mai világban a tudásnak egyre meghatározóbb szerepe lesz,
és ennek tükrében nem lehet fontosabb cél, mint a tanulás és a munka.

Áldás Utcai Általános Iskola

10—11 éves Kumite, nemzetközi, 1. Kunos Zsu-
zsanna. Ált. Isk. Díjlovagló Országos Bajnok-
ság, 1. Bakonyi Lili. Bolyai Anyanyelvi Csapat-
verseny, országos, 1. Rásonyi-Kovács Márton,
Kerekes Bea, Gutman Anna, Janzer Lili, Mosó
Krisztina, Palágyi Barbara, 2. Félix Dóra, Réti
Balázs, Krizsma Szabolcs, Kerényi Dániel, Erdei
Vince, Sipos Barbara; 3. Pákozdy Krisztina,
Csintalan Sára, Hernádi Zsombor, Körner Ábel.
Bolyai Matematika Csapatverseny, országos,
2. Hornák Bence. Budapesti Diákolimpia, tri-
atlon, fôvárosi, 1. Tóth Máté, Vass Domonkos.
Children C1 kategória, országos, 3. Svastits Ju-
dit. Diákolimpia, fôvárosi, 1. Kovács Dániel,
Ter-Manueljanc Nelli, Vitályos Márton, Simon
Zsóªa, Kántor András, Csáti Olivér, Jedlovszky
Krisztina, Kovács Kitti. Gleccser Fesztivál, or-
szágos, 1. Tóth Petra, 3. Kászonyi Lilla. Gyôri
Országos Divattáncverseny, 1. Békési Emese,
Aradi Sára, Pándi Zoé, Nagy Lili, Sörös Delª, Fe-
jes Borbála, Szolnoki-Vékás Olívia, Csemez
Adél, Dévényi Hajnalka, Tordai Luca, Kállai Pet-
ra, Kántor Zsóªa, Pék Emese, Lakatos Ágnes, Ká-
lózdi Adél, Körner Olga, Lukács Flóra, Szócska
Emese, Menyhei Flóra, Borsi Rita, Lôbl Enikô.
IDO Táncok Magyar Bajnoksága, országos, 3.
Birgenstock Kitti. Jedlik Ányos Fizikaverseny,
országos, 2. Szondy Borbála; 3. Szócska Miklós.
Kárpát-medencei Meseíró Pályázat, nemzet-
közi, 1. Péri Ákos. Magy. Korcsop. Nemzeti
Sakkbajnokság, országos, 2. Juhász Kristóf.
Magyar Köztársaság Síbajnoksága, országos,
1. Maróty Mátyás. Varga T. Matematikaver-
seny, fôvárosi, 1. Kabos Eszter. WKF Karate Ka-
ta, országos, 2. Baksa-Soós Csanád. XV.
Amªteátrum Kupa, fôvárosi, 1. Szabó Barna-
bás, László Dániel, Janzer Barnabás, Hepke Ala-
jos. Zrínyi Ilona Matematikaverseny, orszá-
gos, 2. Lakatos Ádám.

Baár—Madas Református Gimnázium

Budai József Ref. Isk. Biológiaversenye, or-
szágos, 2. Újvári Gergely; 3. Harkányi Izabella.
Iustitia Történelemverseny, országos, 1. Pát-
kai Nándor, Lakatos Sára; 3. Szôr Levente, Bán
Áron, Tombor Márton. Országos Bibiaismereti
Verseny, Kunhegyes, 1. Kiss Anna, Luzsicza
Fanni. Országos Péchy Blanka Emlékverseny
(csapat), 1. Fejes Anna, Jeszenszky Marina;
(egyéni) 1. Simonª Enikô, 2. Kuti Andrea. Ref.

Isk. VI. Országos Atlétika Versenye, Debre-
cen, 1. Haljárszki Dóra; 2. Velkey Krisztina, Pe-
tô Márta, Mohás Eszter. Ref. Iskolák Országos
Asztalitenisz Bajnoksága, Kiskunhalas, 1.
Durst Hanna, Számely Júlia; 2. Simonª Péter,
Márté Szabolcs; 3. Pósfai Balázs, Borbély Imre,
Tóth Máté, Máriás Bertalan. Ref. Középiskolák
Krsz. Úszóbajnoksága (V. Széchy Tamás), or-
szágos, 1. Szeles Balázs. Ref. Középiskolák Le-
ány Teremlabdarúgó Bajnoksága, Mezôtúr,
országos, 1. Gyémánt Zsóªa, Ványi Noémi, Kiss
Sarolta, Kocsis Eszter, Perecz Panna, Jánosi Bet-
tina, Jánosi Viktória. Ref. Középiskolák Orszá-
gos Teremlabdarúgó Bajnoksága, 2. Bagi Bar-
nabás, Bakó Bence, Bartók Gábor, Bágyi Alpár,
Tóth Zágon, Vida Gergely, Balla Zsolt. Ref. Kö-
zépiskolák Országos Úszóbajnoksága, 100 m
gyors, 1. Pardi Petra; 4x50 m ªú, 2. Ferenczy
Áron, Ulrich Ákos; 3. Nagy Attila. Ref. Középis-
kolák Országos Úszóbajnoksága, 4x 50 m le-
ány, 2. Sipos Zsóªa. Ref. Középiskolák Orszá-
gos Úszóbajnoksága (V. Széchy Tamás), 1. Par-
di Bende, Ferenczy László, Katona Janka, Wrá-
bel Máté, Katona Zsóªa. Ref. Középiskolák Or-
szágos Kosárlabda-bajnoksága, Mezôtúr, 1.
Tóth Noémi, Szabó Anikó, Molnár Sára, Balázs
Zsuzsanna, Molnár Zsuzsanna, Váczi Teodóra,
Varga Mercédesz, Horváth Fanni, Haidekker An-
na. „Tiszán innen, Dunán túl...” Énekver-
seny, fôvárosi, 1. Konkoly Csenge, Konkoly Bor-
bála.

Budenz József Általános Iskola és
Gimnázium

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, országos,
1. Papp Bianka, Burián Lóránt, Fenyvesi Kolos,
Gyáfrás Dominik. Budapest Gyermek Bajnok-
ság, fôvárosi, 1. Tóth Ádám. Budapesti Gyer-
mekbábosok Találkozója, fôvárosi, 1. Frühauf
Csongor, Kara Ádám, Fischer Blanka, Petz Boró-

ka, Fehér Balázs, Vasvári Botond, Soede Lucille,
Rényi Luca, Jengibarjan Máté. Országos Alpesi
Sí Diákolimpia, 2. Czakó Tímea. Országos
Sakkverseny, 1. Lipka Boglárka, Soós Lujza; 3.
Németh Henrietta.

Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium

Fôvárosi Katasztrófavédelmi Csapatbajnok-
ság, 1. Vetter Dániel, Rácz Orsolya, Széplaki Pé-
ter, Prekopcsák Dániel. Fôvárosi Vers- és Pró-
zamondó Verseny, 1. Vass Patrik. Judo Diák-
olimpia, junior, országos, 1. Szova Katalin.
Ritmikus Gimnasztika, területi, 1. Szkokán
Monika. Akrobatikus rock’and’roll, országos,
1. Veiland Adrienn. Karate Diákolimpia, orszá-
gos, 1. Szegedi Döme. Kosárlabda, országos, 2.
Adamecz Lilla, Szabados Dóra. Úszás, budapes-
ti diákolimpia, 1. Várszegi Réka, Szalai Zsóªa,
Becker Hanna. Úszás, országos diákolimpia,
1. Papp Márk, Gercsák Tamás; 2. Ádám Gyön-
gyi, Királyhidi Panna, Balogh Boglárka, Molnár
Anita, Kiss Dóra, Mészáros Vivien; 3. Máté Za-
lán, Zámbó Bence, Cerva Marcell.

Fillér Utcai Általános Iskola

17. Fundango Snowboard és Sí Magyar Baj-
nokság, országos, 1. Török Domonkos. Úszás
Diákolimpia, országos, 3. Borza Ágnes. Gumi-
asztal Magyar Bajnokság, országos, 1. Farkas
Dorottya. Kálti Márk Történelem Tesztver-
seny, országos, 3. Göde Ábel. Kyokushin Ma-
gyar Bajnokság, országos, 2. Laczay Zoltán.
Kajak Magyar Bajnokság, csapat, váltó, orszá-
gos, 1. Karakas Máté. Német Prózamondó Ver-
seny, országos, 1. Tarkövi Márton. Német Sza-
valóverseny, országos, 2. Vadász Dániel. Puen-
te Akrobatikus Torna Kupa, országos, 1. Far-
kas Regina. Volvo K2 Kupa Mûlesiklás, orszá-
gos, 1. Török Bence.

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Kötélugrás, fôvárosi, 1. Budai Tamás. Cseh If-
júsági Nemzetközi Asztalitenisz Bajnokság,
3. Tóth Kata. Fôvárosi Rajzverseny, 1. Seenger
Dorottya, Rácz Kitti. IX. Ifjúsági Mûvészeti
Fesztivál (2009), Fotómûvészet, országos, 1.
Kleb Zsóªa; Képzômûvészet, országos, 1. Szom-
bath Máté, Sziládi Noémi, Erdei Gergely. Képzô-
mûvészeti Pályázat „Trash Art” középiskolai
kategória, országos, 1. Városi Panna Pálma; 2.
Gábor Réka; 3. Kapui Kevin Kornél. NB II. (ifjú-
sági) kézilabda, országos, 1. Hartyáni Viktó-
ria. Nemzetközi Atlétikai viadal, 100 m-es
síkfutás, 1. Szûcs Dániel. Play and Win Orszá-
gos Angol Nyelvi Levelezô Verseny, 2. Bak-
say-Nagy György. Tanoda Kupa, Asztalitenisz
Serdülô Magyar Bajnokság, vegyes páros, 1.
Horváth Lilla.

Járdányi Pál Zeneiskola

II. Országos Bartók Béla Zeneiskolai Zongora-
verseny, 1. Vida Monika Ruth. VI. Országos
Maros Gábor Ütôhangszeres Szóló- és Duó-
verseny, 1. Vereb Márk.

(Folytatás a következô számunkban)
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Kerület Napja — immár tizedszer

Jubileumi év az idei a II. kerületi polgárok számára. A millennium éve,
2000 óta éppen tizedik alkalommal ünnepeltük június 21-ét, a Kerület
Napját.

A rendezvénysorozat nyitó eseménye Demjén Ferenc június 12-i
nagy sikerû koncertje volt, amelyre több ezres nézôsereg gyûlt össze.
Másnap családi programokkal várta a Millenáris kerületünk lakóit. A
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ jól ismert és közkedvelt gyer-
mekprogramjaival költözött át a szomszédos parkba, ahol a mászófa-
lat, ugrálóvárat és egyéb ügyességi játékokat is kipróbálhattak az ifjú
látogatók.

A szabadtéri színpadon is egymást váltották a programok: a nemze-
tiségi tánccsoportok és a kerületi iskolák bemutatói mellett egy kis iro-
dalmi csemegének is jutott hely. A Budai Polgárban is rendszeresen
publikáló író, újságíró Verrasztó Gábor A Szomjas Mátyás király címû
új kötetét Rostás Péter mûvészettörténész, a Kiscelli Múzeum igazgató-
helyettese mutatta be.

Aki megéhezett a sokadalomban, az Ízek utcájában válogathatott a
lengyel, szlovák, német, ukrán, horvát, örmény, szerb és bolgár ªnom-
ságok közül. A már hagyományos fôzôversenyen politikusaink idén az
egykori alföldi pásztorok kedvenc étkét készítették el. A szakértô zsûri
véleménye szerint a Fidesz-frakció slambuca sikeredett a legªnomabb-
ra.

A mozgalmas napot a 100 Tagú Cigányzenekar fergeteges hangver-
senye zárta.

Június 21-én a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színháztermé-
ben köszöntötték az idei kitüntetetteket. A polgárok javaslata és a kép-
viselô-testület egyhangú döntése alapján az idén II. Kerületért Emlék-
éremmel Katanics Mária karnagyot és énektanárt, valamint a Széche-
nyi-díjas Ötvös Lászlót, a kémiai tudományok doktorát tüntették ki.
Poszthumusz díszpolgári címet a legendás ªzikatanárnak, Öveges Jó-
zsef professzornak, valamint a nemrég elhunyt Kossuth-díjas festômû-
vésznek, Schéner Mihálynak adományoztak.
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Díszpolgári cím az ecset mesterének
Schéner Mihály díszpolgári
kitüntetésérôl áprilisban született
döntés, amirôl még életében tudomást
szerezhetett a mester. A képzômûvész
nagy örömmel fogadta a hírt, a díjat
azonban már nem vehette át, mert
május 11-én távozott közülünk.

Az ünnepélyes díjátadáson elhangzott, hogy
a képviselô-testület a polgárok javaslata alap-
ján Schéner Mihálynak, mint a kortárs ma-
gyar képzômûvészet kiemelkedô képviselôjé-
nek, a hazai festészet kimagasló kísérletezô
és játékos kedvû mesterének, hálából példa-
értékû életmûvéért, a jelenkori magyar kép-
zômûvészetben betöltött meghatározó tevé-
kenységéért és a nemzet felemelkedéséért
végzett fáradozását elismerve adományozta a
II. kerületi díszpolgári címet. A díjazott mél-
tatásában kiemelték, hogy Schéner Mihály a
II. kerület lakójaként olyan életmûvet hozott
létre, amely példával és örömmel szolgálhat
a felnövekvô generáció és minden mûvészet-
kedvelô ember számára.

Az ünnepi mûsor keretében a kitüntetett
életútját és munkásságát vázoló kisªlm vé-
gén Händel Messiásának akkordjai csendül-
tek fel. A kortárs alkotónak kijáró taps alatt a
család képviseletében Schéner Ildikó, a mes-
ter unokája vette át az elismerô oklevelet és a
kitüntetést Láng Zsolt polgármestertôl.

— Nagyon örült, amikor tudomására ju-
tott, hogy a II. kerület díszpolgárává választot-
ta. Nagyon készült rá, hogy ünnepélyes kere-
tek között átvegye a kitüntetést — emlékezett
Schéner Mihály menye és unokája az ünnep-
séget követôen. — Arra számítottunk, hogy
még életében átveheti díszpolgári oklevelét,
bíztunk benne, hogy javul az állapota. Na-
gyon fontos volt neki, hogy tudta: a kerület
gondolt rá. Úgy ment el közülünk, hogy büsz-

ke volt a díszpolgári címre, az
errôl szóló újságcikket például
mindig, még a kórházi ágyánál
is magánál tartotta. Hihetetlen
energia élt benne az utolsó pil-
lanatig. Sokat jelentett számára
Békéscsaba, de ahogy teltek az
évek, mind jobban ragaszko-
dott a lakóhelyéhez, a II. kerü-
lethez.

Régebben gyakran látogatta a
Fény utcai piacot, mert szere-

tett körbenézni és vásárolni, például a hen-
tesnél, de persze számos más kedvenc helye
is volt a városrészben. Szeretett otthon len-
ni, szerette a kerületet és Pesthidegkutat.
Idén pontosan ötven éve, hogy kiköltöztek
családjával Hidegkútra, ahol sokat festett, és
amíg ki tudott járni a természetbe, ott is alko-
tott. Gyakran elsétált virágért a mezôre vagy
a Hármashatár-hegyhez, ha valamely alkotá-
sához éppen arra volt szüksége.

Nemrég ellátogattunk Medgyesegyházára a
szülôházához, ahol egykori utcájuk végénél
már a mezô kezdôdött, ahogyan Pesthidegkú-
ton is, ahol ugyanúgy megadatott neki, hogy
utcája ott is a természetbe vezetett.

SCHÉNER MIHÁLY FESTÔ, GRAFIKUS, SZOBRÁSZ, KERAMIKUS ÉS BÁBTERVE-
ZÔ. 1923. január 9-én született Medgyesegyházán. 1947-ben tanári diplomát szerzett a
Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán. 1956-ig rajzot tanított a békéscsabai Rózsa Ferenc
Gimnáziumban. Ötven éven keresztül volt Pesthidegkút lakója. 1963-ban, negyven éve-
sen tartotta elsô, önálló kiállítását a Csók Galériában, majd egy évvel késôbb már London-
ban láthatta képeit a közönség. Publikált számos folyóiratban és önálló kötetei jelentek
meg mûvészeti írásokkal. Tagja volt a Magyar Mûvészeti Akadémiának és a Széchenyi Iro-
dalmi és Mûvészeti Akadémiának. Mûvészete ötvözi a népi mesterségek formavilágát az
európai kultúra jelképeivel. Magát expresszív-szürrealista alkotónak tartotta, és mint azt
sokszor hangsúlyozta, pályafutását mindvégig a játékosság és gyermekközpontúság jelle-
mezte. Számos ötletét váltotta valóra, hogy a gyermekek számára közelebb hozza a mû-

vészetet. 1988-ban Békéscsabán létrehozta a Meseház nevet viselô játékmúze-
umot és egy alapítványt a gyermekkultúra segítésére. Sokan méltán tartották
reneszánsz embernek, és az utolsó polihisztorok egyikének.

Számos kitüntetés és díj birtokosa: Munkácsy-díj (1978), Érdemes mûvész
(1984), Kiváló mûvész (1989), Medgyesegyháza díszpolgára (1992), Magyar
Köztársaság Tiszti Keresztje (1994), Kossuth-díj (1995), Békéscsaba díszpolgá-
ra (1998), Klebelsberg Kuno-díj (2002), Hazám-díj, Magyar Örökség-díj
(2004), Prima Primissima díj (2005), Magyar Köztársasági Érdemrend Középke-
resztje (2008), a II. kerület díszpolgára (2009).

2009. május 11-én, 87 évesen hunyt el Budapesten.

A Kerület Napja alkalmából a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ kiállítással emlékezett
Schéner Mihályra
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Az ország fizikatanára
A II. Kerületi Önkormányzat Képviselô-
testülete 2009-ben Öveges József
professzornak, a II. kerület egykori
lakójának, a kísérletezô fizikatanítás
kiemelkedô népszerûsítôjének, az elsô
jelenségbemutató kiállítások
szervezôjének posztumusz díszpolgári
címet adományozott, elismerésül a
hazai fizikatanítás módszertanának
megújításáért és a természet-
tudományokat generációkkal
megszerettetô tevékenységéért.

Öveges Enikô, a professzor unokahúga édesap-
jával gyakran járt Öveges József egykori laká-
sában a Varsányi udvarban, és számos emlé-
ket is ôriz róla.

— Bár már harminc éve nincsen közöt-
tünk — én 11 éves voltam, amikor meghalt —,
mégis minden generációból emlékeznek rá,
ªatalok és idôsebbek egyaránt. Ô az, akirôl
mindenkinek csak pozitív élményei vannak
— tette hozzá Öveges Enikô.

Ádám Árpád matematika- és ªzikatanár
1977-ben került a tatai piarista gimnázium-
ba, ahol Öveges professzor 12 éven át taní-
tott. Tanítása során legendák keringtek mun-
kásságáról, élményszámba menô ªzikaórái-
ról, sokan látogatták óráit tanártársai közül
is. Mint Ádám Árpád elmondta, miután Öve-
ges professzor befejezte a tanítást, továbbra
is foglalkozott a ªzikával, nagyon sokat szere-
pelt a televízióban, és ôt nevezték az ország
ªzikatanárának. Olyan lenyûgözôen tudta be-
mutatni a legbonyolultabb kísérleteket is,
hogy a legkisebb gyerektôl az idôsebbekig
mindenki megértette. Kísérletei során a sa-
ját háztartásban megtalálható anyagokat, esz-
közöket használta fel.

— Sajnos, 1979. szeptember 4-én meg-
halt, ekkor gimnáziumunk úgy határozott,
hogy a következô évtôl megszervezzük az Öve-
ges József emlékversenyt matematika és ªzi-
ka tárgyakból, így idén lesz harminc éve,
hogy a professzor úrra emlékezve megrendez-
zük ezt a nagy népszerûségnek örvendô orszá-
gos versenyt.

Öveges professzor a vele készült interjú-
ban így fogalmazta meg hitvallását: „Megszál-
lottja vagyok annak, hogy másoknak örömöt
okozzak. Szellemi örömöt, a meglátás, a tu-
dásgyarapítás örömét és boldogságát akarom
egyszerû kísérleteimmel mindenkinek meg-
szerezni.”

A posztumusz díszpolgári kitüntetést Öve-
ges Enikô vette át, aki elmondta, nagy meg-
tiszteltetés és öröm számára, hogy bár Öve-
ges professzor már harminc éve meghalt, em-
léke mégis ilyen mélyen él a kerületiek szívé-
ben és lelkében. A díjat felajánlotta a pro-
fesszor elgondolása alapján megvalósult Cso-
dák Palotájának — ahol az egyik terem róla
van elnevezve —, hogy azt kiállítva a helyszí-
nen, minél többen láthassák és emlékezze-
nek az ország ªzikatanárára.

ÖVEGES JÓZSEF 1895-ben született a Za-
la megyei Pákán. Korán elhunyt néptanító
apjának családja kétszáz év óta tanítósko-
dott. Öveges a gyôri bencésekhez, majd a
kecskeméti piaristákhoz járt gimnáziumba,
1912-ben lépett be a piarista rendbe.
1919-ben matematika-fizika szakos tanári
oklevelet szerzett a budapesti egyetemen,
1920-ban pappá szentelték, majd a piaris-
ták gimnáziumaiban tanított Szegeden, Ta-
tán, Vácott és a fôvárosban. 1946-ban kilé-
pett a rendbôl, egy évig a Közgazdasági

Egyetem tanárképzô intézetében meghívott, majd rendes fizikatanár lett. 1948-tól 1955-
ös nyugdíjazásáig a Pedagógiai Fôiskola tanszékvezetô tanára volt. Az 1950-es évek elsô
felétôl írásaival, könyveivel, rádió- és televíziós sorozataival megalapozta az új magyar
természettudományos ismeretterjesztést. A bonyolult kísérleteket is olyan egyszerûen
magyarázta el, hogy a teljesen képzetlenek is megérthették. Számos kísérletét egyszerû
eszközökkel, egy konyhaasztalon is el lehetett végezni. A Tudományos Ismeretterjesztô
Társulatban (TIT) filmvetítéses elôadásokat tartott. 1970-tôl természettudományi játszó-
házakat tervezett, ahol szülôk és gyermekek együtt ismerkedhettek volna a természet tör-
vényeivel. Az ötlet végül 1995-ben a Csodák Palotája néven valósult meg.

Szuggesztív tanáregyéniség volt, 1957-tôl 12 éven át mutatta be közérthetô nyelven fi-
zikai kísérleteit a televízióban, milliók érdeklôdését keltve fel a hangtani, hôtani, fénytani
és elektromos jelenségek iránt. A televízió 100 kérdés — 100 felelet címû mûsorát is ve-
zette 1958–69 között. Megalapításától szerzôje, késôbb szerkesztôje volt az Élet és Tudo-
mány címû lapnak. 1948-ban elsôként kapott Kossuth-díjat. Öveges József 1979. szep-
tember 4-én halt meg Budapesten.

Ünnepi beszédében Láng Zsolt polgármester hangsúlyozta, hogy a díszpolgári cím és a kerületi emlékérem
nem egy magas rangú, nemzetközi kitüntetés, hanem a legmagasabb erkölcsi, emberi és közösségi elisme-
rés, amellyel városrészünk tiszteletét és háláját fejezheti ki a kitüntetett személyek iránt, és méltón mutatja
az egy közösségben élôk összetartozását.

— A cím egyben egy bensôséges kapocs, amely összeköti azokat, akik hisznek a hely szellemének alakító
szerepében, az otthon megtartó és személyiséget, sorsot alakító erejében — mondta a polgármester. Kiemel-
te, hogy az elismeréseket évrôl évre olyan személyek kapják, akik erôsítik a helyi társadalom összefogó ere-
jét. Ha a díjazottak nem is a kerületben születtek, de itt élve, dolgozva teljes hûséggel és feltétlen erôkifejtés-
sel álltak helyt munkájukban. — Sajnos, már nem adhatom át Öveges professzornak és a nemrég elhunyt
Schéner Mihálynak az elismerést, de annál nagyobb örömmel nyújtom át Mohayné Katanics Mária és Ötvös
László professzor életmûvének elismeréseként a II. kerületi emlékérmeket — mondta Láng Zsolt.

„
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A zene és a tanítás mûvésze
A II. Kerületér Emlékéremmel
jutalmazott idén nyolcvanéves Mohayné
Katanics Mária Kodály Zoltán, Bárdos
Lajos és Lajtha László tanítványaként a
magyar kórusvezetôk egyik
legmeghatározóbb egyénisége mind a
mai napig. Az általa ötven éve alapított
Szilágyi Erzsébet Nôi Kar számos hazai
és nemzetközi elismerés és díj
birtokosa.

Katanics Mária emellett a Kodály-módszer hí-
veként énektanárként is sok gyermekben és
ªatalban ültette el a zene és az éneklés szere-
tetét. Tizenkét évig volt tanára a Marczibányi
téri Kodály-iskolának. Az ünnepségen az is-
kola mai pedagógusai és diákjai dalokkal és
egy-egy szál virággal köszöntötték a kiváló
karnagyot és pedagógust.

— Az ember olyasmit is énekeltet — vallja
Katanics Mária —, ami hasznos, de nagyon
fontos, és számomra talán a legfontosabb,
hogy a gyerek a zenélés közben boldog le-
gyen, örüljön. Ha a gyerek olyasmit énekel,
amit ô szeret, akkor az az éneklés ôt szebbé
teszi, és akkor az a zene olyan, mint a napsu-
gár.

A díjátadó ünnepségen Katanics Mária me-
leg szavakkal köszönte meg a kitüntetetést
mindazoknak, akik ôt javasolták, és az önkor-
mányzatnak, amely elismerésre méltónak
ítélte munkásságát:

— Tizenkét évet töltöttem a Marczibányi
téri Kodály-iskolában, amely gyönyörû idô-
szak volt számomra. Ez a tizenkét év bizonyí-
totta, hogy mennyire igaza volt Kodálynak,
mikor azt mondta: kisgyerekeket kell énekel-
ni tanítani. Megható volt látni, milyen ko-
moly munkára és kitartásra képesek egy-egy
nehezebb kórusmû megtanulásakor is. Na-
gyon sajnáltam, amikor az akkori rendelkezé-
sek szerint 1984-ben nyugdíjba kellett men-
nem, és otthagynom ezt a nagyszerû iskolát.
Igaz, utána még huszonhárom évig, hetven-
nyolc éves koromig tanítottam, és mind a

mai napig vezetem a Szilágyi Erzsébet Nôi
Kart, amelynek idén novemberi jubileumi
koncertjére készülünk.

Katanics Mária több évtizede a kerületünk-
ben él, a Budakeszi út lakója, itt nevelték fel
férjével, Mohay Bélával négy gyermeküket.

KATANICS MÁRIA. 1929. április 20-án született Baján. 1948–52-ig a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Fôiskolán énektanár-karvezetônek tanult, ahol többek között Bárdos László,
Kodály Zoltán és Lajtha László tanítványa volt. 1952–59-ig népzenekutató gyakornok volt
Lajtha László mellett a Néprajzi Intézetben. 1958-ban kötött házasságot Mohay Bélával,
négy fiúgyermeket neveltek fel, 11 unokája van. 1952–59-ig a Cinkotai Tanítóképzô,
1959–72-ig a Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 1972–84-ig a Marczibányi téri Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Iskola karnagya és énektanára. 1961–1983-ig a Zenemûvészeti Fôis-
kola Gyakorlóiskolájának vezetô tanára, 1984–1996-ig a Zsámbéki Tanítóképzô vezetô ta-
nára. 1990–2002-ig az ELTE Tanárképzô Fôiskolai Kar Zenei Tanszékének tanára.

1968–86 között a Magyar Rádió énekkarának vendégkarnagya volt. Vendégtanárként
tanított szolfézst, karvezetést és kórustanítást az Egyesült Államokban, Kanadában és Ja-
pánban. 1959-ben megalapította a Szilágyi Erzsébet Nôi Kart. A kórussal nyert nemzetkö-
zi díjak: Arezzo: három kategóriában második díj, Tours: Grand Prix, Tampere: elsô díj,
Neerpelt: 100%-os díj, Debrecen: elsô díj.

Kitüntetései: Kodály Zoltán-emlékérem (1979, 1983), Énekeljenek a népek — BBC-díj
(1982), Liszt Ferenc-díj (1983), Artis Jus kitüntetés (1986), Köztársasági Érdemrend Kiske-
resztje (1994), Pro Renovanda Cultura Hungariae Kodály Zoltán Közmûvelôdési Díj
(1997), Kodály Intézetért Díj (2002), Bartók Béla—Pásztory Ditta-díj (2005).

Az idén nyolcvan esztendôs énektanár tisztele-
tére egykori iskolája, a Kodály Zoltán Ének-ze-
nei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola
tanulói és tanárai adtak kis koncertet.

Elôször Oláh Réka énekelte a Röpülj madár
címû népdalt, majd Kocsár Miklós Májusi szel-
lô címû kórusmûve következett Oláh Réka,
Molnár Anna, Németh Nikolett tanulók, vala-
mint Ôri Csilla, Uhereczky Eszter és Preszter
Nóra tanárnôk elôadásában. A kodályosok ün-
nepi mûsorát Ôri Csilla és Uhereczky Eszter du-
ettje zárta, akik Mendelssohn ôszi dalát éne-
kelték.

A rövid koncert után a fellépôk egy-egy szál
rózsával köszöntötték a meghatódott ünne-
peltet, aki mindannyiuk életében fontos szere-
pet játszott pedagógusként, karvezetôként
vagy kollégaként.
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Hatvan év a tudomány szolgálatában
A II. Kerületért Emlékérmet idén dr.
Ötvös László professzornak, „a szerves
kémia tudós kutatójának, címzetes
egyetemi tanárnak, a hazai
bioorganikus kémia egyik
megalapozójának, Széchenyi-díjas
vegyésznek” adományozta az
Önkormányzat Képviselô-testülete. Az
elismeréssel a professzor példamutató
életútját és életmûvét, eredményes
gyógyszerkutatásait, valamint a jövô
nemzedékekért végzett áldozatos
munkáját értékelték. A professzor a
kitüntetés átvételekor köszönetét
fejezte ki. Megtiszteltetésnek nevezte,
hogy abban a kerületben, amelyben
annyi mûvész, tudós és sportoló él, idén
éppen ôrá esett a választás.

— Nem a kerületben születtem, de csaknem
öt évtizede vagyok a II. kerület polgára — val-
lotta Ötvös László.

— Lakásomtól pontosan kétszáz lépésnyire
fekszik a MTA Központi Kémiai Kutatóintéze-
te, ahol több mint negyven évig végeztem tu-
dományos kutatómunkát. Munkámon kívül
családi kapcsolataim is szorosan a kerület-
hez kötnek. Itt született a ªam és az unoká-
im, akik számára a kerület játszóterei, az óvo-
dájuk és iskolájuk az én kedves helyeim is.
Ez a közelség nagy hasznomra szolgált, mert
az órák múlását elfeledve, kísérleteim sok-
szor az éjszakába nyúltak, befejezésük után
két perces sétával érkeztem haza.

Munkámon kívül családi kapcsolataim is
szorosan a kerülethez kötnek. Fiam és az uno-
káim itt látták meg a napvilágot, s vallják a ré-
gi sláger szövegével: itt születtem, ez a hazám.
Barátaim és munkatársaim jelentôs része is
kerületünk lakója.

Nagy fájdalmamra sokan már csak emlé-
kezetemben élnek. Szakmai eredménye-
im döntô része az ô kiemelkedô munkáju-
kat, ötletességüket és a kutatás iránti elkö-
telezettségüket dicséri — mondta végül Öt-
vös László.

PROF. DR. ÖTVÖS LÁSZLÓ. 1929-ben
született Pécsett. 1953-ban szerzett dip-
lomát a Szegedi Tudományegyetemen,
amelynek Szerveskémiai Intézetében as-
piráns, majd adjunktus. 1958-tól az
MTA Központi Kémiai Kutató Intézet
osztályvezetôje, majd tudományos igaz-
gatóhelyettese és tanácsadója.

1960-ban megkapja a kémiai tudomá-
nyok kandidátusa, majd 1966-ban a ké-
miai tudományok doktora fokozatot.
1966–68 között az MTA Sztereokémiai
Kutatócsoport igazgatója.

Tudományos munkásságát 1952-ben
kezdte. Kifejlesztette a radioaktív vegyü-
letek szerves kémiáját Magyarországon.
Felismerte szénizotópokat tartalmazó
csoportok kicserélôdési lehetôségeit, és
ezzel bevezette a csoportcsere fogalmát
bizonyos vegyületek elôállítására. A szin-
tetizált radioaktív vegyületek a hazai biokémiai, biológiai és orvosi kutatásokban nyertek
alkalmazást. Alapvetô tudományos tevékenységet fejtett ki a hazai bioorganikus kémia
megteremtésében.

1975-tôl nukleozidok, nuklotidok és nukleinsavak szintetikus kémiai, bioorganikus és
gyógyszerkutatási területén dolgozik. Létrehozta a HEVIZOS néven forgalomba került,
herpeszvírus okozta megbetegedések elleni világviszonylatban is a leghatékonyabb ké-
szítményt.

A szülôvárosában létesített, nevét viselô alapítvány kitüntetettjei közül többen értek el
elsô helyezést nemzetközi diákolimpiákon.

Több mint 230 tudományos dolgozat, illetve 55 szabadalom szerzôje vagy társzerzôje.
A Kiváló Feltaláló arany fokozatot háromszor ítélték meg számára. Számos kitüntetése
közül legjelentôsebb a Széchenyi-díj, amelyet 1990-ben a kémikusok közül elsôként vehe-
tett át.

A díszpolgárokat és kerületi emlékéremmel ki-
tüntetetteket köszöntô gálaesten a Duna Mû-
vészegyüttes adott ízelítôt Aranyág címû tánc-
színházi produkciójából.

Az elôadással azt a mûvészi utat kívánja
folytatni a társulat, amelyet elôzô bemutató-
jukkal, a Tavaszi széllel jelöltek ki. Nem imitál-
ják a múltat, hanem ráhangolódnak, s hagy-
ják, hogy megtörténjék velünk. Az Aranyág-
ban a Bartók 44. hegedûduó zenei világát ál-
lítják párhuzamba a népzenével, három egy-
mással szorosan összefüggô jelenetben.

A produkciót Juhász Zsolt rendezte. A kore-
ográfusok Mihályi Gábor, Farkas Zoltán „Ba-
tyu” és Juhász Zsolt, a táncmesterek Kádár Ig-
nác, Kökény Richárd és Vámos László voltak.
A társulat 1957-ben alakult azzal a céllal,
hogy a hazai néptánchagyományt hitelesen,
ugyanakkor figyelemfelkeltôen és szórakozta-
tóan tolmácsolja. Elôadásaikat egyszerre jel-
lemzi a hagyományôrzés és a mûvészi kísérle-
tezés. A vasárnapi fellépésen a Göncöl zene-
kar kísérte a táncosokat.
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Idén is több ezer látogató

SZÛCS DÓRA: Testvéremmel jöttem a
rendezvényre. Kerületiek vagyunk, ma-
gam pedig egy közeli gimnáziumban ta-
nulok, úgyhogy ismerôs a helyszín és a
rendezvény, amelyre évek óta kijárunk.
Édesanyám még a Demjén-koncertre is
ellátogatott. A helyszín kellemes, közel
van, jó a hangulat, és tényleg különle-
ges és finom ételeket kóstolhatunk.

Egy összetört szívet – mint tudjuk – nehéz megragasztani, és ha erre Demjén Ferenc nem is vállalkozna,
a majd negyven éve színpadon álló énekes ma is képes dalaival elvarázsolni közönségét. Sok ezren jöttek el
június 12-én este a Millenárisra, hogy meghallgassák Rózsit.

MILBICH EDIT: Férjemmel és a kicsivel
érkeztünk, és elsô alkalom, hogy részt
veszünk a Kerület Napján.

Nagyon jók a gyerekprogramok és a
színpadi elôadások, úgyhogy a követke-
zô években is szívesen ellátogatunk a
rendezvényre. Kicsik és nagyok jól szóra-
kozhatnak, ha pedig megéheznek, a
nemzetiségek konyhájáról csipegethet-
nek.

A nagy meleg ellenére vígan ropták a táncot
a görög, bolgár és német nemzetiségi tánccsoportok
a Millenáris szabadtéri színpadán.

Gyerekprogramból nem volt hiány ezen a verôfényes
szombaton: a Marczi legnépszerûbb programjaival
vett részt a Kerület Napján.



2009/13 — június 26. KERÜLET NAPJA 15. OLDAL

a Kerület napi sokadalomban

A világon egyedülálló, Magyar Örökség-díjas 100 Tagú Cigányzenekar egy fergetes hangulatú estével
ajándékozta meg a Millenáris Teátrum közönségét. A virtuóz prímások vezetésével a cigányzenekar magyar-
és cigányzenét, valamint klasszikus zenét játszott a Kerület Napi programsorozat zárásaként szombaton este.

GALAMBOS ATTILA: Helyi lakosok va-
gyunk, és eddig egy nyáron sem hagy-
tuk ki a kerületi ünnepséget. Jól érezzük
magukat. Kóstoltunk több nemzetiségi
ételt, káposztát és sztrapacskát is, na-
gyon elégedettek vagyunk. Az ízek a ré-
giek, és hamar el is fogytak a jó falatok.
Az idô szerencsére pazar, úgyhogy pa-
naszra semmi ok, remekül érezzük ma-
gunkat.

Az önkormányzati képviselôk és a Polgármesteri Hivatal munkatársai is folytatták a hagyományokat: bográcsok mellé álltak, és fôzôversenyen mérték össze
tudásukat. Az idei feladat az alföldi pásztorok étele, a slambuc volt, amely a szigorú, de jó kedvû zsûri – Buday Péter, Obersovszky Péter és Bánó András – szerint
a képviselô-testület Fidesz-frakciójának sikerült a legjobban. Második az SZDSZ, harmadik pedig a Polgármesteri Hivatal és az MSZP csapata lett.
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Mediterrán hangulat a Vízivárosban

— Mindig kiemelkedô pontja az évnek, ami-
kor a Kerület Napja rendezvénysorozathoz
kapcsolódóan szervez kiállítást a Vízivárosi
Galéria — köszöntötte Olescher Tamás galéria-
vezetô a látogatókat.

Idén egy kerületünkben élô mûvészcsalád
három tagjának munkáiból kaphatunk ízelí-
tôt. A festômûvész-házaspár Breznay József és
Gánóczy Mária kilenc gyermeket neveltek fel,

akik közül „csupán” hét folytatja a szülôi ház
hagyományait, és foglalkozik hivatásszerûen
is képzômûvészettel. A galéria tárlatát ez alka-
lommal a gyerekek közül egyedül Breznay Pál
festményei gazdagítják.

A mûvészcsalád kiállítását Pogány Gábor
mûvészettörténész nyitotta meg, akitôl meg-
tudtuk, hogy a család felmenôi között is szép
számmal akadt mûvész, többek között Kren-

ner Amália, „akinek festményeire mostaná-
ban szép összeget üt az árverésvezetô kalapá-
csa. Az ô édesapja volt Tardos Krenner Vik-
tor, akinek freskóit a Vígszínházban is meg-
csodálhatjuk.”

A kilencvenhárom éves, Munkácsy-díjas
családfô 1939 óta kiállító mûvész, képeit neo-
realista stílus és gazdag színvilág jellemzi. Gá-
nóczy Mária néhol a groteszkkel kacérkodó
csendéletei és ªgurái egy letûnt világot idéz-
nek elénk. Az eredetileg ötvösnek tanuló
Breznay Pál Ravennában és Párizsban folyta-
tott mûvészeti tanulmányokat. A most kiállí-
tott képeinek fô témája a fény és a víz — le-
gyen az Arizonában vagy a szomszédos Lu-
kács uszodában.

„A Breznay család festészetének közös jel-
lemzôje, hogy az alkotó nem képet akar készí-
teni, hanem a látványhoz akar közel férkôz-
ni. Mûvészetükben a reneszánsz óta töretlen
olasz szellemiség uralkodik. Az ezredforduló
óta az újrealizmus elismertségével ez a medi-
terrán könnyedség ismét divatos és korszerû
lett” — fûzte hozzá Pogány Gábor.

A nyár színeit és hangulatát idézô kiállítás
július 22-ig látható a Vízivárosi Galériában
keddtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton
10–14 óráig. P. Zs.

Szobor Klebelsberg Kunónak
Gróf Klebelsberg Kuno volt oktatási
miniszter elôtt tisztelegve állított
szobrot a II. kerületi önkormányzat, a
Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális
és Mûvészeti Központ, a Klebelsberg
Kuno Emléktársaság és a
Mûvészetbarátok Egyesülete a
Kultúrkúria parkjában. A mellszobrot
június 21-én, a II. kerületi díszpolgári
cím adományozásának napján avatták.

Az eseményre ellátogató számos érdeklôdô
elôtt Láng Zsolt polgármester beszédében em-
lékeztetett arra, hogy az elsô emlékmûvet
1939-ben emelték Klebelsbergnek, majd po-
litikai okokból elbontották az alkotást, az új-
jászületésére 60 évet kellett várni.

— Bizonyosan a XX. század egyik legna-
gyobb politikusa volt Klebelsberg, aki tudta,
hogy a Trianon utáni Magyarország megmara-
dásának egyetlen eszköze a kultúra és az okta-
tás maradt — hangsúlyozta. — Nevéhez köthe-
tô a népiskolaprogram, fôiskolák, egyetemek
és klinikák alapítása. Valódi európai ember
volt, aki magyar szemüvegen keresztül nézte
a világot. Klebelsberg munkássága örök,
ezért sem véletlen, hogy Pesthidegkútról, a
fôvárosból és az agglomerációból százak tá-
mogatták a szobor elkészülését — tette hozzá
a polgármester.

A szobor elkészítéséhez szükséges anyagi-
ak összegyûjtésére bált is szerveztek, ame-

lyet követôen sokan álltak az ügy mellé. A ta-
lapzat elkészítését az önkormányzat és a Kul-
túrkúria támogatta, együtt közel félmillió fo-
rintos hozzájárulással. Erdôsi Károly, a Kle-
belsberg Kuno Emléktársaság ügyvezetô elnö-
ke felszólalásában köszönetet mondott a tá-
mogatóknak, majd hozzáfûzte: az alkotás mél-
tán közvetíti az eszmét, amelyet Klebelsberg
Kuno képviselt. A szobor emlékeztet munkás-
ságára, a szellemi örökségre, illetve arra a
gondolkodási és viselkedési értékmintára,
amelyet érdemes követni.

Az ünnepségen elhangzott, hogy a politi-
kus szobra elsôként gipszbôl készült el, és
2006-ban a Kultúrkúria épületében kapott

helyet. A most felavatott bronz mellszobor al-
kotója, a 99 éves Búza Barna is részt vett az
ünnepségen, ahol Klebelsberghez fûzôdô sze-
mélyes élményét — a miniszter maga támo-
gatta felsôfokú mûvészi tanulmányait — osz-
totta meg a hallgatósággal.

Kollmann J. György, a Mûvészetbarátok
Egyesületének alelnöke, a szoborállítás kez-
deményezôje elismerôen szól a civil összefo-
gás fontosságáról és sokszínûségérôl, és re-
ményét fejezte ki, hogy az egykori kultuszmi-
niszter szellemiségét megôrizve méltó utó-
dai lehetünk annak a Klebelsberg Kunónak,
akit tisztelni és becsülni lehet és kell is
munkásságáért. szeg
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A kis történetek könyve
A budai polgár túrázó fajta. Régtôl, legalább a XIX. század elejétôl a budai táj a természetjárás he-
lye. Ma a geológusok utolsó megmaradt zöld területeinken, védett ligeteinkben élvezettel tanítanak
bennünket, laikusokat. Tanösvényeket hoznak létre az erdôkben, természetvédelmi területeken; az ér-
dekesebb növényeket, a földtörténet markánsabb megnyilvánulásait táblázzák ki. Informatív felira-
tokkal, rajzokon ismerhetjük meg a kôzetrétegek egymásra rakódását, az idômúlás kôvé vált emléke-
it s a növények világát.

Tanösvény. Ez lehetne a leghívebb mûfaji meghatározása Verrasztó Gábor könyvének. Összesen
negyvenegy tájékoztató tábla kirándulóknak és barangolóknak, azaz negyvenegy, szabatos monda-
tokban fogalmazott rövid történeti áttekintés, ismertetés. Verrasztó stílusa távolságtartó, tárgyila-
gos. A személyes élmények, érintettség és vélemény háttérbe szorításával, csupán némely közcím át-
lelkesített megfogalmazásával tulajdonképpen szolgáltatást végez: íme, ha sétára tévedsz ebben a ke-
rületben, akkor ezeken a pontokon állj meg és tudatosítsd, hogy hol jársz.

Hol van akkor a szerzô? Mitôl több ez a munka, mint könyvtári és internetes adatgyûjtések halma-
za? A válasz: a válogatás, a sortiment maga a szerzô.

A kerület erdejében vannak messzirôl látszó, kimagasló sziklák. Ilyen, mondjuk, a Császárfürdô,
a fel sem épült, de romjaiban is remekmûvet sejtetô Magyar Szentföld templom a Heinrich István ut-
cában vagy a nemrég pitiáner pillanatnyi és személyes érdekekbôl elkótyavetyélt Krisztina körúti
Postapalota. Mindennap látjuk ôket, elmegyünk mellettük, történetük és jelentôségük mégsem álta-
lánosan ismert, ezáltal ezek a képzôdmények, hogy maradjunk ennél a hasonlatnál, védtelenek.
Mert védettséget csak mi adhatunk nekik, a kerület lakói, akik odaªgyelnek és felemelik a szavukat,
ha lelketlen illetéktelenek a maguk kényére akarják átalakítani környezetünket.

És vannak ebben a könyvben, a fejezetek zömében, olyan megkülönböztetetten kedves és illatos
fák, amelyek a kulturális barangoló tájékozódását, „útvonalát” alapvetôen meghatározzák. Bartók
Béla bácsi lakóháza, amit már 3 éves kisªam is ismer és így emleget, Dohnányi Ernô, Déry Tibor és
Herczeg Ferenc villája, a ház, ahol Füst Milán élete végén lakott, Márkus Emíliának, a dívának
Jánszky Béla és Szívessy Tibor által emelt nagyszerû és nagystílû villája vagy a hidegkúti, ma már
omladozó Klebelsberg-kúria, ahol a leköszönt kultuszminiszter családjával, benne sógorával, Hek-
ler Antallal töltötte utolsó életévét. A magyar kultúrtörténeti itinerárium fontos stációi, a hagyo-
mányba ágyazottság, a helyhez kötöttség letéteményesei.

És vannak ebben a könyvben olyan leírások, amelyek a helytörténetírás sava-borsát jelentik. En-
gedjék meg, hogy ezekrôl ejtsek még néhány szót.

A helytörténeti kutatás a történettudomány mélyen lenézett, lesajnált és karanténban tartott mû-
faja. A „csak” lokális jelentôségû tárgyakról szóló szerzôk maguk is helyi érdekûvé, vicinálissá degra-
dálódnak, a futottak még kategóriájába kerülnek. Pedig a helytörténet, véleményem szerint, bizo-
nyos értelemben a legtisztább mûfaj: a lényege ugyanis a reménytelen loholás, a felemelô és gyötrel-
mesen kellemes vágyódás az elmúlt idô után. A mindennap szemünk elôtt lévô, egy idô után fel sem
tûnô, de valamiért mégis hozzánk tartozó emlékekrôl mesélni: ez a nosztalgia legnemesebb mûvésze-
te, amelynek legnagyobb magyar mûvelôje Borsody Bevilaqua Béla volt. BBB írásaiban egy ponton
take off következik be: elszakad a puszta történetiségtôl, és az elmúlt idôt megidézô, önálló életre kelt
mesefüzérré áll össze a szöveg. Sok-sok ilyen és persze ennél jóval prózaibb, adatgyûjtô jellegû helytör-
téneti írás egyesül Verrasztó Gábor könyvében, aki maga is hozzátesz ezekhez. A kedvencem könyvé-
ben annak a Júlia utcai csatornarácsnak, víznyelônek a leírása, amelyet Kellermann Lipót vasöntö-
déje gyártott. Verrasztó észrevette azt, ami fölött — szó szerint — mindennap áthaladunk, és utána-
járt egy kis, de jellemzô történetnek. Kellermann a második világháború közepén, 1943-ban adta ki
szabadalmi leírását „vasbetonnal kombinált vasszerkezetre”. A szóban forgó vasszerkezet nem volt
egyéb, mint az egyszerû csatornarács, illetve fedlap új gyártástechnológiája. A gépészmérnök szaba-
dalmának lényege, hogy a csatornák fedôlapját ne tömör öntöttvasból készítsék, hanem vasbeton-
nal „hizlalják” a megfelelô vastagságra, amellett, hogy a szerkezet ne veszítsen keménységébôl. Ezzel
a megoldással vasat spórolt hazájának a vasgyáros az akkori ínséges idôkben. Kíváncsi vagyok,
hogy a nemzet hogyan hálálta ezt meg a zsidó származású Kellermannak a szabadalom bejelentése
utáni évben.

Vagy vegyünk egy másik vasas példát a könyvbôl: a Hidegkúti úti Tömöry—Rajnai-villában, a vas-
kereskedô Schopper és Tömöry család leszármazottja által emelt szecessziós épületben a tulajdono-
sok, Papp Edit és az ünnepelt színész, Rajnai Gábor 1945-ben a hajléktalan írónak, Fekete István-
nak adták ki a ház földszintjét. Ezután 1950-ben úgy úszták meg a társbérletesítést és államosítást,
hogy befogadták az Assisi Szent Ferenc Leányai apácarend otthontalanná vált nôvéreit és a ház föld-
szintjén, Fekete István lakrészében a konªskált templom kimenekített berendezésébôl egy Jézus Szíve
kápolnát alakítottak ki. Miközben tehát a Tárogató úton az apácarendi épület és templom pártház-
zá vált, a hajdani vaskereskedô villája zárdává vedlett.

Úgy gondolom, hogy az emberek többsége nem a történelemkönyvek által tanított nagy elbeszélé-
sekbôl, hanem az olyan testközeli, mikrotörténetekbôl érti meg, vagy tanulja meg bölcsen nem-érte-
ni a múltat, mint amilyenekkel Verrasztó Gábor ajándékozott meg minket.

Rostás Péter
(Elhangzott a könyv bemutatóján, június 13-án a Millenárison)

Verrasztó Gábor: Budai históriák — A szomjas Mátyás király, megjelent a Budai Polgár Ki-
adó és a Napkút Kiadó gondozásában. A könyv 1490 forintos áron megvásárolható a Buda-
gyöngye Bevásárlóközpont, valamint az Alexandra és Libri nagyobb könyvesboltjaiban.

Bezár a Bem
Nyolc éve sirattuk el az Átriumot, és most
úgy tûnik, a Bem is az egykor patinás budai
mozik többségének sorsára jut. Az 1908-
ban, Helios mozgó néven nyílt, 1934-ben Ad-
mirálra, 1939-ben Adriára keresztelt film-
színház az államosításkor kapta a Bem nevet.
Tulajdonosa a Budapest Film, s rajta keresz-
tül a fôvárosi önkormányzat mint fenntartó
június 6-án pályázatot írt ki a Bem mozi in-
gatlanának megvételére. A Bem mozi ebben
a formában június 30-án nyit ki utoljára. Az
utolsó hat napon, 25-étôl újra megnézhetjük
a Régi idôk fociját, a Pogány madonnát, a
Roncsfilmet, a Szezont, a Kontrollt, a Szerel-
met, a Szegénylegényeket, a Megáll az idôt. A
Bem-búcsú hetének vendégei — többek kö-
zött Sándor Pál, Garas Dezsô, Kern András,
Makk Károly, Törôcsik Mari, Cserhalmi György,
Enyedi Ildikó, Koltai Róbert — velünk együtt
köszönnek el a 101 éves budai mozitól.

(A Bem Búcsú részletes programja:
www.bemmozi.hu.)

Kaszasuhintó Péter-Pál
„Ó szentséges László király, / Jóságod-
dal közinkbe szállj. / Mitôlünk messze
ne állj. / Add, hogy imádságban s re-
ménségben / Kövessünk a szeretetben”
— fohászkodtak eleink Szent László em-
léknapján (június 27.) a kegyes király-
hoz. A földbôl élôk tisztában voltak ve-
le, hogy az ünnep után izzasztó napok
elé néznek, szükség lesz valamennyi dol-
gos kézre a gabona fedél alá kerüléséig.
A tapasztaltak a kalászokban levô búza-
szemek számából jó elôre tudták, mi-
lyen termésre számíthatnak. Ha száraz
volt a tavasz-nyárelô, elkönyvelték,
hogy körülményes lesz a cséplés. „Meg-
szorult a búza” — mondták, amikor ne-
hezen peregtek ki a szemek a kalászból.
A falvak többségében Kaszasuhintó Pé-
ter-Páltól, Szent Péter és Szent Pál, a két
apostol ünnepétôl (június 29.) számítot-
ták az aratás kezdetét. Ha az idôjárás
nem engedte, hogy munkához lássa-
nak, az aratók miséjét mindenképpen
megtartották. Szent Péternek, a halá-
szok patrónusának tiszteletére néhol
volt búcsú is.

Az öregek körültekintôen választották
meg az aratás kezdetét. A jámbor lelkek
semmi szín alatt nem mentek ki Péter-
Pálkor a mezôre, hogy ne érje jégverés a
termést. Nem fogtak munkához újhold-
kor sem. Ha a szerencsétlennek vélt pén-
tekre esett volna az elsô aratónap, csü-
törtökön vágtak egy kévére valót. Ami-
kor a nagygazda megnézte, hogy halad-
nak a munkával, az asszonyok szalmakö-
telet fontak a bokája köré, és akkor en-
gedték útjára, ha pénzt, bort és enniva-
lót ígért. A részes aratók lábon hagytak
este pár kaszasuhintásnyi búzát, amit
másnap hajnalban vágtak le. P. Cs.
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BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológia-
történeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lép-
csôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, ere-
deti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6– 8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadály-
mentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-
4370)
n JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon. Megtekint-
hetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9– 18 óráig.
n JÚLIUS 14-ig: Matzon Ákos festômûvész kiállítása a HAP Galériában (II., Margit krt. 24., földszint). Meg-
tekinthetô hétfôtôl péntekig 14–19 óráig.
n AUGUSZTUS 28-ig: Keresztes Dóra grafikusmûvész kiállítása a Barabás-villában (XII., Városmajor u. 44.).
Megtekinthetô hétköznapokon 9–18 óra, szombaton 10–14 óra között.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚLIUS 22-ig: A II. Kerület Napja — Mûvészcsaládok a II. kerületben. Breznay Jó-
zsef, Berznay 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 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. (Mille-
náris, játszótér)
n VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚNIUS 28., 10.30: A. A. Milne: Micimackó. A Budaörsi Játékszín
elôadása. Rendezô: Naszlady Éva. JÚLIUS 5., 10.30.: Vízipók-Csodapók. Mesemusical. JÚLIUS 12., 10.30: Po-
cahontas. Mesemusical.

SZÍNHÁZ VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: Július 9., 20.00: Tamási Áron: Énekes madár.
Székely népi játékát a Turay Ida Színház elôadásában. Szereplôk: Hûvösvölgyi Ildikó, Ivancsics Ilona, Mikó Ist-
ván. Rendezte Mikó István.

ZENE MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 17., 20.30: Verdi: Aida. Opera négy felvonás-
ban. Közremûködik a Debreceni Filharmonikus Zenekar és a Csokonai Színház Énekkara. Címszerepben Anna-
lisa Carbonara. Vezényel Kocsár Balázs. Rendezô: Viktor Rizsakov.
n MILLENÁRIS: JÚLIUS 9., 20.00: Mike Stern Band (USA). Mike Stern az elmúlt évtizedek kiemelkedô dzsessz-
gitárosa. A félelmetes technikával rendelkezô mûvész a szakma, a kritika és a közönség elismerését egyaránt
kivívta. Játékának egyedisége abban rejlik, hogy ötvözi a dzsessz eleganciáját és könnyed virtuozitását a rock
energiájával és feszültségteremtô képességével (Teátrum). JÚLIUS 15., 20.00: Világsztárok a Millenárison.
David Byrne (USA). A skót-amerikai zenész és mûvész megkérdôjelezhetetlenül a világ aktuális zenei irányzata-
inak egyik meghatározó alkotója immár bô harminc éve (Teátrum). JÚLIUS 16., 20.00: Night Colours soro-
zat. Chico Freeman (USA) és a Tzumo Trio (H). Chico Freeman zenei tevékenysége leginkább egy alkimistáé-
hoz hasonlítható, aki nem csak saját projektjeit tette megkerülhetetlenekké, hanem sikerült arannyá varázsol-
nia megannyi más zenészét is a dzsessz, a rhythm & blues, a pop és a világzene mûfajában. (Fogadó)

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 Budapest,
Margit krt. 48., I. em.)
n FELDENKRAIS-MÓDSZER: Nyári intenzív 6 órás
tanfolyamok indulnak AUGUSZTUS 3-án, 10-én és
24-én Heimer István nemzetközi diplomás oktató ve-
zetésével. Órák hétfôn, kedden, szerdán 9–11 óráig.
„Nagyon tudom ajánlani a Feldenkrais-módszert,

ENGEDJ BE! Essünk túl a nehezén: az Engedj be! vámpírfilm. Sokak számára ez már ön-
magában elég ok, hogy messze elkerüljék Tomas Alfredson filmjét, és miért is hibáztat-
nánk ôket: az utóbbi idôk mozis vámpírtapasztalatai a lehetô legkommerszebb kategóriá-
ba számûzték e sokat szenvedett mûfajt. Ne kerteljünk: komolyan vehetô ember nem
néz vámpírfilmet. Ez persze legyen a komolyan vehetô emberek problémája, mert így
megfosztják magukat az utóbbi évek egyik legjobb filmjétôl; egy svéd kiskamasz-mozi-
tól, amelyben történetesen az egyik szereplô embervérrel táplálkozik. Így
van, a lakótelep új lakója, a tizenévesforma Eli vámpír. Kirekesztettséggel
járó vámpírságát ki is érthetné meg jobban, mint egy korban hozzáillô
sorstárs, a kirekesztett, az iskolában állandó megaláztatásoknak kitett 12
éves Oskar, aki megértô társra talál a szomszéd vámpírlányban. Bármiféle
rövid szinopszis azonban csak félrevezet, kárára van a filmnek, de a mûfaji
kategóriákkal való dobálózás (igen, ez egy olyan film, melyben a leghét-
köznapibb panelvalóság és a négyzetmétereket nem ismerô fantázia, az
ôszinte kamaszpillanatok és a véres horroreffektusok csodálatos egységet
alkotnak) sem visz sokkal közelebb a lényeghez. Az Engedj be! az a film,
melyrôl vagy nagyon röviden, vagy nagyon hosszan szabad csak értekez-
ni, mi maradunk az elsô változatnál: varázslatos mozi ez, melyért érdemes
volt feltalálni a mozgóképet. Hatása alól egyhamar nem szabadul sem a
vámpírhívô, sem vámpír-szkeptikus.

E. K.
Rendezte: Tomas Alfredson, szereplôk: Kare Hedebrant, Lina Leandersson.

GÉPPUSKALÁBÚ TÁNCOSOK A MARGIT-
SZIGETEN. A The Irish Dance Experience az
ír sztepptánc legkiválóbb táncmûvészeibôl ál-
ló társulat. Szólótáncosa és koreográfusa az ír
nemzeti bajnok és többszörös világbajnok Ca-
therine Gallagher, aki tagja volt a világhírû Ri-
verdance együttesnek és megannyi vezetô tár-
sulatnak. A mûfaj magyar szerelmesei július
5-én 20.30-tól találkozhatnak a fergeteges
táncbemutatóval a Margitszigeti Szabadtéri
Színpadon.
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idôsnek, fiatalnak egyaránt, mindössze két hónapos
rendszeres gyakorlás után elmondhatom, hogy az
egész szervezetem szinte megújult, derékfájásom
alig érezhetô, olyan mozdulatokra leszek figyelmes,
melyeket egyszerûen évek óta nem tudtam megten-
ni, mintha megolajozódott volna az 55 éves szerke-
zet!” (Hubai Anna) Részvételi díj: 7200 Ft/6 óra. Hely-
szín: Pasaréti Ferences Alapítvány, 1025 Bp., Szilfa u.
4. Érdeklôdés: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@
chello.hu www.feldenkrais-budapest.hu
n SIVANANDA JÓGA: Intenzív nyári jógatanfolya-
mok kezdôknek négy héten át minden hét kedd-csü-
törtök 18.30–20.30 óráig. Kezdési idôpontok: JÚNI-
US 30., JÚLIUS 28. Helyszín: Sivananda Jógaköz-
pont, Volkman u. 10., kapucsengô: JÓGA I. — I. eme-
let. Ingyenes bemutató jógaóra JÚLIUS 8-án 18.30–
20.30 óráig. Az érdeklôdôk kötelezettség nélkül pró-
bálhatják ki a jógázást, valamint bemutatjuk jógaköz-
pontunkat, a Sivananda-módszert és egyéb tanfolya-
mainkról, programjainkról is adunk tájékoztatást.
Helyszín: Sivananda Jógaközpont, Volkman u. 10. ka-
pucsengô: JÓGA II. — földszinti terem. Nyári jógatá-
borok a Pilisben. Aktív pihenés csendes erdei környe-
zetben, egyhetes turnusokban. Kezdési idôpontok:
JÚLIUS 13., 20., 27., AUGUSZTUS 3., 10. Gyakorló-
órák. Továbbra is szeretettel várunk mindenkit júniu-
si 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

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden kedden 15 órá-
tól 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 hónapban nyá-
ri szünetet tartunk. Az ôszi idényre tervezett program iránt a tothbuda@chello.hu internet címen lehet érdek-
lôdni. (1024 Keleti Károly u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden páros héten csütörtökön 16 órától tartja összejöveteleit. Júli-
usban 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. Infor-
máció Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Június 3-án tartottuk idényzáró, tavaszbúcsúztató összejö-
vetelünket. Kihasználva a jó idôt, a zsíroskenyér-partit a szabadban tartottuk igen jó hangulatban. A kezdet
nagyon finom kisüsti, majd a zsíroskenyér jobb csúszását és a hangulat emelését segítette elô a finom fehér-
bor és a rengeteg sütemény. Nem csoda,hogy az emelkedett hangulatot magyar dalokkal kellett levezetni.
Naplemente elôtt jó hangulatban búcsúztunk egymástól a nyári pihenôre. Bár mindössze huszonöten voltunk,
de a baráti hangulat szorosabbra kapcsolta a társaságot. AUGUSZTUS 3. szerdáján, 9-én 16 óra kor találko-
zunk a SZEPTEMBER 1-jén induló kelet-magyarországi 3 napos túra indulása és a részvételi díjak befizetése
miatt. Mindenkinek jó egészséget és pihenést kívánunk (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Összejövetelek minden csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. (1027 Margit
krt. 48., I. em., 10. sz. kaputelefon)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tart-
juk. A nyári szünet utáni elsô összejövetelünket SZEPTEMBER 9-én tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; infor-
máció: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JÚNIUS 28.: Pilis-hegység. Találkozó 8.15 óra-
kor, Újpest Városkapu, Volán pu. Információ: 316-3053, (20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, süte-
mény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Nyári ajánlatunk, nem csak klubtagoknak: JÚNIUS 30.: Félévzáró
kirándulás. Körbe hajózzuk a Velencei-tavat, hangulatos ebéd a Szunyog-szigeten. JÚLIUS 4.: Krakkó—
Auschwitz—Zakopane (4 nap, 3 éj, félpanzió). JÚLIUS 14.: Látogatás a Vízivárosi Galériában. Gánóczy Má-
ria, Breznay József, Breznay Pál festményei. JÚLIUS 21.: Dobsinai jégbarlang és a Hernád áttörése. Autóbu-
szos kirándulás Felföldre. AUGUSZTUS 11.: Vácrátót—Galgahévíz—Tura. Arborétum, Árpád-kori templom,
kastélylátogatás. Horvátország, Vrsari-paradicsom. Isztria egyik legszebb helyére tervezünk nyaralást, mely-
re már lehet jelentkezni. Egyágyas elhelyezés is igényelhetô. Idôpont : SZEPTEMBER 4–14-ig. Csütörtökön-
ként klubdélutánok. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalommal. Fogadó-
órák, egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), (06 20) 42-
42-180, fonixke@t-online.hu, pénztári órák csütörtökönként 15.30–17.30-ig. II., Margit krt. 64/b, bejárat a
Bárdos Lajos emléktábla alatt a fôbejárat mellett balra.

Képzeletbeli operett
Július 2-án 20 órai kezdettel a Debreceni Csokonai Színház lép fel a Városmajori Szabad-
téri Színpadon. A társulat Valère Novarina Képzeletbeli operett címû zenés színmûvét
mutatja be két részben.

Szép, ha valami ismeretlen. Felfedezésre vár. És ahogy hullámokon átkelve, melyek oly-
kor egész lényünket megrázzák, hajózunk felé, hirtelen ismerôs szigetek tárulnak elénk.
Talán nem is olyan idegen nekünk ez a vidék. Így vagyunk ezzel az eleinte furcsának tûnô
darabbal is.

Nyolc színész és három zenész jön be, egyszerû emberek, és ha már idepottyantak
pont elénk épp ezen az estén, elkezdenek operettesdit játszani. Csodás dalok fakadnak
fel, remek zene (magyar és francia egyaránt). De az egyik figura, a Halott folyton vissza-
jár, és megakasztja a már-már fellángoló operettet. Visszavágyik, duzzad az életerôtôl,
felidézi kedves dalait, valamit üzen odaátról, hogy mit, azt csak az elôadás végén tudjuk
meg. A képzeletünkben játszódik, akár egy álomban, szaggatott idôben. Ismerôs helyze-
tek: egy panellakásban, tévéhíradó nézése közben, száguldásban a sztrádán, lakodalom-
ban. De közben mondatok repkednek a térben, és minden egyes kimondott szó gondo-
latvilágokat nyit meg. A nagy francia középkori hagyomány, a karnevál világa ez. Valami
nagyon egészséges, játékos, megtisztító szembesülés az élet és halál nagy kérdéseivel.

Szereplôk: Ráckevei Anna, Szûcs Nelli, Új-
helyi Kinga, Jámbor József, Kóti Árpád, Kris-
tán Attila, Mészáros Tibor, Varga József és
Vranyecz Artúr. Rendezô: Valère Novarina.

EGY KORTY ZENE, EGY KORTY BOR. Kü-
lönleges zenei élmény vár idén nyáron a ko-
molyzene és a jó bor szerelmeseire: három
egyedülálló elôadás kiváló mûvészek közremû-
ködésével lenyûgözô helyszínen. Bach és Mo-
zart mûvei szólalnak majd meg Kocsis Zoltán
zongoramûvész, Szabó Anita fuvolamûvész,
valamint a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tol-
mácsolásában. Minden 50. koncertlátogató
kétfôs, háromboros kóstolót nyerhet.

A koncertek helyszíne igazi kuriózum: a Bu-
dai Vár területét feltáró ásatások nyomán, a
hegy gyomrában kanyargó folyosók, pince-
rendszerek, valamint a hazai borászatok gyûj-
teményét bemutató Királyi Borház és Pincemú-
zeum udvara (I., Szent György tér, Nyugati sé-
tány). A zenei élmény mellett a koncertek szü-
neteiben a vendégek megismerkedhetnek Ma-
gyarország legkiválóbb boraival, megtekinthe-
tik a múzeum ódon pinceegyüttesét, valamint
a Kecskés Ékszer exkluzív kiállítását is.
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Az ördög nem alszik
Vaszary Gábor, Fényes Szabolcs és Szenes
Iván Az ördög nem alszik címû kétrészes bohó-
zatát július 4-én és 12-én 20 órai kezdettel
láthatja a Városmajori Szabadtéri Színpad kö-
zönsége. „Meglátni és megszeretni egy pillantás
mûve volt” — hallani sokszor. De ezúttal tény-
leg ez történt. Csak épp az ifjú pár nem veszi

észre. Sôt! Inkább az ellenkezôjét bizonygat-
ják maguknak és egymásnak is. ám hamaro-
san közbelép a nagypapa, a jóbarátok, no
meg néhány kísértet…

A Fogi Színház fergeteges elôadását Straub
Dezsô rendezte. A fôbb szerepeket Benkóczy
Zoltán, Beleznay Endre, Sztankay Orsolya és
Oszter Alexandra alakítja.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYV-
TÁR JÚLIUSBAN. A honla-
pon: Kerületünk emléktáb-
láiból. Kerületünkben talál-
ható egy-egy emléktábla tör-
ténete, hozzá kapcsolódó
életrajz. Júliusban Mérei Fe-
renc. Mitológiai névfelis-
merô játék. Havonta hat kér-
dés a könyvtárban és a hon-
lapon. A pontok összesítése
havonta. Eredményhirdetés
2009. decemberében. Szín-
házajánló. Aida elôadások
nyáron. Gyerekrajzainkból.
Néhány alkotás a könyvtár-
nak ajándékozott legszebb

gyerekrajzokból, hogy ne tûnjenek el a feledés homályában. Közmon-
dásgyüjtô. Minden hónapban egy adott téma köré csoportosítható
közmondások, szólások gyûjtése. Júliusi téma: ló. Eredményhirdetés
havonta. Kis mûhelyek a kerületben. Kéthavonta egy-egy mesterség
régi üzletének bemutatása fotókkal a könyvtárban. Júniustól Stadler
üvegcsiszoló mûhely. Tóthné Fábián Eta játékkészítô mesefigurái-
ból kiállítás. Van nekem egy csodalámpám, gyerekek. A budai
könyvtárak diafilmkészítô pályázata Benedek Elek meséibôl. Határidô:
augusztus 30. Július 6-tól augusztus 2-ig a könyvtár zárva tart. Nyitás
augusztus 3-án, hétfôn.

Akciónk a nyári szünetre: A zárva tartás idejére kikölcsönözhetô
egyszeri kezelési költségért 10 DVD, CD, videókazetta vagy hangos-
könyv (visszahozatal: augusztus 3.) és 8 darab könyv, folyóirat. Nyitva
tartás: hétfô, szerda, péntek 12–19; kedd, csütörtök 10–16; szombat
10–14 óráig. (1023 Török u. 7–9., telefon: 212-1103, e-mail:
fszek0204@ fszek.hu)

Ferences jubileum
A ferences jubileumi év alkalmából a Kájoni
János ferences közösségi házban június 15-
én Velebná M. Lucetta elöljáró és rendtársai
az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációt
mutatták be.

A szerzetesi kongregációt az osztrák szár-
mazású Brunner Anna alapította 1894-ben
Budapesten, elsôsorban elhagyatott betegek
szolgálatára. A kongregáció társalapítója Ku-
czera M. Flóra, aki 1910-tôl kezdve 34 éven
át volt a közösség elöljárója. A rend anyaháza
1912-tôl Budán, a II. kerületben volt. 1935-
ig 22 házat alapítottak, köztük a budapesti
anyaházat (Tárogató út 46.), valamint a ma is
tulajdonukban lévô Budapesti Szent Ferenc
Kórházat. Betegellátást végeztek többek kö-
zött az Erzsébet Szeretetotthonban, a Szent
Ferenc Kórházban, Újpesten, Érsekújváron,
Diósgyôrben. A szétszóratáskor 250 nôvér-
nek kellett munkahelyérôl kivonulnia. Aki le-
hetôséget kapott rá, továbbra is megmaradt a
betegek szolgálatában.

1990 után a közösség újraszervezôdött, és
ismét átvette a Budapesti Szent Ferenc Kór-
ház mûködtetését. A tartomány létszáma je-
lenleg 23 fô. A kongregáció központja Po-
zsonyban van. „Gondoljon csak arra, hogy
minden betegben a mi Urunkat Jézus Krisz-
tust ápolhatjuk! És annak a nôvérnek, ki er-
rôl soha nem feledkezik meg, könnyû lesz az
élete. Ezt fogja hallani: Boldogok az irgalma-
sok!” (Kuczera M. Flóra)

Nyárestek a Városmajorban
Egy este — három Csehov-komédia
Július 11-én 20 órától három egyfelvonásos
Csehov-komédiát mutat be a Beregszászi
Illyés Gyula Nemzeti Színház a Városmajori
Szabadtéri Színpadon.

A Medve a szövegmaszkok, a vi-
selkedés és a bensôben lejátszó-
dó folyamatok, illetve a té-
nyek ellentétére épül. A be-
zárkózott özvegyet alakító
Szûcs Nelli kikacsintás nél-
kül, oly ªnoman és bájosan
formálja meg a már-már
éhezô, ªatal özvegyet, hogy
mialatt mindenki tudja, só-
hajtása, gyásza, egész imázsa
hamis, mégis meglepô, ami-
kor a nôiesen bizonytalan,
majd sértetten hideg naiva ama-
zonként „teríti le a medvét”.

A dohányzás ártalmairól címû
monológban tényleg madárijesztônek csúfol-

ható az a kopasz ceruzaemberke, aki komoly
tudálékossággal lép a „hallgatóság” elé.
Olyan, mint a tudós karikatúrája a vicclapok-
ban. A papucsférj vallomása alatt a közönség

dôl a nevetéstôl, de a kacagás egyre
fájdalmasabbá válik: a kiszolgálta-

tott, rettegô kisember mind szá-
nandóbb, szinte összezsugoro-

dik, míg a nézô torkában érez-
hetôen nô a gombóc, és ez a
szorítás csak könnyekkel old-
ható fel.

A Leánykérés sürgôsen ki-
házasítandó csúnyácska vén-
lánya eleinte ªnomkodó len-

csibaba. Azután a szelíd, halk
és udvarias házikisasszony

éles nyelvû boszorkánnyá vá-
lik, és metamorfózisa a hisztéri-

kus bôgômasinával egészül ki. Az
elôadást színpadra alkalmazta és ren-

dezte: Vidnyánszky Attila.
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A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMP-
LOMBAN július 3-án egész napos
szentségimádás lesz. Július 4-én 16
órakor kezdôdik a Szépkorúak Klubjá-
nak szokásos havi találkozója. Július
15-én 20 órakor lesz a Biblia-kör szoká-
sos havi összejövetele. A nyári idôszak-
ban vasárnaponként csak egy szentmise
lesz, 9 órakor.
AZ ÚJLAKI SARLÓS BOLDOG-
ASSZONY PLÉBÁNIA búcsúja július
5-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmi-
sét Udvardy György 18 órakor mutatja
be, melynek keretén belül kiszolgáltatja
a bérmálás szentségét.
SARLÓS BOLDOGASSZONY KÓRUS-
TALÁLKOZÓ lesz július 2-án csütörtö-
kön 19 órától az Újlaki Sarlós Boldog-
asszony templomban (1023 Bécsi út
32.). Közremûködik a Sarlós Boldog-
asszony Kórus (vezényel: Tóth Miklós
Zsolt), a Kapisztrán Kórus (vezényel: Ló-
gó Tibor), a Belvárosi Vegyeskar (vezé-
nyel: Szabó Zoltán).
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES PLÉBÁ-
NIA II. emeleti hittantermében július 5-
én 15.30–16.00 óra között ismét levetí-
tik Vassula Ryden 2005-ös dublini tanú-
ságtételét.
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET nyári, gyülekezeti tábo-
ra 2009. augusztus 27–30. között lesz
Monoszlón. Információ: (06 30) 383-
8145, kg.hidegkut@t-online.hu
A CIMBALOM UTCAI MEGMARA-
DÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
minden vasárnap délelôtt 9.30 órakor
lesz istentisztelet. Telefonon sürgôs
ügyekben érdeklôdni lehet a 326-5629
vagy (06 30) 289-9415-ös számon.
A SZOCIÁLIS TESTVÉREK TÁRSASÁ-
GA 2009 nyarán Budapesten tartja ál-
talános káptalanját. A nyitó szentmi-
sét dr. Székely János püspök mutatja be
az Assisi Szent Ferenc plébániatemplom-
ban (1092 Bakáts tér 13.). Tisztelettel és
szeretettel hívnak mindenkit, akinek fon-
tos Slachta Margit és Boldog Salkaházi
Sára öröksége.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL
TEMPLOMBAN június 13-án a temp-
lom védôszentjének ünnepén köszöntek
el a pasaréti hívek Ocsovai Grácián plé-
bánostól, aki 18 év után Zalaegersze-
gen, az olaji ferences templomban foly-
tatja plébánosként és házfônökként pa-
pi szolgálatát. Az egyháztanács világi el-
nöke megköszönte Grácián testvér áldo-
zatos munkáját, és köszöntötte Zalán
testvért, aki szécsényi szolgálat után ve-
szi át a pasaréti plébániát.
MICVE KLUB: Állandó programok: Csü-
törtökönként 18 órától Frankel Baráti
Kör. Várjuk új tagok jelentkezését! Va-
sárnaponként Talmud Tóra oktatás 3–
14 éveseknek 10–11.30-ig. Információ:
(06 30) 491-8140. (1023 Frankel Leó út
49. Telefon: 326-1445)

Hatvanéves a Tövis utcai templom
A Kapisztrán Szent János-templom
júliusban ünnepli felszentelésének
hatvanadik évfordulóját. A jubileummal
kapcsolatban kerestük fel Frajka Félix
ferences atyát, aki több mint három
évtizede szolgálja a környék híveit, 1991
óta templomigazgató.
Önkormányzatunk két éve II. Kerületért
Emlékéremmel ismerte el
nélkülözhetetlen tevékenységét.

Félix atyát érettségi után igazgatója, sôt, a ke-
resztapja is megpróbálta lebeszélni: ne men-
jen barátnak (akkortájt még így hívták a fe-
renceseket), az utóbbi még azt is mondta:
„Rátok a vértanúság vár”. Mire a válasz az volt:
„Elmegyek, én a vértanúságot is vállalom”. Az
atya ma sem érti, hogy tudta ezt a kijelentést
tenni.

Félix atyát 1953-ban szentelték pappá, há-
rom évvel késôbb megszerezte a teológiai
doktorátust, 1961-ben pedig matematika-
ªzika szakos tanár lett. Azóta Isten-, haza-
és emberszeretetre neveli tanítványait, és
1976 óta lelkipásztorként híveit is. A pedagó-
gusi pályát aranymisés papként 2003-ban fe-
jezte be.

— Harminc éve már ugyan engedélyezték
a templomi hitoktatást — emlékezik Félix
atya —, de a szûk sekrestyében három-négy
padon zsúfolódtak össze a gyerekek. Az igazi

áttörést, a lelki szabadságot a rendszerváltás
hozta meg, a templomok benépesültek, II. Já-
nos Pál pápa magyarországi látogatása is je-
lentôs szerepet játszott a honi hitélet felvirág-
zásában.

Félix atya igen aktívan, a közösség javát
szolgálandó, évrôl évre külsôleg és belsôleg
is felújíttatta templomát, hittantermet, rend-
házat építtetett, melynek elkészülte után há-
rom harang került a toronyba. Két manuálos,
22 regiszteres orgonát építtetett. Rendbe ho-
zatta a fûtést, a világítást, térkôvel burkoltat-
ta a templom elôtti teret. A templomigazgató
hálával és szeretettel emlékezik azokra, akik
munkáját anyagilag és erkölcsileg támogat-
ták, mert úgy érzi, értékelték a közjóért meg-
nyilvánuló szándékait.

Így érkeztünk el a templom fennállásának
hatvanéves jubileumi ünnepségéhez.

— Az évforduló alkalmából a templomha-
jót vörös színû márványlapokkal burkoltat-
tuk, restauráltattuk az Áldás és az Eszter utca
sarkán álló kôkeresztet, amely díszkivilágí-
tást kapott, és a környezetét parkosítottuk.
Az ünnepi szentmise július 12-én vasárnap
10 órakor lesz. Fôcelebránsnak és szónoknak
teológus társamat, Paskai László bíboros urat
kértem fel. Az énekkari szolgálatot a Kapiszt-
rán Kórus látja el, Lógó Tibor karnagy vezeté-
sével, orgonán közremûködik Nagy László Ad-
rián. Elhangzik: Joseph Haydn: F-dúr Missa
Brevis (Jugendmesse), Halmos: Ecce Sacer-
dos, Händel: Canticorum Jubilo, Franck: Pa-
nis Angelicus. A mise után agapéra hívom a
vendégeket a templomkertbe — zárta beszél-
getésünket az atya.

Spangel Péter

Sarlós Boldogasszony ünnepe
A nyugati egyházban elôször a Szentföldön
élô ferencesek tartották meg Sarlós Boldog-
asszony ünnepét, késôbb 1389-ben VI. Or-
bán pápa általános ünnepé tette, és napjául
július 2-át jelölte meg. A világegyház az ün-
nepet — a cselekményre utalva — Látogatás
(latinul: Visitatio) ünnepének nevezi (ha-
zánkban a „Sarlós Boldogasszony” megjelö-
lés terjedt el, mert ez idô tájt kezdik az ara-
tást). Az áldott állapotban levô Mária is to-
vább akarta adni Jézus fogantatásának öröm-
hírét, és ezért rokonához, Erzsébethez ment,

aki szintén áldott állapotban volt. Lukács
evangélista szerint Erzsébet köszöntötte Má-
riát, boldognak nevezte ôt, Mária ajkán pe-
dig hálaének fakadt, amit késôbb, a latin
nyelvû szöveg alapján „Magniªcatnak” nevez-
tek el. A leírás szerint ebbôl az örömbôl az Er-
zsébet méhében levô (Keresztelô) János is ré-
szesült (Lk 1, 39–56).

Beran Ferenc plébános

Sarlós Boldogasszony ünnepén van az Újlaki és
az Ófalui templom búcsúnapja.
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A Fôvinform jelenti

n A fôgyûjtôcsatorna, csomópont és útépíté-
si munkálatok miatt a Budai alsó rakpart
Margit hídtól északra esô szakaszán továbbra
sem lehet közlekedni, sôt, újólag lezárták a
Margit híd és a Halász utca közötti szakaszt is
az ide tartozó gázvezeték építés miatt. Ugyan-
akkor megnyitották a Bem rakpartot teljes
szélességében a Jégverem utca és a Halász ut-
ca között, valamint visszaállt az eredeti forgal-
mi rend ezen a szakaszon a Fô utcában is; a
Halász utca ismét kétirányú. Elkészültek a
munkák a Bem József téren a Fô utca vonalá-
ban, úgyszintén a Fekete Sas utcában.
n Az Árpád fejedelem útján az Üstökös ut-
cánál készül az új csomópont, ezért az észak
felé haladók csak a legbelsô sávot használhat-
ják. Dél felé, vagyis a Margit híd irányában a
buszsávot zárták le.
n A Lipthay utca vonalában a Margit híd fel-
hajtó ágát felújítják, ezért van félszélességû
útlezárás.
n A Budai alsó rakpart Erzsébet hídi, Döb-
rentei téri felhajtóját még nem lehet használ-
ni, és a Szent Gellért rakparton a Rudas für-
dôtôl a Döbrentei tér felé haladó forgalmat rá-
terelik a villamospályára.
n A Hûvösvölgyi úton a csatornát újítják fel
a Nagykovácsi úti elágazás és a Nyéki út kö-
zött. Lezárták a városközpont felé vezetô ol-
dalt. A munkaterületnél irányonként csak
egy-egy szûk sáv járható, és a Nyéki úton is
lezárták a fél útpályát a Hûvösvölgyi úttól a
Völgy utcáig.
n A Budakeszi úton átépül a vízvezeték a Hû-
vösvölgyi út és a Kuruclesi út között, emiatt
útszûkületre kell számítani, majd folytatják a
munkálatokat a Szilágyi Erzsébet fasorban
is. A 22-es, 22E, 222-es, 922-es autóbuszok
érintett buszmegállóit áthelyezték.
n A Törökvész úton is csatornarekonstrukci-
ót végeznek a Vérhalom utca—Eszter utca
csomópontban, vagyis itt minden irányból
sávelhúzásra kell felkészülni. Nem árt az óva-
tosság a fôúton a kanyarban. A 11-es busz
megállóját áthelyezték.

n A BAH csomópontban gázvezetéket építe-
nek, ezért van útszûkület kifelé az Alkotás ut-
cában és lefelé a Hegyalja úton és a Jagelló
úton. A Bürök utca—Tornalja utca útvonalat
a Németvölgyi út és a Fodor utca között útfel-
újítás miatt zárták le, a 102-es, 112-es és
990-es busz módosított útvonalon jár.

Rosta Marian

Felújítások a rakpart környékén
A budai Duna-parti fôgyûjtôcsatorna, vala-
mint az új, Üstökös utcai csomópont építésé-
nek munkálatai újabb útlezárásokat és forga-
lomkorlátozásokat tesznek szükségessé a
nyár folyamán a Margit híd környezetében.
Az Üstökös utcában és az Árpád fejedelem út-
ján sávlezárások várhatóak, az alsó rakpart
Margit híd és Halász utca közé esô szakaszát
pedig lezárják a forgalom elôl, mert gázveze-
ték-felújítást végeznek és újraaszfaltozzák az
elhasználódott útpályát. Várhatóan július 8-
ig csatornaépítés miatt sávszûkítés lesz az Üs-
tökös utcában. A lezárás idejére megszûnt a

parkolósáv, mert a forgalmat arra terelték.
A fôgyûjtôcsatorna kivitelezôje elkezdte a

budai felsô rakpartról a Margit hídra vezetô
felhajtó — a Lipthay utca — helyreállítását,
mert befejezôdött az utcát érintô csatornaépí-
tés. Elsô ütemben a parkolósávot és az épüle-
tek felôli sávot foglalják el, a másodikban
megnyitják a helyreállított részt, és a külsô,
Duna felôli sávon dolgoznak. A forgalomkor-
látozás a tervek szerint július közepéig tart.

Augusztus 1-ig lezárják a Budai alsó rakpar-
tot a Margit hídtól dél felé, a Halász utcáig. A

Fôgáz Zrt. gázvezeték-felújítást végez az útsza-
kaszon, majd újraaszfaltozza az útpályát. Az
útlezárás ideje alatt mind az északi, mind a
déli irányba közlekedô autósok a Halász utcai
le- és felhajtót tudják használni.

Augusztus 1-jétôl ismét a Margit hídi fel-
hajtóig lehet majd használni a Budai alsó rak-
partot. A Margit hídtól északi irányban ez-
után is folytatódnak a munkák a lezárt rakpar-
ton. Egyrészt a rakpartszélesítés részmunká-
it végzik el, másrészt a Fôvárosi Önkormány-
zat útfelújítási beruházása zajlik majd a Zsig-
mond tértôl a Mozaik utcáig (a rakpart északi

végéig). A fôváros arra törekszik, hogy szep-
tember második felétôl teljes hosszában újra
járható legyen a Budai alsó rakpart.

Augusztus 1-jéig sávlezárások és forgalom-
terelések lesznek az Árpád fejedelem útján,
mert az Üstökös utca vonalában elkezdôdik
annak az új közlekedési csomópontnak az
építése, amely az alsó és felsô rakpart között
biztosít majd új átjárási lehetôséget. A forga-
lomkorlátozás ideje alatt az eredetileg 2x3 sá-
vos Árpád fejedelem útján északi irányban
csak egy, déli irányban két sáv lesz járható.

Látványterv

TÖBBE KERÜL, DE TALÁN ELKEZDÔDIK. A Fôpolgármesteri Hivatal sajtóirodájának
tájékoztatása szerint továbbra is érvényesek a korábbi lapszámunkban megjelent, a Mar-
git híd felújításának ütemezésével kapcsolatos információk. Ahogyan arról már beszámol-
tunk, május végén kerültek az illetékes bizottság elé a hídfelújításra kiírt közbeszerzési pá-
lyázatra beérkezett anyagok. Azóta a sajtóban olyan meg nem erôsített hírek keltek
szárnyra, hogy a két beérkezett ajánlat közül az olcsóbb is tízmilliárd forinttal haladja
meg a fôváros által korábban kalkulált 14,5 milliárd forintos összeget.

Lapunk megjelenésével egy idôben, június 25-én ül össze a fôvárosi közgyûlés, ahol el-
dôlhet, elôteremtik-e a pályázat érvényes lezárásához szükséges többletforrást. Ebben az
esetben gyakorlatilag néhány héten belül,
akár már júliusban elkezdôdhetnek a mun-
kálatok. A korábban érvényes ütemterv sze-
rint ez azt jelenti, hogy augusztusban zár-
nák le a hidat.

De az is elôfordulhat, hogy a közbeszer-
zést eredménytelennek nyilvánítják, és új el-
járást írnak ki. Ebben az esetben a munká-
latok megkezdése hónapokkal csúszna.
Demszky Gábor fôpolgármester több he-
lyen nyilatkozott arról, hogy a Margit híd
felújításával nem szabad várni, valószínû in-
kább, hogy más nagyberuházásokat üte-
meznek át, de az átkelô rekonstrukciója
még a nyáron elindul. ti
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A megelôzésen van a hangsúly
A megszaporodott köztisztasági problémákra
összpontosít a Városrendészet az utóbbi he-
tekben. A melegebb idô beköszöntével a Vízi-
városban és a kerület belsô részein mind
több gondot jelentenek a hajléktalan embe-
rek által hátrahagyott, szemet zavaró szemét-
kupacok és az orrnak cseppet sem kellemes
ürülékmaradványok.

A rendôr és közterület-felügyelô járôrök éj-
jel-nappal ªgyelik azokat a helyeket, zugo-
kat, ahová a jó idô miatt beköltöztek az utcán
élôk, így próbálják elejét venni a közterüle-
tek elszemetesedésének. Amennyiben a köz-
egészségre és a köztisztaságra veszélyes hely-
zetet tapasztalnak, felszólítják az elkövetôket
a terület rendbetételére.

Kapcsolódó pályázat
társasházak

támogatására
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormány-
zat Képviselô-testületének rendelete alapján
pályázatot ír ki a hat vagy annál több lakásos
volt állami tulajdonú lakások privatizációja
során alakult társasházas, valamint az úgyne-
vezett tanácsi célcsoportos formában megva-
lósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújítá-
si költségeinek támogatására.

A Budapest Fôváros II. ker. Önkormányzat
pályázata — a Fôvárosi Városrehabilitációs
Keretbôl juttatható támogatás feltételeirôl és
a pályázati eljárás rendjérôl szóló rendeleté-
ben foglalt rendelkezéseknek megfelelôen —
a Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociál-
politikai, valamint a Városfejlesztési és Város-
képvédelmi Bizottsága által kiírt pályázathoz
kapcsolódik.

A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkor-
mányzat a pályázóknak 5 000 000 Ft vissza
nem térítendô támogatást nyújt.

A fôvárosi önkormányzat pályázata letölthe-
tô a www.budapest.hu címrôl. (Felvilágosítás
telefon: 327-1367, 327-1372, 327-1162, 327-
1373.)

A kerületi pályázat anyaga letölthetô a
www.masodikkerulet.hu címrôl,vagy átvehetô
a Budép Kft. Frankel Leó út 5. alatti irodájá-
ban félfogadási idôben (hétfôn 14,30–16-ig,
szerdán 8–12-ig és 12.30–16-ig, pénteken
8–11.30-ig). A pályázat benyújtásának határ-
ideje 2009. július 24., péntek 12 óra. A pá-
lyázatot a Budai Épületfenntartó Kft. Kezelé-
si Irodájához (1027 Frankel Leó út 5.) kell be-
nyújtani.

A pályázatokat az összes melléklettel
együtt két eredeti példányban kell benyújta-
ni „Kerületi Pályázat” és „Fôvárosi Pályázat”
megjelölésével zárt borítékban. (A „Fôvárosi
Pályázat” anyagát felbontás nélkül továbbít-
ják.) A pályázatokat 2009. október 30-ig bí-
rálják el.

Tájékoztató a KVSZ felülvizsgálatáról
A Fôépítészi Iroda az épített környezet alakí-
tásáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVI-
II. törvény (Étv.) 9. § (2) bekezdés a) pontjá-
nak megfelelôen tájékoztatja a kerület lakóit
és a tervezôket, hogy folyamatban van a Buda-
pest Fôváros II. kerületi Önkormányzat Kép-
viselô-testületének 2/2007. (I. 18.) rendele-
te — a Budapest II. Kerületi Városrendezési
és Építési Szabályzata (KVSZ) — egyes elôírá-
sainak és a „szürke foltos” KVSZ 5. függeléké-
ben a 30/1998. (VII. 13.) és 27/2002. (IX.
24.) rendeletek közötti mintegy 19 db Kerüle-
ti Szabályozási Tervének (KSZT) felülvizsgála-
ta és a tervek KVSZ-szel való összhangjának
megteremtése. A Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzat (KVSZ) felülvizsgálatának

és a régebben készült tervek közötti össz-
hangjának megteremtése részben az egysé-
ges jogalkalmazás, az egységes megítélés igé-
nye miatt szükséges, részben a rendelet gya-
korlatban való alkalmazása tapasztalatainak
érvényesítése céljából indokolt. A felülvizsgá-
lat eredményeként részben felszámolják az
úgynevezett „szürke foltos” KVSZ miatt elô-
állt építési szabályozást, mely nem biztosítot-
ta teljes mértékben az azonos ügyek azonos
elbírálását. Az iroda kéri a tájékoztatást, ha a
KVSZ alkalmazása során problémák merül-
tek fel. Az észrevételeket, javaslatokat 30 na-
pon belül a Polgármesteri Hivatal Fôépítészé-
hez (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) lehet
eljuttatni.

Közmûrekonstrukciók a fôutakon
Mint elôzô lapszámunkban hírül adtuk, a Hû-
vösvölgyi úton a Fôvárosi Csatornázási Mû-
vek Zrt. csatornarekonstrukciót végez a Mo-
dori utca és a Vadaskerti utca közötti 500 mé-
teres szakaszon. Ezt követôen a Hûvösvölgyi
utat a Budakeszi út és a Hidegkúti út között
felújítják. A Városháza úgy tájékoztatott,
hogy a Colas Építô kivitelezésében a tervek
szerint várhatóan augusztus elejétôl végzik a
burkolat felújítását, ami várhatóan 46 nap
alatt fejezôdik be. A kivitelezés teljes ideje
alatt mindkét irányban közlekedhetnek az au-
tósok, a forgalmat pedig irányonként 1–1 sáv-
ra szûkítik.

A vízmûvek augusztus 31-ig vízvezeték-re-
konstrukciót végez a Budakeszi út és a Szilá-
gyi Erzsébet fasor Labanc út és Házmán utca
közötti szakaszán. A munka burkolatbontás-
sal jár, ezért a közlekedésben fennakadások-
ra kell számítani. A Fôvárosi Önkormányzat
lapunkat úgy tájékoztatta, hogy a Budakeszi
út a Hûvösvölgyi és a Kuruclesi utak közti sza-
kaszon új aszfaltburkolatot kap. A kivitelezô
kiválasztása még folyamatban van. Ered-
ményhirdetés június végére várható, így a ki-
vitelezési munkák legkorábban július máso-
dik felében kezdôdhetnek el. Az útépítési
munkákat a vízcsôépítéssel párhuzamosan le-
het végezni. A vízszolgáltatást zavartalanul
biztosítják a környéken élôknek.

A Zöldlomb utca Szépvölgyi út és Pitypang
utca közti szakaszán a tervek szerint július kö-
zepén (július 14.) kezdôdnek a munkálatok.
A kivitelezés teljes ideje alatt félpályás útlezá-
rás lassítja majd a haladást, a forgalmat válta-

kozó irányban 1–1 sávon fenntartják. A Bu-
dai alsó rakpart is új aszfaltszônyeget kap
idén, de itt (a Zsigmond tér és a Mozaik utca
között) a tervezésre és kivitelezésre irányuló
közbeszerzési eljárás még folyamatban van.
A felújítási munkák legkorábban augusztus
elején indulhatnak és a tervek szerint szep-
tember közepére fejezôdnek be.

A forgalomkorlátozásokról minden útsza-
kasz esetében csak a munkálatok megkezdé-
se elôtt tudnak pontos tájékoztatást adni.

Az Alsó Törökvész út—Eszter utca—Vérha-
lom utca balesetveszélyes csomópontjánál

körforgalmat alakít ki az önkormányzat. A
munkálatokat megelôzôen a Fôvárosi Csator-
názási Mûvek felújítja a terület alatt húzódó
vezetéket. A rekonstrukcióval július 31-ig
kell végeznie a kivitelezônek, ezt követôen
kezdôdhet meg a körforgalom építése,
amellyel várhatóan szeptemberre elkészül-
nek. Addig forgalomlassításra kell számítani
a szakaszon.

Jelentsük a hiányzó
utcanévtáblákat!

Az önkormányzat kéri a kerület lakóit,
hogy aki hiányzó vagy megrongált utca-
névtábláról tud, jelezze a Polgármesteri
Hivatalnak. Az észrevételeket szeptem-
ber 15-ig a 346-5508-as számon tehetik
meg, illetve névvel és címmel ellátva
Bognár Orsolya részére küldhetik faxon
(346-5409), levélben (Polgármesteri Hi-
vatal, 1024 Mechwart liget 1.) és a bog-
nar.orsolya@masodikkerulet.hu e-mail
címre is. A bejelentett hiányokat a lehe-
tô legrövidebb idôn belül pótolják. Az
önkormányzat a városrész hangulatá-
hoz jobban igazodó, hagyományos tûz-
zománc táblákat szereltet fel.
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A rejtvény fôsoraiban ismeretlen szerzô szavait rejtettük el. A
2009/11. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A jövô
azoké, akik hisznek az álmaikban.” A helyes megfejtést bekül-
dôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-
Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket
kap: Szelekovszky Ernô, Jeney Hubáné és László Adél. Gra-
tulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyves-
boltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkeru-
let.hu címre legkésôbb 2009. július 10-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti
könyvekbôl és

határon túli magyar
irodalomból.

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

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Nap
A Pesthidegkúton élô vallásos sváb lakosság
minden évben megünnepelte a templom-
szentelés évfordulóját, egybekötve a hidegkú-
ti búcsúval, melyet Sarlós boldogasszonykor,
a július 2. utáni hétvégén ünnepeltek. Ezt a
hagyományt eleveníti fel ettôl az évtôl Pesthi-
degkúti Német Nemzetiségi Nap néven a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat és a Pesthi-
degkúti Német Nemzetiségi Alapítvány. Az
eseményen sváb kulturális mûsorral egybe-
kötve bemutatják a hidegkúti svábok történe-
tét, helytörténeti kiállítás nyílik, néptáncbe-
mutatót tartanak, valamint II. kerületi diá-
kok német nyelvû színjátszócsoportja színesí-
ti a programot július 4–5. között.

Július 4., Klebelsberg Kultúrkúria

n 15.00: A Német Klub dalköre elénekli a
Magyarországi Németek Himnuszát
n 15.05: Dr. Czaga Viktória történész elôadá-
sa a pesthidegkúti németség történetérôl a
betelepítéstôl a kitelepítésig.
n 15.40: A solymári Siebenschritt tánccso-
port fellépése.
n 16.10: A Fillér utcai iskola színjátszócso-
portjának német nyelvû mûsora.
n 16.30: A Spielmannzug mosbachi tûzoltó-
zenekar elôadása.
n 17.00: A Helytörténeti Kiállítás megnyitá-
sa.

n 19.30: Sváb bál a Mondschein Kapelle pi-
lisvörösvári együttessel.
n 21.00: A solymári Herbstrosen néptánc-
csoport mûsora

Július 5.

n 10.30-tól szentmise az ófalui templom-
ban, majd a Spielmannzug tûzoltózenekar já-
téka a templomkertben.

A mosbachi és a II. kerületi tûzoltóság
közös megemlékezést és tûzoltóautó-
bemutatót tart július 3-án pénteken 16
órától a Német Háznál (1028 Gazda ut-
ca 20.).

Emléktábla-avató
Lélekemelô ünnepségnek adott helyet június
3-án az MMKM Öntödei Múzeuma. A buda-
pesti XI. kerületi Öveges József Gyakorló Kö-
zépiskola és Szakiskola fennállásának 125. év-
fordulóját ünnepelte a múzeum falai között.

E jubileumi alkalomból az iskola megemlé-
kezett a magyar ipar és szakképzés úttörôi-
rôl, emléktáblát helyezett el a nagy elôdök
munkássága elôtt tisztelgô utókor nevében.

Az ünnepségen fellépett az immár múzeu-
mi házikórusnak számító Acélhang Dalegye-
sület Gerenday Ágnes vezényletével, Molnár
András operaházi magánénekes, valamint
Dancs Viktor és Neu Vivien, az Öveges József
Gyakorló Középiskola és Szakiskola tanulói.
Az egybegyûlteket dr. Köpf Lászlóné, az iskola
igazgatója köszöntötte. Ünnepi beszédet Si-
mon Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium államtitkára mondott, hangsúlyozva a
magyarországi szakképzés fontosságát és je-
lentôségét.

A tisztelgô utódok nevében a megemléke-
zés virágait helyezték el a Szociális és Munka-
ügyi Minsztérium, az Öveges József Gyakorló
Középiskola és Szakiskola Dél-Budai Szak-
képzési Központ, Budapest Fôváros Önkor-
mányzata, a Budapesti Középfokú Oktatási In-
tézmények Igazgató Szövetsége, a Magyar Pe-
dagógiai Társaság, a Magyar Mûszaki és Köz-
lekedési Múzeum Öntödei Múzeuma és a Pe-
dagógusok Szakszervezete képviselôi.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Vállalok kertészeti munkát, udvartakarítást,
kutyák után is, lépcsôház-takarítást. Tel.:
243-4547, (70) 227-8363
ABLAKTISZTÍTÁST ÉS KISEBB BARKÁCS-
MUNKÁT VÁLLALOK REFERENCIÁVAL.
TEL.: (20) 996-7012
Kanadából hazatérô 58 éves hölgy angol—
magyar nyelvû gyermekfelügyeletet vállal-
na augusztustól. Egyéb, kasonló megoldás
is érdekel. Tel.: (70) 662-7262
FIGYELEM! NAGY TAPASZTALATTAL REN-
DELKEZÔ, MEGBÍZHATÓ, KEDVES, SZAK-
KÉPZETT ÓVÓ-TANÍTÓNÔ GYERMEKFEL-
ÜGYELETET, KORREPETÁLÁST VÁLLAL
AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT, SZEPTEMBER-
TÔL. TEL.: (30) 609-6969
Teljes körû háztartási munkát vállalok, gyer-
mekfelügyeletet is lehet. Tel.: (30) 527-5091
Megbízható, munkájára igényes nyugdí-
jas nô lakástakarítást vállal. Tel.: (30) 459-
5049
Gyakorlott, megbízható, munkaszeretô
hölgy bejárónôi állást keres. Igényes csalá-
dok jelentkezését várom. Állattartók és do-
hányosok kíméljenek. Tel.: (30) 254-0862
Várom 25 tanítható vállalkozó szellem je-
lentkezését, aki havi 2000 euró jövedelmet
akar fél év múlva. Wawnik Zsuzsa, tel.: (70)
408-0306.
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435

OKTATÁS
RING AUTÓS-MOTOROS ISKOLA. Örü-
lünk, hogy ránk találtál. www.budairing.hu.
Tel.: 2020-521, 14–18 óra között.
Pótvizsgára felkészítés, tanulási nehéz-
ségek megoldása minden tárgyból
nagy gyakorlattal! Házhoz megyek!
Tel.: (70) 595-1948
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/3000
Ft. Tel.: (30) 302-7760
GYEREKEK IDEGENNYELV-TANÍTÁSÁ-
BAN NAGY GYAKORLATTAL RENDELKE-
ZÔ ANGOLTANÁR TANÍTÁST VÁLLAL.
TEL.: (20) 222-5325
ANGOLOKTATÁS DIPLOMÁS MAGÁNTA-
NÁRTÓL MINDEN SZINTEN, RENDKÍVÜL
HATÉKONYAN. TEL.: (20) 541-4813
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA FELKÉSZÍT. TEL.:
(30) 343-8351
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁ-
NOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
SZAKTANÁRTÓL! HÁZHOZ MEGYEK!
TEL.: (20) 959-0134
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. PÓTVIZS-
GÁRA, OSZTÁLYVIZSGÁRA, ISMÉTLÔ-
VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS. TÖBB MINT
HÚSZ ÉVES GYAKORLAT. TEL.: 213-7747,
(20) 518-2808
MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, (pótvizs-
ga) felkészítés minden szinten, referenciák-
kal. Tel.: 250-2003, (20) 934-4456
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai ta-
nártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype: ok-tato

INGATLAN
GARÁZS KIADÓ a II., Ôzgida utcában. 16
000 Ft/hó. Tel.: (30) 701-0351
GARÁZS, 2 FÉRÔHELYES, A TÖRÖKVÉSZ út
111-ben kiadó. Tel.: 325-9096, (30) 951-
9988

Millenáris park mellett a Kis Rókus utcában
teremgarázsban gépkocsibeállók eladók. Ér-
deklôdni: (20) 943-5953.
Garázs kiadó egy autónak a Bimbó-Alvinci
útelágazásnál. Tel.: 311-9396
GARÁZS kiadó a II., Petrezselyem utcában.
Tel.: (30) 387-8844
A Szabadság-hegyre nézô IX. emeleti búto-
rozatlan 56 m²-es csepeli panellakás sze-
rény családnak 45 000 Ft + rezsiért, 2 havi
kaucióval kiadó. Hívjanak, visszahívjuk: (70)
365-0373
A Bimbó úton a Pajzs utcánál négyszobás
erkélyes lakás kiadó. Tel.: (30) 418-6663
KIADÓ BUDAKESZIN A FÔ ÚTON 3 SZO-
BA HALLOS ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI
HÁZ AUTÓBEÁLLÁSSAL, KERTRÉSSZEL.
TEL.: 397-0057, (30) 317-6545
Tulajdonostól felújított 2 szobás (60 m²-ig)
lakást VENNÉK az I–II. kerületben. Tel.:
420-1837
2 darab 50 m² körüli lakást cserélek egy na-
gyobbra. Több megoldás is érdekel. Tel.:
(20) 220-1173
ELADNÁM VAGY ELCSERÉLNÉM LAKÁS-
RA A II. KERÜLETBEN A TELKIBEN LÉVÔ
ÚJ HÁZAMAT: 170 m²-ES, 3 SZINTES;
MEGEGYEZÉS SZERINT. ÉRTÉKE 35 M Ft.
TEL.: (70) 213-8527
A PASARÉTI ÚTON 61 m²-ES 2 SZOBÁS
LAKÁS I. EMELETEN, CSENDES KERTRE
NÉZÔ ERKÉLLYEL TULAJDONOSTÓL EL-
ADÓ. IRÁNYÁR 26,5 M FT. ÉRD.: (20)
511-6411
A Rózsadombon a Felvinci úton eladó 98
m²-es háromszobás, gázkonvektoros felújí-
tandó lakás hatlakásos társasházban. Erké-
lyes, I. emeleti, garázs, kert van. Tel.: (20)
962-0443. Irányár: 42 M Ft + 3 M Ft ga-
rázs, melynek megvétele kötelezô.
II., NYÚL UTCAI KERTES VILLAHÁZBAN
FÉLEMELETI, ERKÉLYES 72 m²-ES KÉT ÉS
FÉL SZOBÁS ÖRÖKLAKÁS KOCSIBEÁLLÓ-
VAL ELADÓ. IRÁNYÁR 22,9 M FT. TEL.:
(70) 408-2621
A Hûvösvölgyi úton, felújított Bauhaus-villá-
ban csendes 76 m²-es öröklakás (2,5 szoba)
80 m²-es (!) terasszal, rózsadombi panorá-
mával 34,9 M Ft irányáron eladó. Közvetí-
tôk kíméljenek. Tel.: (70) 949-4013
A II., kerületben, Pasaréten csendes 120
m²-es felújított lakás extrákkal tulajdonos-
tól eladó. Cirkó, alacsony rezsi. Irányár 63
M Ft. Tel.: (30) 207-9528
ELADÓ PASARÉTI TÉRNÉL! 1,5 szobás er-
kélyes, napfényes jó beosztású lakás (kocsi-
beállóval, pincével) tulajdonostól. Irányár:
18,8 M Ft. Érd.: (20) 996-9997.
A II., Szikla utcában 1995-ben épült há-
romszintes 160 m²-es ötszobás sorházi
lakás garázzsal eladó 88,5 M Ft-ért. Be-
fektetésnek is kiváló! Tel.: (20) 932-
5005, 316-9408
Bel-budai 1 + 2 félszobás felújított erkélyes,
klímás lakás tulajdonostól eladó. Irányár:
24,9 M Ft. Tel.: (20) 321-0665
A MAMMUT KÖZELÉBEN 71 m²-ES EGYE-
DI FÛTÉSÛ (CIRKÓS) EGY + KÉT FÉLSZO-
BA, ÉTKEZÔS, KLÍMÁS, RIASZTÓS, AME-
RIKAI ABLAKOS TETÔTÉRI LAKÁS IV. NE-
GYEDÉVI BEKÖLTÖZÉSSEL 30 M FT-ÉRT
TULAJDONOSTÓL ELADÓ. ÉRDEKLÔDNI:
(30) 736-4521.
II., CIMBALOM utcai villában I. emeleti
100 m²-es + 37 m²-es félszuterén eladó
tulajdonostól 1000 m²-es telken. Tel.:
(70) 221-0911, 10–13-ig.
Tulajdonostól eladó a Napraforgó közben II.
emeleti, belsô kétszintes, 106 m²-es körpa-

norámás lakás. Garázs, pince, saját kertrész.
Irányár: 44,9 M Ft + garázs. Tel.: (30) 826-
2848, 10–18 óráig.

II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com

A XII., ÖRDÖG-SZIKLÁNÁL AZ EDVI IL-
LÉS UTCÁBAN 900 m²-ES ÖSSZKÖZMÛ-
VES ÉPÍTÉSI TELEK ENGEDÉLYEKKEL EL-
ADÓ. IRÁNYÁR: 67 M FT. TEL.: (70) 408-
2628

Eladó 55 m²-es komfortos CSALÁDI VÁ-
LYOGHÁZ LÔRINCIBEN, Budapesttôl 60
km-re, városközpontban, 692 m²-es telken.
Irányár: 6,9 millió. Érdeklôdni: (30) 219-
2421.

A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkert-
ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorá-
más telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: (30)
250-4557

A BALATON ÉSZAKI PARTJÁN, ÁBRAHÁMHE-
GYEN KÖZVETLEN VÍZPARTI KÉTGENERÁCI-
ÓS 170 m²-ES, LAKÓHÁZZÁ ÁTMINÔSÍTETT
ÖSSZKÖZMÛVES KÖRPANORÁMÁS NYARA-
LÓ ELADÓ. DUPLA GARÁZS. TELEK: 604 m².
VITORLÁSKIKÖTÉSI LEHETÔSÉG. TEL.: (20)
938-2579

KERESÜNK-kínálunk ELADÓ-KIADÓ laká-
sokat, házakat, irodákat, villákat, telke-
ket kedvezô feltételekkel, 15 éves ta-
pasztalattal. Tel.: 315-0031, (70) 944-
0088, amadex@amadex.hu

ELADÓ TELKEKET, LAKÁSOKAT ÉS HÁZA-
KAT KERESÜNK POTENCIÁLIS VEVÔJE-
LÖLTJEINKNEK. 1021 HÛVÖSVÖLGYI ÚT
138., www.vil lanegyed.hu, STOP!
SHOP!, TEL.: 398-8141, (30) 211-5812

KÜLFÖLDI ÜGYFELEINK RÉSZÉRE KERE-
SÜNK KIADÓ INGATLANOKAT. www.vil-
lanegyed.hu. STOP! SHOP! BEVÁSÁRLÓ-
PARK, II., HÛVÖSVÖLGYI ÚT 138. TEL.:
398-8141, (30) 211-5812

A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei ré-
szére keres-kínál eladó és kiadó lakáso-
kat, házakat, villákat, telkeket és irodá-
kat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu,
www.budaivillak.com, www.irodain-
fo.com

FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE HOSZ-
SZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK BÉRBE-
ADÓ CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT.
FIZETÔKÉPES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE FO-
LYAMATOSAN KERESÜNK II. KERÜLETI
ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.: 274-0174,
(30) 396-5579, info@bestbuda.hu,
www.bestbuda.hu

Amerikai és francia iskola vonzáskörzeté-
ben keresünk nívós ingatlanokat hosszú tá-
vú bérbeadásra. Crespol Ingatlaniroda. Tel.:
(30) 921-8438

PIRAMIS INGATLAN a budai családi há-
zak specialistája. 20 éve az élvonalban.
1025 Verecke út 8. www.piramisingat-
lan.hu, tel.: 33-55-965, önkiszolgáló
adatbank: www.ingatlanönki.hu

A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzle-
ti ingatlanokat korrekt jutalékkal. Tel.:
215-7336, (30) 530-5338,
www.budainewyork.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Vállalom autizmussal/pszichés problé-
mákkal élô felnôttek és fiatalok kíséré-
sét, gondozását, fejlesztô és szabad-
idôs programok megtervezését és lebo-
nyolítását angliai végzettséggel és gya-
korlattal. Tel.: (70) 531-2100. SUPPORT
WORK FOR PEOPLE/W LEARNING DISA-
BILITIES.

Bel-budai házi gyermekorvosi praxis 2010
májusától nyugdíjazás miatt eladó. Tel.:
(20) 916-6966
II., Máriaremetén rendelési részidô kiadó,
ugyanitt terhestorna-, intimtorna-, baba-
masszázs-tanfolyam. Tel.: (20) 311-0736,
II., Torda u. 6.
Empátia! Családoknak házvezetônôket,
idôsgondozókat, gyermekfelügyelôket
közvetítünk igény szerint. Várjuk megbí-
zásukat! Tel.: 336-1094, (70) 380-5650
SZALONOMBAN (II., PENGÔ U.) HELY KI-
ADÓ VENDÉGKÖRREL RENDELKEZÔ TER-
MÉSZETGYÓGYÁSZ VAGY CSONTKO-
VÁCS VAGY AKUPUNKTÔR HÖLGY RÉ-
SZÉRE. www.anni.hu, tel.: (30) 921-
1809.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZAT. Esztétikus tömé-
sek, porcelánkoronák, hidak, FOGSZABÁ-
LYOZÁS FELNÔTTEKNEK is. Dr. Gombos Lí-
via, 1021 Széher út 11. Tel.: 275-0756, (20)
366-6607
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
DELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ-
GYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORO-
NÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFO-
GÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJE-
LENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.
Fogsorok, hidak, készítése, javítása so-
ron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Hétvégi ügyelet. Fogászati hát-
tér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester, 1013 Krisztina krt.
51., fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30) 222-
3016.
Dr. Tapodi Attila fogszakorvos szájse-
bész a Budai Irgalmasrendi Kórházban
(II., Frankel Leó út 31.) folytatja magánren-
delését kedd, csütörtök 15–18 óráig. Tel.:
(30) 740-0022
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA a
Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb Center
üzletközpontba költözött. Bejelentkezés:
326-1788 vagy (20) 922-5058, dr. Kertész
Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hû-
vösvölgyi út 54. alatt, a Videoton szék-
házban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porc-
korongsérvek, nyaki eredetû szédülé-
sek megszüntetése. Fülakupunktúrás fo-
gyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyó-
gyász. Tel.: (30) 945-8477
Leszoktatjuk a dohányzásról biorezo-
nanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiá-
val, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTK-
ban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
Nyírô Gyula kórházban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
LEGÚJABB ORVOS-KOZMETOLÓGIAI KE-
ZELÉSEK: ROSACEA, SEPRÛVÉNA, VÉGLE-
GES SZÔRTELENÍTÉS, ACNE, HYALURON-
SAVAS BÔRFELTÖLTÉS. NYÁRI BÉRLETEK
—20%. II., CSATÁRKA ÚT 65. www.na-
turklinika.hu, tel.: (30) 960-0933.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
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tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 921-
0948

CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le-
folyók, csatornák gépi tisztítása azon-
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze-
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948

DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Csatornák cseréje, bontása, vízvezeték-
szerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748

S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍ-
TÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁ-
VAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MIN-
DEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GA-
RANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLE-
TEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800,
(30) 269-0001

GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtés-
szerelés, azonnali hibaelhárítás, kazánok
és cirkók cseréje hétvégén is! Tel.: (20) 341-
5522

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

Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás A—Z-
ig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628

VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603

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

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

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

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. EL-
MÛ által minôsített vállalkozás.

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

Villanyszerelési munkák szakszerû, gyors
szerelése. Bojlerek karbantartása, javítása,
cseréje. Hôtárolós kályhák, lépcsôházi világí-

tás, antik csillárok javítása. Legújabb fûtés-
technológia (infrapanel) szerelése. Tel.: 284-
6143, (20) 374-3768

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, (20) 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 961-8618, www.mo-
sogepszerelo.hu

ELEKTRONIKA
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen min-
dennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Pa-
ál.
Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos
antennák szerelése, javítása, digitális átál-
lás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jel-
erôsítés garanciával. Tel.: (20) 934-4360
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Ori-
on, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Wes-
tel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871
Riasztó, kaputelefon, síkmágnes kapuzár,
távirányítású kapugép szerelése. IG ELEKT-
RONIKA. Tel.: (30) 964-3538, 306-3516
TV, LCD, PLAZMA, KAMERA, HIFI, MONI-
TOR, MIKROSÜTÔ GYORSSZERVIZ. TEL.: (70)
246-5049, MINDENNAP.

SZOLGÁLTATÁS
TAKARÍTÁS, NÖVÉNYÁPOLÁS TELJESKÖ-
RÛEN; LAKÁS, HÁZ, IRODA, RENDELÔ,
TÁRSASHÁZ. KORREKTSÉG, MEGBÍZHATÓ-
SÁG, SZÁMLAKÉPESSÉG. TEL.: (20) 561-
7063

LAKÁS—SZERVIZ
Hívjon, ha javítani-, takarítani-, intézni-,
szállítanivalója van. Megoldjuk (számlával).
Tel.: (70) 417-7412
Klímaberendezések forgalmazása, tele-
pítése, karbantartása 5 év garanciával!
Hétvégén is! Budai Klímatechnika Kft.
Tel.: (30) 912-9647
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjaví-
tásokat vállal több szakmában, a kerü-
letben. Ha kicserélni, össze- vagy felsze-
relni kell bármit, akkor is hívhat: (70)
332-2276
Tetô-, víz- és hôszigetelés, 10–15 év garanci-
ával épületfelújítás hôszigeteléssel. 19 éves
vállalkozás. VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 Tö-
rökvész út 16/b, tel.: 326-5312.
Bádogos és tetôfedések, magas- és lapos-
tetôk javítása 1986 óta, budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciá-
val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL-
LÉR 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-felvé-
tel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport, 1024 Margit krt. 47–
49., tel.: 346-5624, ..25, ..27; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.

Keretes hirdetés: színes: 1/1 old. = 270 000 Ft, 1/2 = 145 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 58 000 Ft, 1/16 = 22 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 220 000 Ft, 1/2 = 120 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000 Ft,
1/16 = 18 000 Ft. Árainkat további 20%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-
3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. július 2-án 11 óráig.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁ-
VAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
(30) 251-3800

Lakásfelújítás! Minôségi kivitelezéssel vál-
lalunk teljes körû lakásfelújítást, festést, má-
zolást, tapétázást, parkettacsiszolást, -lakko-
zást. Megbízható emberekkel. Tel.: (30)
447-3603

Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272-
3909

FESTÔBRIGÁD KEDVEZMÉNYES TISZTA-
SÁGI FESTÉST VÁLLAL 500 FT/m² ÁRON.
TEL.: (30) 867-7790

Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875

ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔ-
RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE-
TÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: (30) 292-3247

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu, Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978-
7429

MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurá-
lását, készítését. Tel.: (30) 944-2206

ASZTALOS: (20) 548-8829, www.butoro-
sok.hu. Precíz, gyors munka! Konyhabúto-
rok, beépített szekrények, polcozások, kiegé-
szítések, javítások.

Aubéli és Fia: falépcsôkészítés, bútoraszta-
los, öntôminta-készítés. Tel.: (06 33) 444-
728, (30) 564-7199

Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyárt-
va. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszo-
lása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894

Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthú-
zását, javítását bôrrel, szövettel; asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 433-
6289, www.riederkarpitos.hu

Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vál-
lalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.:
368-3604, (70) 550-0269

BURKOLÁS, KISEBB KÔMÛVESMUNKÁK
REÁLIS ÁRON. TEL.: (70) 222-0888, 315-
6178

Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423

Vállalom FÜRDÔSZOBÁK felújítását. Kô- és
kômûvesmunkát. Minôségi munka megfizet-
hetô áron. Bontás utáni HELYREÁLLÍTÁ-
SOK. Varga András, tel.: (30) 458-5001.

KÔMÛVESMUNKÁK — térburkolatok —
teljes körû lakásfelújítást generálkivitelezés-
ben vállalunk közületeknek is. Tel.: 285-
0570, (70) 563-0293

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

Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932

REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜG-
GÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
TEL.: 356-4840, (30) 954-4894

REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG
JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖ-
VID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-8325
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985-
1273
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítá-
sa korrekt áron. Tel.: (70) 268-9591

KERT
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fa-
kivágást, sövényvágást vállalok szakérte-
lemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547
ELHANYAGOLT KERTEK RENDBETÉTELE,
SÖVÉNYVÁGÁS, FAKIVÁGÁS, GALLYA-
ZÁS SZÁLLÍTÁSSAL. MOTOROS KASZÁ-
LÁS-PERMETEZÉS, RENDSZERES FÛNYÍ-
RÁS, FÜVESÍTÉS. TEL: (30) 274-1368
KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK, ASZFALT-
BURKOLATOK, DÍSZTAVAK ÉS SZIKLAKER-
TEK ÉPÍTÉSE, KERTFENNTARTÁS, ÖNTÖ-
ZÔBERENDEZÉSEK, GÉPI FÖLDMUNKA,
KIEMELÉSE KERTÉSZMÉRNÖKTÔL. TEL.:
(20) 330-2082
KERTÉPÍTÉS, ALPIN FAVÁGÁS, ÖNTÖZÔ-
RENDSZER TELEPÍTÉSE, KERTÁPOLÁS KER-
TÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. TEL.:
(20) 561-7063
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymá-
szótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond
Ferenc. Tel.: (30) 977-1745

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Nyugdíjas informatikus vállalja számítógé-
pek és kis rendszerek javítását, karbantartá-
sát, bôvítését. Tel.: (30) 932-6115, Bartha.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés,
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: (30) 857-2653
Számítógép-javítás otthonában. Asztali
számítógépek és laptopok forgalmazása.
Tel.: (20) 988-5147, www.benyosoft.hu
Számítógépeit otthonában javítjuk, fejleszt-
jük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmen-
tés. Internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver-,
hardverhibák javítása. Hívjon bizalommal.
Tel.: (20) 998-0798, http://www.fmrkft.hu

FUVAR
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS
3,5x2x2 m-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO-
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
316-1533, SZIRÁKI.
KÖLTÖZTETÉS, CSOMAGOLÁS, ZONGO-
RASZÁLLÍTÁS, BÚTORSZERELÉS ingyen
dobozokkal, lomtalanítás, express-te-
her. Tel./fax: 349-0365, www.express-te-
her.hu
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
(20) 972-0347, (30) 589-7542

TÁRSASHÁZAK
Társasházkezelés — korrekt, megbízható
módon. FLOTT-HOME Bt. Tel.: (70) 940-
3865, 274-6135, czakoszilvia@gmail.com
Szakvizsgával, II. ker. irodával teljes kö-
rû ügyintézéssel közös képviseletet vál-
lalunk társasházak részére. Tel.: 326-
0091, (30) 352-9931, e-mail: kozoskepvi-
selo@invitel.hu
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, e-
mail: wamag@mail.datanet.hu
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Takarítást, kertgondozást vállalunk tár-
sasházak részére. Budai referenciákkal.
Tel.: (30) 919-1013, www.haztakari-
tas.hu
Társasházak közös képviseletét szakképesí-
téssel, gyakorlattal, referenciával vállaljuk.
Tel.: (30) 977-6612
Társasházkezelés — valódi érdekképviselet.
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyed-
évenként a pénzügyi helyzetrôl. A bevétel-
növelés lehetôségei. Tel.: (30) 462-2830,
(20) 920-7166, 240-4209, simon.dubecz@t-
online.hu

VÉTEL, ELADÁS
TEXTILBÔR ÜLÔGARNITÚRA (3–2–1) ked-
vezô áron eladó. Tel.: 316-8973, (30) 356-
4873
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte-
ményem kiegészítésére magas áron vá-
sárolok. Tel.: 325-6753
Antikváriumunk könyveket, teljes
könyvtárakat, régi képeslapokat, vitrin-
tárgyakat, metszeteket, térképeket,
festményeket, hanglemezeket vásárol
készpénzért. Díjtalan kiszállás. Tel.:
332-0243, (20) 922-0001

MÛGYÛJTÉS
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, búto-
rokat, porcelánokat, álló fali díszórákat, csil-
lárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket, ék-
szereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjta-
lan kiszállás. Tel.: 281-3926, (30) 462-8883
Kastély berendezéséhez vásárolok an-
tik bútorokat, festményeket, órákat,
bronzszobrokat, porcelánokat, ezüstöt
stb.; teljes hagyatékot. Üzlet: I., Batthyá-
ny 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.

Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásá-
rol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938

TÁRSKERESÉS
19 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok se-
gítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsége-
im: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
és 20–22-ig, gyorgyi11@vivamail.hu

Társra vágyók, figyelem! Személyre sza-
bott szolgáltatással, országos fényképes ke-
resôrendszerrel, azonnali választási lehetô-
séggel legyen klubtagunk. Hangulatos ren-
dezvények klubtagoknak kedvezményesen.
Hívja Izabellát: (30) 586-1123 vagy 335-
0897. Idôpont-egyeztetés: (30) 586-1123
vagy 335-0897.

EGYÉB
NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG!
MÁR 20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛ-
KÖDÔ NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KED-
VES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II.,
MARGIT KRT. 69. TEL.: 212-4163
Figyelem! Idôskorúak! Szülôszeretôk! Elfá-
radt? Nem tudja magát ellátni? Leinformál-
ható ötvenes hölgy várja hívását. Tel.: (30)
372-5308

Életjáradéki eltartási szerzôdést kötnék
egyedülálló hölggyel, úrral. Természetgyó-
gyász-jogász család. Tel.: (20) 525-4019

Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ru-
hadarabok méretre, rendelésre nagy fonal-
választékkal, hozott fonalból is. A János-kór-
házhoz közel, idôpont-egyeztetéssel. Tel.:
356-6009, www.kotode.hu

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

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

NYELVISKOLA

Beíratkozás és szintfelmérés hétköznapokon 8.30–19 óra között!

www.pasaretinyelviskola.com

Budapest
II. Csévi utca 7.
(Pasaréti térnél)

Telefon:
275-1148
275-1149

20–40–60–80-órás

NYÁRI INTENZÍV

1–2–3–4-hetes

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

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

Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó

Idôsek Otthonában egy- és kétágyas lakrészek igényelhetôk
1–2 éves átmeneti elhelyezésre, valamint tartós bentlakásra
és rövidebb idôtartamra egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:

– egészségügyi szolgáltatást,
– éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
– dietetikussal készített étrendet,
– gyógytornát, stb.

1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713

senectuskht@t-online.hu

A ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.

bérleti hasznosításra felajánlja
a pesthidegkúti zöldövezetben lévô

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

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

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

• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ ÉS

FÔKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is

• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDER-
ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

1027 Bp., Margit krt. 54.
1117 Bp., Fehérvári út 24.

Nyitva: H–P: 9–18, Sz: 9–14

T./F.: 201-3928
T./F.: 466-5654

ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT

Ú
J!
!!

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZOMBATONKÉNT

–10%!

Nyári úszótábor
a Darnyi Tamás
Úszóiskolában a
Komjádiban és a
Sportuszodában

16 500 Ft/fô/hét
és

18 500 Ft/fô/hét

Tel.: 335-2097
359-7895
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KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK

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

www.kepkeret.hu

www.trofeagrill.eu

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

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA

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

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

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

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

Közhasznúsági jelentés 2008.
Varázshegy Hospice Alapítvány (1111 Budapest, Lágymányosi út
13., adószám:18264715-1-43, Fôvárosi Bíróság nyilvántartási
szám: 7 Pk. 60.313/2008/2.)

A Varázshegy Alapítvány 2008 évben jött létre. Az alakulás célja,
a szervezet fôbb tevékenységei az alábbiak: A haldokló emberek le-
hetô legteljesebb ápolása, gondozása. A családtagoknak szükség
szerinti segítségnyújtás, lehetôségek szerinti támogatás megadá-
sa. A hospice mozgalom terjesztése és a hospice mozgalommal
összefüggô szakirányú tevékenység képzése.

Vagyoni helyzet alakulása — Változás

Megnevezés (ezer Ft) Elôzô év Tárgyév Értékben %-ban
Induló tôke 0 200 200 0.00
Tôkeváltozás 0 0 0 0.00
Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00
Közhasznú tev. eredménye 0 865 865 0.00

Közhasznú tevékenység bevételei

Jogcím Összeg (ezer Ft)
egyéni támogatók 977
Összesen: 977

A szervezet a létesítô okiratában meghatározott közhasznú tevé-
kenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelôen látta el.

A Varázshegy Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek,
aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anya-
gi segítséget nyújtott.
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HATÁROZOTT IDEJÛ BETÉT A betételhelyezéssel és megszüntetéssel
kapcsolatban nem számítunk fel költséget.2009. 05. 18-tól

Fix kamatunk 3 havi lekötött betét esetében

évi 13,00% EBKM 13,65%
10 millió forintot meghaladó betét esetén egyedi kamat megállapítása lehetséges.

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

A részletekért keresse fel fiókjainkat.

Tel.: (06 1) 814-4825
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