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Új és megújult játszóterek az iskolakezdésre
A Kolozsvári Tamás utcában korábban már
mûködött játszótér, de a területen több mint
tíz éve már nem gyerekeket, hanem hajlékta-
lanokat lehetett látni.

Most újból a kicsik vehetik birtokba a ját-
szóteret, mert az önkormányzat új, korszerû
játszószerekkel felszerelt játszóteret alakított
ki.

Kerületünk több más pontján is megújul-
tak, megszépültek a játszóterek. A beruházá-
sok összesen 46 millió forintba kerültek.

A felszerelt játszóeszközök mindegyike
megfelel a legújabb biztonsági elôírások-
nak. A környék lakóinak régi kívánsága sze-
rint új játszótér létesül a Hunyadi utcai
Rendelô kertjében is. Ott a munkák még
folynak, hamarosan átadják. Kibôvül a ját-
szótér a Gárdonyi Géza utcában, Adylige-
ten és a máriaremetei Templom-kertben
is.

(Folytatás a 3. oldalon)

HIDEGKÚTI POLGÁR — a Budai Polgár melléklete minden, a Hûvösvölgyi úton túl lakó második kerületinek.

Hírek, információk, vélemények, tudnivalók a városrészt érintô fontos kérdésekrôl.

Új idôszámítás: egy évig zárva a Margit híd
A fôváros augusztus 10-én szerzôdést kö-
tött a Margit híd kiviteli munkálataira a
Közgép-Strabag és az A-Híd Zrt. által
jegyzett konzorciummal. Az átkelô 2011
márciusára készül el a mai elképzelések
szerint.

A másfél évesre tervezett rekonstrukci-
ót a közbeszerzésen kiválasztott Közgép-
Strabag és az A-Híd Zrt., a hídépítô cso-
port tagja által jegyzett konzorcium végez-
heti el áfa nélkül 20,8 milliárd forintért,
amibôl hatmilliárdot az EU biztosít.

A felújítás elsô szakaszában állványzat-
tal erôsítik meg a hidat alulról, hogy a vil-
lamosforgalmat áthelyezhessék a déli ol-
dalra. Ezt követôen kezdhetik meg az észa-
ki oldalon a teljes felújítást. Lakos Imre, a
fôvárosi önkormányzat közlekedésért fele-
lôs tanácsnoka elmondta, mindent meg-
tesznek azért, hogy a hídon a közúti forga-
lom jövô év augusztusában újra indulhas-
son.

(Folytatás a 9. oldalon)
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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

Augusztus végi munkarend
A Polgármesteri Hivatalban az augusztus 20-i állami ünnepen és a
21-i pihenônapon nem lesz ügyfélfogadás. Augusztus 29-én szomba-
ton pénteki munkarend szerint fogadják az ügyfeleket. Az okmányiro-
da kéri azokat az ügyfeleket, akik idôpontot foglaltak korábban au-
gusztus 21-ére: személyesen vagy a 346-5602-es telefonon érdeklôd-
jenek, hogy új idôpontot kaphassanak.

Bôvül a parkolási övezet
Új zónával bôvül a rózsadombi korlátozott várakozási övezet szeptem-
ber 1-jétôl.

Az övezet a Szilágyi Erzsébet fasor—Gábor Áron utca—Pasaréti út—
Radna utca—Herman Ottó út—Lorántffy Zsuzsanna út—Fillér utca—
Lévay utca—Alvinci út—Bimbó út—Alsó Törökvész út—Eszter utca—Ál-
dás utca—Szemlôhegy utca—Ady Endre utca—Bimbó út—Ribáry ut-
ca—Marczibányi tér—Garas utca—Trombitás út által határolt zónával
egészül ki, beleértve a határoló utakat és tereket. A Szemlôhegy utca,
az Ady Endre utca, a Bimbó út, a Ribáry utca, a Garas utca és a Trom-
bitás út a már üzemelô zónához tartozik. A korábbi évekhez hasonló-
an az önkormányzat továbbra is biztosítja az övezeten belül, állandó
bejelentett lakcímmel rendelkezô gépjármû-tulajdonosok számára
az ingyenes parkolást. A lakossági parkolómatricák augusztus 17-étôl
vehetôk át a Városrendészetnél szeptember 1-jéig munkanapokon
(mindennap 12–13-ig technikai szünet). További információ a 346-
5678-as ügyfélszolgálati telefonon.

Hiányzó utcanévtáblák
Az önkormányzat kéri a kerület lakóit, hogy aki hiányzó vagy megron-
gált utcanévtábláról tud, jelezze. Az észrevételeket szeptember 15-ig
a 346-5508-as telefonszámon tehetik meg, illetve névvel és címmel
ellátva Bognár Orsolya részére küldhetik faxon (346-5409), levélben
(Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.) és a bognar.orso-
lya@masodikkerulet.hu e-mail címre is. A bejelentett hiányokat a le-
hetô legrövidebb idôn belül pótolják hagyományos tûzzománc táb-
lákkal.

Kifüggesztett tervek
A Fôépítészi Iroda tájékoztatja a lakosságot, hogy a II. Felhévizi
utca—Bécsi út—Zsigmond tér—Ürömi utca által határolt terület-
re készülô Kerületi Szabályozási Tervet elfogadása elôtt közzé-
teszik augusztus 17-tôl szeptember 17-ig a II. ker. Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központ (1024 Margit
krt. 47–49.) földszinti hirdetôtábláján. A tervekkel kapcsolatos
észrevételeket szeptember 17-ig lehet eljuttatni a Fôépítészi Iro-
dára (1024 Mechwart liget 1., tel.: 346-5449).

Megújult a Pasaréti úti
gyermekrendelô

Befejezôdött a Pasaréti út 67–69. alatt mûködô gyermekorvosi ren-
delôintézet felújítása. A költözés és technikai átállás miatt augusztus
26-án szerdán csak sürgôsségi esetekben látnak el betegeket a Feny-
ves utcában, de augusztus 27-én reggel 8 órától a megszokott rend
szerint fogadják a rendelôkhöz tartozó öt körzet betegeit a Pasaréti
úti gyermekrendelôben. A felújítás után a körzetek rendelési idô-
pontjai és telefonszámai változatlanok maradnak: 200-6575, 200-
6567. Az 57,8 milló forintba kerülô beruházás során megújították az
épület gépészeti vezetékrendszerét, elektromos hálózatát, kicserél-
ték belsô nyílászáróit, homlokzati falát hôszigetelték, helyiségei új
burkolatot kaptak. Az épületet teljes  körûen akadálymentesítették.
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Visszahódított játszótér
(Folytatás az elsô oldalról)

Azok a gyerekek, akik 15–20 éve a Kolozsvári
Tamás utcai játszótérre jártak hintázni, ho-
mokozni, ma már felnôtt emberek. Sajnos,
az elmúlt másfél évtizedben a Daru utca vé-

gén található kis tér az enyészeté lett, lassan
alkalmi hajléktalanszállóvá vált. Augusztus
14-én a környékbeliek visszakapták a teret:
új játszószerek, gondozott park várja a gyere-
keket, szüleiket és nagyszüleiket. Láng Zsolt
polgármester a játszótér megnyitásakor el-
mondta, külön öröm a számára, hogy egy el-
hanyagolt, lepusztult területet hódítottak

vissza, és tették egy kis közösség számára él-
hetôvé.

— Arra törekszünk, hogy a kerületben
élôk közvetlen környezetükben érezzék a vál-
tozásokat: hogy zöldülnek a parkok, hogy gon-
dozottabbak lettek az utcák, hogy biztonságo-

sak a játszóterek. Összességében több száz-
millió forintot költünk minden évben park-
fenntartásra, -ôrzésre, zöld területek gondo-
zására. Az idén nyáron öt játszóterünk újult
meg, vagy mint például itt a Kolozsvári Ta-
más utcában gyakorlatilag újat építettünk.

Riczkó Andrea, a környék önkormányzati
képviselôje úgy véli, aki diófát ültet, az a jö-

vôre gondol: unokái, dédunokái generáció-
jára.

— Valamikor már volt ezen a területen ját-
szótér, késôbb azonban elhanyagolt, piszkos,
szemetes tér lett. Közvetlenül a megválasztá-
som után kerestek meg a környék lakói, hogy

ezen az autóforgalom elôl elzárt helyen játszó-
tér létesülhessen. A gyerekek mellett a fel-
nôttek is kikapcsolódást találhatnak a kis
parkban. Nagy öröm számomra, hogy a vágy-
ból mostanra valóság lett. Jó érzés tapasztal-
ni, hogy a megszorítások ellenére az önkor-
mányzat szívén viseli a felnövekvô korosztály
egészségét. TI—PZS

…hogy új játszótér nyílt a Kolozsvári Tamás utcában?

MORZSA-SZALAI ADRIEN: Két kisfiam-
mal, a 3 és fél éves Viktorral és a hét hóna-
pos Andréval eddig a Zsigmond térre jár-
tunk, amit szerettünk, de ez az új játszótér
sokkal közelebb és sokkal jobb levegôjû he-
lyen is van. Bízom benne, hogy a területet
korábban birtokló hajléktalanok sem ütik
fel itt tanyájukat a jövôben.

ÔRI ANDREA: Kislányom, Kati 16 hóna-
pos, mindennap szükségünk van friss leve-
gôre, sétára. Jó, hogy most itt a közelben
megnyílt ez a játszótér, ahol biztonságosan
tudnak játszani a gyerekek. Külön öröm,
hogy a tér környékén szinte egyáltalán
nincs forgalom, a csendes és nyugalmas kör-
nyezetbe szívesen jövünk majd.

JÁNOSA ISTVÁNNÉ: Három felnôtt gyer-
mekem eddig hét unokával ajándékozott
meg. A hat kisfiú és az egy szem kislány —
aki néha felér két fiúval — gyakran elôfor-
dul nálam. Így mi a jövôben mindennapos
látogatói leszünk a játszótérnek, ami elké-
szültének rendkívüli módon örülünk. Szép,
csendes, sok zöld vesz bennünket körül.

MIT SZÓL HOZZÁ…
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szer-
vez a Fidesz második kerületi szervezete
szempteber 1-jétôl szerdánként 16–18-ig
(1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b). A
részt venni szándékozók az aktuális hét
keddjéig kérjenek idôpontot a 212-5030-as
számon.

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

AZ MDF II. kerületi irodája (1022 Bimbó
út 63.) szeptembertôl ismét kedden és csü-
törtökön 16 és 19 óra között tart nyitva.

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

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fazekas u. 19–23.) szep-
tember 1-jétôl hétfôtôl csütörtökig 12–18-
ig, pénteken 10–16-ig tart nyitva. Telefon-
szám: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

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

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Budapest, Fô u. 63–65., III/3.) minden hét-
köznap 10–18-ig tart nyitva. Tel.: 785-
7808, (70) 379-9705; www.jobbik02. hu, in-
fo@jobbik02.hu.

A JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST tart minden hónap elsô hétfôjén
irodájában (1027 Budapest, Fô utca 63–
65., III/3.) 18–20-ig. Idôpont-egyeztetés:
785-7808, (06 70) 379-9705.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024 Bu-
dapest, Keleti Károly utca 8.) szerdánként
17–18-ig tart nyitva.

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlé-
si képviselô (2. vk.) augusztusban a 441-
5143-es telefonszámon, illetve az istvan.bal-
sai@parlament.hu címen érhetô el.

Elismerés Olescher Tamásnak,
a Vízivárosi Galéria vezetôjének

A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ fel-
terjesztésére és Láng Zsolt polgármester aján-
lása nyomán Olescher Tamás, a Vízivárosi Ga-
léria vezetôje augusztus 20. alkalmából Wlas-
sics Gyula-díjat vehetett át Hiller István okta-
tási minisztertôl.

A Wlassics Gyula-díj azoknak a közmûvelô-
désben dolgozó szakembereknek adományoz-
ható állami kitüntetés, akik az iskolán kívüli
mûvelôdésben elméleti tevékenységükkel, új
módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásá-
val és terjesztésével kiemelkedô ered-
ménnyel szolgálták a korszerû mûvelôdést és
a mûvészi ízlés fejlesztését.

Az 1999-ben alapított díjat évente, augusz-
tus 20-án, húsz személy kaphatja. A kitünte-
tett adományozást igazoló okiratot és bronz-
ból készült érmet, Bakos Ildikó szobrászmû-
vész alkotását kapja.

A galériavezetô és kortárs alkotó már a
’70-es évek közepétôl foglalkozott képzômû-
vészettel, alkotásait Frankfurttól Budapesten
át Zebegényig több száz alkalommal állítot-
ták ki. Évtizedek óta dolgozik a mûvészetme-
nedzselés területén, munkája 16 éve köti a
Marczibányi térhez, és 1995-tôl a népszerû
Vízivárosi Galéria vezetôje.

— Nagy öröm és megtiszteltetés számom-
ra, hogy a II. kerület és a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ engem ajánlott a díjra
— mondta lapunknak Olescher Tamás. — Az
elismerés serkentôleg hat a munkára, amit
meggyôzôdésem szerint csak teljes odaadás-
sal és mások megelégedésére lehet végezni.
A díj azonban nem egyedül az én érdemem,
fôként olyan területen, ahol egy-egy kiállítás
sikeréhez akár tucatnyi kolléga közremûködé-
se is szükséges. Az elismerés tehát nekik is
jár. szeg

Kortalan mûvészet: alkotások a 100. év után

Az egykori Vaszary-tanítvány, a magyar kép-
zômûvészet élô legendája, kerületünk dísz-
polgára, a Kossuth-díjas Lossonczy Tamás fes-
tômûvész augusztus 12-én ünnepelte 105.
születésnapját. E napon nyílt kiállítás 100 év
után címmel az idôs mûvész utóbbi öt évben
készült alkotásaiból a Magyar Nemzeti Galéri-
ában.

A nagy számban összegyûlt vendégeket —
pályatársakat, tanítványokat, tisztelôket — a
galéria fôigazgatója, Bereczky Loránd köszön-
tötte. Beszédében a kultúra, a képzômûvé-
szet, a múzeum és mindenek elôtt a mûvész
ünnepének nevezte a megnyitó napját.

A jubileumi tárlatot Szegedy-Maszák Mihály
irodalomtörténész nyitotta meg:

— Egészen rendkívüli, példa nélkül álló,
hogy egy mûvésznek századik éve után kelet-
kezett munkáiból rendezzenek kiállítást —
hangsúlyozta az irodalomtörténész, akit régi
keletû személyes barátság fûz Lossonczy Ta-
máshoz. Az életmûvet elemezve kiemelte,
hogy Lossonczy egész pályafutása során ciklu-
sokban gondolkodott:

— A már elkészült darabok sorrendjét utó-
lag állapítja meg a mûvész. Az egyes képek tö-
redékként is felfoghatók, a ciklus számít
egésznek. Mûvészetének általános jellemzô-
je, hogy a rajzolásban szerzett óriási tapaszta-
lat a lendület hihetetlen szabadságával páro-
sul. Noha gyakran hagy képeket cím nélkül,
feltûnô, hogy milyen fontos szerepet játsza-
nak mûvészetében a címek. Ceruzával, pasz-
tellel, tussal, krétával, vegyes technikával ké-
szült képeinek túlnyomó többsége sorozat —
szalaggal átkötve, melyen olvasható a cím:
Láss, mélyre áss!, Anonymus befutott, Vissz-
hang, Megjelenések, eltûnések, tûnôdések, Jó
rendre vágyunk, Tudatos birkózás az életemmel.

Lossonczy Tamás olyan mûvész, aki most
is mindennap rajzol, ragaszt, kollázst készít,
papírhengert fest. Azon ritka alkotók egyike,
akiknél a teljesítmény valóban magába foglal-
ja azt, amit a szó eredetileg jelent: a teljesség
elérését.

Péter Zs.

A kiállítás szeptember 6-ig látható a Budavá-
ri Palota A épületében (1014 Szent György
tér 2.). A kiállítást Dévényi István rendezte.
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Változások Buda szívében
Már ôsszel elkezdôdik a bel-budai
városrészközpont átalakulása: a tervek
szerint 2010 végére a Moszkva teret, a
Marczibányi teret és a Mechwart ligetet
kávéházas, kis boltokkal tarkított
sétálóutca, illetve forgalomcsillapított
utak kötik össze.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007 végén
írt ki pályázatot a fôvárosi kerületek és a Pest
megyei települések számára városrészek, vá-
rosrészközpontok rehabilitációjának és funk-
cióbôvítésének támogatására. Az ügynökség
év elején hozta nyilvánosságra döntését: a II.
kerület bekerült azok közé, akik az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból vissza nem té-
rítendô támogatásban részesülnek a beadott
tervek megvalósításához.

Az önkormányzat a pályázathoz feltételül
megszabott Integrált Városfejlesztési Straté-
giájában hat, a következô másfél évtizedben
fejleszteni kívánt úgynevezett akcióterület je-
lölt meg: a volt Ganz-területeket és a Marczi-
bányi tér környékét, Pesthidegkút régi és új
központját, Törökvész—Zöldmált, valamint
Pasarét, illetve Újlak—Felhévíz térségét.

Az utóbbi évtizedekben az egykori Ganz-
gyár környezete szinte spontán módon a tér-
ség kereskedelmi és kulturális központjává
kezdett válni. Az önkormányzat vezetése a
most induló fejlesztéssel szeretné, ha Budá-
nak ez a területe valódi, közösségi terekkel te-
li, élhetô városrészközponttá válna.

Mivel a pályázat várhatóan szeptember vé-
gén zárul le, és a beruházás is csak ezután in-
dulhat el, a fejlesztéshez kapcsolódó munká-
latok részletes ütemezése is ôszre készül el.

A várhatóan 2010 végére elkészülô beruhá-
zás a terület szinte minden részét érinti. Meg-
újul a Mechwart liget: átalakul a szökôkút, a
növényzet, a játszóterek is teljesen megújul-
nak. Az egyik leglátványosabb változás a Lövô-
ház utca Káplár és Fény utca közötti szakaszá-
nak sétálóutcává alakítása lesz. Teljes terüle-
tén díszburkolattal, új utcabútorokkal, kerék-
pártárolóval és igényes zöldfelületekkel,
ahol kisebb boltok, kávéházak és éttermek
várják a vendégeket. Több utcát és utcasza-
kaszt — a Lövôház utca Káplár utca és Marczi-
bányi tér déli oldala közötti részt, a Keleti Ká-
roly utcát — forgalomcsillapítottá alakítanak
a biztonságosabb gyalogosközlekedés érdeké-
ben. Ezzel egyidejûleg teljes egészében meg-
újul a Kis Rókus utca.

Jelentôs mértékben megváltozik a környék
parkolási rendje is. Az átalakuló parkolási le-
hetôségekrôl és a kivitelezési munkálatok
részletes ütemezésérôl az önkormányzat la-
kossági fórumon, lapunk hasábjain és a
www.masodikkerulet.hu internetes oldalon fo-
lyamatosan fogja tájékoztatni a környéken
élôket.

Kulturális és egyházi intézmények felújítá-
sa is része a beruházásnak: a Krisztus Király-
templom mûemléki felújításának utolsó ele-
meként a lépcsôt rekonstruálják. Új helyisé-
gekkel bôvül a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ, valamint részben kibôvül és meg-
újul a Központi Statisztikai Hivatal könyvtá-
ra, amely ezután közösségi feladatokat is ma-
gára vállal.

A terület megújulását nem csak esztétikai
elemek jellemzik: kilenc új térªgyelô kame-
rát is létesítenek, és több kerékpártárolót is
elhelyeznek a felújítás során.

A II. kerület a kivételek között
Számvevôszéki jelentés az önkormányzatok gazdálkodásáról

Az Állami Számvevôszék tavaly öt megyei, hat
megyei jogú városi, hat fôvárosi kerületi —
köztük a II. kerületi —, 65 városi, valamint 27
községi önkormányzatnál végzett átfogó vizs-
gálatot. A múlt héten közölt jelentés összessé-
gében a magyar helyhatóságok egyre romló
anyagi állapotára és szûkülô gazdasági lehetô-
ségeire hívta fel a ªgyelmet, a pénzügyi muta-
tók együttesen az önkormányzatok fokozódó
eladósodására mutatnak rá. A vizsgált önkor-
mányzatok négyötöde nem biztosította költ-

ségvetési egyensúlyát 2005 és 2008 között,
pénzügyi hiánnyal harmaduk zárta az évet. A
jelentés arra is kitér, hogy a kisebb települési
önkormányzatok többségét a forráshiány hoz-
za egyre nehezebb helyzetbe, míg sok nagyvá-
ros vezetése vállal felesleges pénzügyi kocká-
zatot például kötvénykibocsátással.

Az összegzés soraiból azonban az is kiolvas-
ható, hogy a II. kerület azon jelentôs kisebb-
ségben lévô önkormányzatok egyike, ahol a
gazdálkodás kiegyensúlyozott, a költségvetés
nemhogy nem tartalmaz hiányt, de jelentôs
többlettel sikerült zárni az évet.

Dankó Virág alpolgármester úgy véli, az
ÁSZ jelentése is azt igazolja, jó gazdasági és
költségvetési stratégiát választott az önkor-
mányzat vezetése.

— A most közreadott dokumentumból az
is kiderül, hogy a gyors sikerek érdekében
hány önkormányzat hozta az általa irányított

települést nehéz helyzetbe azzal, hogy köt-
vényt bocsátott ki, vagy korábban kedvezmé-
nyesnek tûnô deviza alapú hitelt vett fel. Mi a
kezdetektôl arra törekedtünk, hogy megôriz-
zük költségvetésünk egyensúlyát. Egy év alatt
sikerült „ledolgoznunk” a korábbi négyszáz
millió forintos hiányt, és hosszú évek óta elô-
ször 2008-ban a bevételi oldal meghaladta a
kiadási tételekét. Mindezt nem tudtuk volna
megtenni, ha nem vizsgáljuk meg alaposan in-
tézményeink gazdálkodását, és többek között
a közoktatási intézkedési terv elfogadásával
nem tesszük hatékonyabbá költségvetésüket.

Dankó Virág mindehhez azt is hozzátette:
úgy sikerült megôrizni a költségvetési egyen-
súlyt, hogy beruházások és fejlesztések sem
maradtak el az elmúlt közel három évben.

Az alpolgármester szavaiból az is kiderült,
néhány héten belül megkezdik a 2010-es év
költségvetésének összeállítását.

A II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

lakossági fórumot
hirdet

a Bel-budai Városrészközpont
funkcióbôvítô rehabilitációjáról

2009. augusztus 28-án 16 órától
a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

tornatermébe
(1024 Keleti Károly utca 37.)

A beruházás a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökég által meghirdetett Új

Magyarország programjának
támogatásával valósul meg.

Budapest II. kerület Bel-Buda kerületrészének
funkcióbôvítô rehabilitációja.

Azonosító: KMOP–5.2.2/B–2008–0011

Az államháztartás önkormányzati alrendszerét
2008-ban 3194 helyi önkormányzat és 173 kis-
térségi társulás alkotta. Az önkormányzatok
2005-ben 3364 milliárd forintból, három évvel
késôbb ennél 21 százalékkal több költségvetési
bevételbôl gazdálkodtak.
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Támogatott oktatás
Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányza-
ta a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretén belül a TÁMOP 3.1.4./08/1. Kompe-
tencia alapú oktatás, egyenlô hozzáférés —
Innovatív intézményekben címû pályázaton
eredményesen vett részt és az Európai Szociá-
lis Alapból és a hazai központi költségvetési
forrásból vissza nem térítendô támogatást
nyert el.

Az intézmények augusztus 25. és szeptem-
ber 8. között indítják el a kompetencia alapú
oktatást elôsegítô programjaikat.

A Kompetencia alapú oktatás implementá-
ciója — önálló intézményi fejlesztések a II.
kerületi oktatási-nevelési intézményekben
címû projekt végrehajtásában részt vevô in-
tézmények: Budenz József Általános Iskola
és Gimnázium, szakmai vezetô: Székelyné

Nagy Zsuzsanna igazgató. Móricz Zsigmond
Gimnázium, szakmai vezetô: dr. Tihanyi Ka-
talin igazgató. Törökvész Úti Általános Isko-
la, szakmai vezetô: Hildebrandné Rugássy
Éva igazgató. Törökvész Úti Kézmûves Óvo-
da, szakmai vezetô: Janecskó Mária intéz-
ményvezetô. Százszorszép Óvoda, szakmai
vezetô: Maruzs Jánosné intézményvezetô.

A projekt megvalósításának kezdô idôpont-
ja: 2009. május 25., megvalósításának leg-
késôbbi idôpontja: 2010. augusztus 30.

A projekt megvalósításával kapcsolatos
rendezvényekrôl, eseményekrôl folyamatos
tájékoztatást nyújtunk az önkormányzat hon-
lapján, valamint a Budai Polgárban.

Véget ér a vakáció
A II. kerületben szeptember 1-jén tizenkét ál-
talános iskolában — ebbôl öt 13 évfolyamos
— és két gimnáziumban kezdik a diákok az
új, 2009/2010-es tanévet. Az áprilisi beirat-
kozás adatai alapján harmincegy osztályban
792 elsôs általános iskolás diák lépi át elô-
ször az iskola küszöbét. Az általános iskolák-
ba várhatóan 5680 gyerek jár majd idén ôsz-
tôl. A gyengébb képességû gyerekek külön
fejlesztést kapnak (iskolában, nevelési ta-
nácsadóban), normál osztályokba járnak. Az
enyhe értelmi fogyatékosokat szegregált for-
mában az Újlaki iskola látja el.

Minden gimnáziumban, illetve általános is-
kola és gimnáziumban indul „nulladik” évfo-
lyam. Idén 500 diákot vettek fel a középisko-
láinkba. Száztízen a hat, 125-en négy és 265-
en öt évfolyamos képzésen kezdik meg tanul-
mányaikat.

A 2009/2010-es tanév rendje

n Az elsô tanítási nap 2009. szeptember 1.
kedd, az utolsó tanítási nap 2010. június 15.,
kedd. Az iskola utolsó, befejezô évfolyamán
az utolsó tanítási nap középiskolákban és
szakiskolákban 2010. április 30.
n A szorgalmi idô elsô féléve 2010. január
15-ig tart.
n Az iskolák 2010. január 22-ig értesítik a ta-
nulókat, illetôleg szüleiket az elsô félévben
elért tanulmányi eredményekrôl.
n Az ôszi szünet október 26–30-ig tart. Az
utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök),
az elsô tanítási nap november 2. (hétfô).
n A téli szünet 2009. december 23-tól de-
cember 31-ig tart. A szünet elôtti utolsó taní-
tási nap 2009. december 22. (kedd), a szü-
net utáni elsô tanítási nap 2010. január 4.
(hétfô).
n A tavaszi szünet 2010. április 2-tôl április
6-ig tart. A szünet elôtti utolsó tanítási nap
április 1. (csütörtök), a szünet utáni elsô taní-
tási nap április 7. (szerda).

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként
17 órától ingyenes jogi tanácsadás társashá-
zi képviselôknek (1024 Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 minden hó-
nap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Mechwart liget 1.).

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

FOGYASZTÓVÉDELEM. Díjmentes ta-
nácsadás minden csütörtökön 14–16 óráig
az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Mar-
git körút 47–49.).

Megszépült tantermek, gondozott udvarok,
új játszószerek várják a gyerekeket

Az önkormányzat az idei költségvetésében
130 millió forintot fordított oktatási-nevelé-
si intézményei, az Egyesített Bölcsôdékben
zajló és a két mûvelôdési központot érintô ki-
sebb felújításokra, karbantartásra, illetve kö-
zel 80 millió forintot beruházásokra. A folya-
matban lévô, oktatási és nevelési intézmé-
nyeinket érintô nagyberuházások – a Fillér
utcai iskola rekonstrukciójának elsô ütemé-
nek, a Virág árok óvoda bôvítésének és a
Hûvösvölgyi úti bölcsôde kialakításának –
összköltsége 660 millió forint.
Többek között megújul az Újlaki Általános Is-
kola, a Remetekertvárosi Iskola, a Fillér Ut-
cai Óvoda és a Községház Utcai Óvoda Hideg-
kúti úti épületének udvara. A két iskolában,
ahol korábban nem voltak szabadtéri játé-
kok, az udvar átalakítása mellett korszerû já-
tékokat is kapnak a gyerekek. Szintén új játé-
kok kerülnek a Fillér Utcai Óvoda udvarára
is.

Több intézményben folytatódott a nyílászá-
rók cseréje. A Szabó Lôrinc és az Újlaki isko-
lában befejezôdött a nyílászárócsere-prog-
ram, új ablakok kerültek a Törökvész úti isko-
lába és a Törökvész úti Kézmûves Óvodába is.
Több intézményben korszerûsítették a gyer-
mekek által használt mosdókat, jelentôs
összeget kapott erre a célra többek között az
Áldás utcai iskola. Felújították a Kodály Zol-
tán iskola teljes elektromos hálózatát. Meg-

újul a fûtési rendszer a Máriaremetei úti óvo-
dában és a Százszorszép Óvodában.

A kerület jelenlegi négy bölcsôdéje is része-
sült a pénzügyi keretbôl, így megújul a Varsá-
nyi Irén utcai bölcsôde teljes melegvíz- és fû-
tési hálózata, és az épületben a nyílászárók
cseréjét is elvégzik. A Törökvész úti bölcsôdé-
ben korszerûsödött a fûtési rendszer és átala-
kult az udvar. A Pasaréti úti bölcsôdében nyí-
lászáró- és linóleumcserét végeztek, a Hideg-
kúti úti bölcsôdében folytatódott a külsô te-
rasz felújítása. A Klebelsberg mûvelôdési köz-
pontban többek között a játszótér kialakítása
és a ruhatár bôvítése zajlott, a színháztermi
rámpát pedig a kijáratnál lépcsôvel kötötték
össze. A Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pontban pedig az új klub felújítására fordítot-
tak jelentôsebb összeget.
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Pályázati felhívás
felsôoktatási ösztöndíjra

A II. kerületi Önkormányzat Képviselô-testületének Közoktatási, Közmû-
velôdési, Informatikai és Sport Bizottsága pályázatot ír ki 2009. szep-
tember 1-jétôl a kerületben lakó, felsôoktatási intézményben tanulmá-
nyokat folytató, illetve felsôoktatási intézményben tanulmányokat kez-
deni kívánó diákok részére, akiknek állandó lakóhelye a II. kerületben
van.

Az ösztöndíj 2009 szeptemberétôl 10 hónap idôtartamra nyerhetô
el, összege 50 000 és 100 000 Ft/fô között van.

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a megítélt ösztöndíjat egy
összegben a döntést követô 30 napon belül, de legkésôbb december
10-ig átutalja a pályázati adatlapon feltüntetett számlaszámra.

A pályázaton való részvétel feltételei

A II. kerületben állandó lakóhellyel rendelkezô felsôoktatási hallgató,
aki állami felsôoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, állami-
lag finanszírozott elsô alapképzésben, elsô kiegészítô alapképzésben,
elsô szakirányú továbbképzésben, valamint elsô akkreditált iskolai
rendszerû felsôfokú szakképzésben vesz részt, vagy az adott tanévben
utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolás, illetve felsôfokú diplomá-
val nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett fiatal, aki a következô tanévtôl kezdôdôen állami
felsôoktatási intézményben, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsô-
oktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszíro-
zott elsô alapképzésben, elsô kiegészítô alapképzésben, elsô szakirá-
nyú továbbképzésben, valamint elsô akkreditált iskolai rendszerû felsô-
fokú szakképzésben kíván részt venni.

A család egy fôre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét (42 750 Ft).

Elônyt élvez az a pályázó, aki
— országos tanulmányi, mûvészeti vagy sportversenyen bekerült az

elsô hat helyezett közé;
— eltartója vagy szülôje munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban ré-

szesül, betegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos el-
látást igénylô beteg vagy rokkant van, amit szakorvos igazol; gyerme-
ket nevel, nem a fôváros területén mûködô intézményben tanul.

A pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal Mûvelôdési Irodáján,
Bem tér 1., I.em. (tel.: 346-5779, 346-5780) és a kerületi lakosságszol-
gálati irodákon (1024 Margit krt. 47–49., 1028 Máriaremetei út 37.) le-
het átvenni, illetve letölthetô az önkormányzat honlapjáról: www.ma-
sodikkerulet.hu

Pályázni a felsorolt dokumentumok benyújtásával lehet:
— Hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlap, az adatlap mellékleteként

szereplô jövedelemigazolás, kiegészítve a munkahely által kiadott kere-
seti igazolással és egyéb hiteles igazolással.

— Felsôoktatási intézményben már tanulmányokat folytató hallgató
esetén az adatlap mellékletét képezô, a felsôoktatási intézmény által
kiállítandó igazolás arról, hogy a pályázó a megjelölt képzéstípusok va-
lamelyikében a 2009/2010-es tanév elsô félévében részt vesz.
(Amennyiben a hallgatói jogviszony igazolását a pályázó önhibáján kí-
vül a pályázat benyújtásának határidejéig nem tudja beszerezni, a pá-
lyázat kiírója hiánypótlásra ad lehetôséget. Ez esetben az igazolást, a
pályázat benyújtását követôen, szeptember 30-ig pótolni kell.)

— A pályázó által eltartott gyerekekrôl szóló igazolás (születési
anyakönyvi kivonat fénymásolata). A kiemelkedô tanulmányi, mûvésze-
ti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolata.

A beadott pályázatot érvénytelennek tekintjük, ha a hiányzó mellék-
leteket vagy adatokat a megadott határidôn belül nem pótolják. Az
érettségi elôtt álló, még középiskolás tanulók csak akkor kapják meg
az ösztöndíjat, ha felvételt nyernek valamelyik felsôoktatási intézmény-
be.

A pályázat beérkezésének határideje: 2009. szeptember 21. hétfô 18
óra postán vagy személyesen.

A pályázat eredményérôl a pályázót a Polgármesteri Hivatal Mûvelô-
dési Irodája értesíti legkésôbb a döntést követô 15. napon.

Idén is Kerületi Kaptató
A II. kerületi önkormányzat idén szeptem-
ber 20-án vasárnap rendezi meg a Millená-
rison (1024 Kis Rókus u. 16–20.) a hagyo-
mánnyá vált Kerületi Kaptató utcai futóver-
senyt.

A verseny négy távon zajlik majd, több rajtidôponttal. A diákok hat
korcsoportban állhatnak rajthoz, a felnôttek, valamint a családok, gya-
loglók és a kerekesszékesek is külön kategóriában versenyezhetnek. A
rajt, a cél és a versenyközpont a Millenáris parkban lesz.

TÁVOK 650 m: Kis Rókus—Keleti Károly—Marczibányi tér—Mille-
náris Park; 1100 m: Kis Rókus—Kitaibel Pál—Keleti Károly—Marczibá-
nyi tér—Millenáris Park; 1700 m: Kis Rókus—Kitaibel Pál—Bimbó— Ri-
báry—Marczibányi tér—Millenáris Park; 2100 m: Kis Rókus—Kitaibel
Pál—Bimbó—Ribáry—Marczibányi tér—Keleti Károly—Tizedes—Kis Ró-
kus—Marczibányi tér—Millenáris Park.

Felnôtt, 2100 m: Kis Rókus—Kitaibel Pál—Bimbó—Ribáry—Marczi-
bányi tér—Keleti Károly—Tizedes—Kis Rókus—Marczibányi tér—Mille-
náris Park.

Gyaloglás, 2100 m: Kis Rókus—Kitaibel Pál—Bimbó—Ribáry—Mar-
czibányi tér—Keleti Károly—Tizedes—Kis Rókus—Marczibányi tér—Mil-
lenáris Park.

ISKOLÁK KÖZÖTTI VERSENY a tanulók létszámához viszonyít-
va az elsô hat, legtöbb iskolást megmozgató II. kerületi iskola vásárlási
utalványban részesül.

ELÔNEVEZÉS a kerületi iskoláknak elônevezési lehetôséget bizto-
sítanak a testnevelôknél. Elônevezni a www.masodikkerulet.hu hon-
lapról letölthetô nevezési lap kitöltésével és annak az alábbi elérhetô-
ségek bármelyikére történô elküldésével lehet: e-mailben a kaptato@
masodikkerulet.hu mail címre, vagy faxon a 346-5771-es faxszámra,
vagy postai úton a Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Mûve-
lôdési Iroda, 1027 Budapest, Bem tér 1. címre. Elônevezési határidô:
szeptember 10.

HELYSZÍNI NEVEZÉS a versenyközpontban 8 órától. Minden táv-
nál a rajt elôtt 15 perccel lezárják a nevezést. A versenyen nevezési díj
nincs.

DÍJAZÁS minden gyermek (I–VI. kcs.) kategória elsô három ªú és
lány helyezettje érmet, elsô hat ªú, illetve lány helyezettje oklevelet
kap. Minden kategória ªú és lány elsô helyezettje serleget kap. Felnôtt
kategóriában érem- és oklevéldíjazásban részesül az elsô három befu-
tó. Minden induló a verseny emblémájával ellátott pólót kap.

A II. Kerületi Önkormányzat fenntartja az útvonal- és idôpont-változ-
tatás jogát!

Támogatók:
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Változó parkolási feltételek
Lakossági várakozási hozzájárulás

A Fôvárosi Közgyûlés új parkolási
rendelete számos változást hozott a
fôvárosi autósok életében. A
módosítások érintik a kerület
korlátozott, vagy közismertebb nevén a
„ªzetôs” várakozási övezeteiben lakó
gépjármû-tulajdonosokat, illetve
mindazokat, akik valamilyen okból
kedvezményes várakozási engedélyre
voltak vagy lesznek jogosultak.

Az elsô, érezhetô változás lesz, hogy a II. kerü-
leti parkolási övezet szeptembertôl bôvül. A
rendeletben foglalt jogszabályokhoz igazod-
va a kerületben azonban csak januártól vezet-
nek be több olyan jogszabályt, amely jelentô-
sen átírja az eddig megszokott parkolási felté-
teleket.

Az eddig megszokottól eltérôen az ingye-
nes lakossági várakozási engedélyek (lakossá-
gi várakozási hozzájárulás) csak kisebb terü-
letre lesznek érvényesek. A jogszabály sze-
rint ott, ahol a várakozási övezetben a közúti
várakozóhelyek száma a kétezret meghalad-

ja, a kerületi önkormányzat a várakozási öve-
zetet összefüggô területenként köteles zónák-
ra osztani.

A kisebb zónák kialakítása jelenleg zajlik,
az új határokat a véglegesítésük után teszik
közzé.

Lakossági várakozási hozzájárulás kérelem-
re továbbra is annak a lakosnak adható, aki-
nek állandó lakóhelye a várakozási övezet te-
rületén van. Ez a jövôben szintén szûkül, a ki-
alakított zónára fog vonatkozni. Lakossági vá-
rakozási hozzájárulás kérelmezhetô a lakos ál-
tal megjelölt egy darab személygépkocsira,
amelynek a lakos az üzemben tartója. Az
üzembentartói viszonynak a forgalmi enge-
délyben szerepelnie kell. Kérhetô várakozási

hozzájárulás a munkáltatótól kizárólagos
használatba kapott egy darab, a munkáltató
által üzemben tartott (céges) személygépko-
csira, ha az illetô még nem rendelkezik lakos-
sági várakozási hozzájárulással saját üzem-
ben tartott gépkocsira.

A lakossági várakozási hozzájárulás kiadá-
sának feltétele a költségtérítés megªzetése,
ami az eddigiekhez hasonlóan 1000 forint.
Az új rendelet a gépkocsikra várakozási díj
megªzetését is elôírja, ennek feltételeirôl a
következô lapszámban ad tájékoztatást a Vá-
rosrendészet. Lakossági hozzájárulás további
feltétele a gépjármûadó megªzetésének,
vagy az adómentességnek az igazolása. Új fel-
tételként jelöli meg a rendelet, hogy a kére-
lem beadásának idôpontjában — a parkolás-
üzemeltetô cég nyilvántartása szerint — a ké-
relmezett gépjármûre nincs 30 napnál régeb-
bi, jogosulatlan parkolási esemény miatt ki-
szabott és nem vitatott várakozási díjkülön-
bözet- és pótdíjtartozás.

Lakásonként legfeljebb két darab kedvez-
ményes lakossági várakozási hozzájárulás ad-
ható ki.

VÁROSRENDÉSZET ÉS BÛNMEGELÔ-
ZÉSI CENTRUM: 1024 Buday László ut-
ca 5/c, ügyfélszolgálat: 346-5678, pa-
naszbejelentés: 346-5679, fax: 346-
5649, ingyenesen hívható zöld szám:
(06 80) 204-965.

Közösen felügyelhetik a Moszkva teret

A Moszkva tér Budapest jól körbehatárolt te-
rülete, vagy mégsem? Közterületi szempont-
ból több szervezet is felügyeli egyes részeit,
és a jogszabályok miatt például nem túl egy-
szerû a garázdák és illegális árusok elleni fel-
lépés sem. Augusztus elején szakmai találko-
zóra hívta a II. kerületi városrendészet a fôvá-
rosi illetékeseket. Az egyeztetésen kerületün-
ket Szalai Tibor jegyzô és Vajthó Gábor, a Város-
rendészet vezetôje, a fôvárost Szabó Mihály, a
Fôvárosi Közterület-felügyelet irányítója kép-
viselte.

— A budapesti közterület-felügyelôi rend-
szer alapvetô gondja, hogy a kerületek és a fô-
város más-más tulajdonú és kezelésû közte-
rületeken láthatnak el szolgálatot, a jogszabá-
lyi feltételek miatt pedig nem teljes az átfe-
dés az ellenôrizendô területeken. Egymás te-
rületén nem járhatnak el a különbözô szerve-
zetek felügyelôi — mondta Vajthó Gábor.

— Ez talán a Moszkva téren látszik legin-
kább, ahol csak külön megállapodások alap-

ján lehet közösen fellépni a garázdákkal és il-
legális árusokkal szemben. A Városrendészet
munkatársaihoz jelenleg mindennap egy fô-
városi közterület-felügyelô csatlakozik, így a
kerületben bárhol intézkedhetnek a járôrök.
Ez azonban kevés, és az eddig kényszerûség
alapján szervezôdött közös munka szerve-
zett, hatékonyabb formát ölthet. Sajnos, a ko-
rábbi években nem nyílt mód az együttmûkö-
dés megszilárdítására, de a nemrég kineve-
zett igazgató fontosnak tartja, hogy a kerüle-
tekkel jó kapcsolatot alakítson ki a szervezet.
— A csoportvezetô kiemelte: egyik legfonto-
sabb cél, hogy a Moszkva téren rendet tart-
hassanak, ezért állandó, közös szolgálatnak
kell felügyelnie a teret.

Szabó Mihály, a Fôvárosi Közterület-fel-
ügyelet igazgatója a megbeszélésen hangsú-
lyozta a felügyelôk képzettségének fontossá-
gát, ezért a szakképzés területén is együttmû-
ködést látna jónak. A közterületek hatéko-
nyabb felügyelete a modern technikai eszkö-
zök segítsége nélkül ma szinte elképzelhetet-
len. A tanácskozáson elhangzott: megvizsgál-
ják annak feltételét, hogy egyes II. kerületi
térªgyelô kamerák képét a Fôvárosi Közterü-
let-felügyeletnél is lássák, és szükség esetén
intézkedhessenek saját felügyelôik. Javaslat-
ként merült fel, hogy a kerületi és a fôvárosi
felügyelôk a modern technikai eszközök se-
gítségével kommunikáljanak egymással, így
iPod-os készülékkel és korszerûbb fényképe-
zôgépekkel lássák el a kollégákat.

szeg

Önkéntesek oltottak
a Kecske-hegyen

A Közép-budai Tûzôrség kérésére a Központi
Polgárôr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület tag-
jai augusztus 2-án kora délután ismét kivo-
nultak az Alsó-Kecske-hegyre, ahol több he-
lyen újra lángolt az elôzô nap kigyulladt erdô
és a tûz tovább is terjedt. Az Óbudai Tûzôrség-
gel koordinálva négy önkéntes több száz
négyzetméteren oltotta a lángokat a szerve-
zet saját tûzoltó jármûvével és felszerelésé-
vel. Az esetrôl értesítették kollégáikat is,
a Pesthidegkúti Készenléti Szolgálatot,
ahonnan további önkéntesek érkeztek a tûz
oltására.
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Forgalmi változások a hídfelújítás ideje alatt
(Folytatás az elsô oldalról)

A Margit híd lezárása több százezer fôvárosi
autós életét rendezi át. Lakos Imre arra is fel-
hívta a ªgyelmet, hogy a rekonstrukció alatt
radikálisan megváltozik majd Budapest köz-
lekedése: többek között 40 csomópontban
kell majd átprogramozni a jelzôlámpákat. A
Margit híd forgalmának a Szabadság híd és az
Árpád híd csupán a 40 százalékát tudja átven-
ni, a többit pedig valahol át kell vezetni a vá-
roson.

A Fôpolgármesteri Hivatal tájékoztatása
szerint a rekonstrukció alatt, az augusztus
21-i közúti zárás után is villamosokkal és pót-
lóbuszokkal biztosítják majd a hídon a tömeg-
közlekedést.

A Margit híd újjáépítése teljesen átalakítja
a környék és a fôváros közlekedését.
n A fôvároson kívülrôl személygépkocsival
érkezôk a távolabbi hidakat, az M0-ás autópá-
lya hídjait, Petôª hidat, Lágymányosi hidat
használva kerülhetik el a torlódásokat.
n A városban közlekedôk a felújítás alatt
északi irányban az Árpád híd, déli irányban
pedig kisebb részben a Lánchíd, nagyobb
részben az Erzsébet híd segítségével kelhet-
nek át a Dunán.

Akik a Margit híd környékén járnak autó-
val,
n a pesti oldalon a Nyugati térnél fordulhat-
nak az Árpád híd irányába a Váci úton. Itt ki-
sebb szegély- és jelzôlámpa-korrekciókat vé-
geznek a forgalom elvezetése érdekében.

n Mindkét hídfônél jelentôsen megváltozik
a forgalmi rend, a budai oldal közlekedésé-
nek biztosítása ígérkezik a legbonyolultabb
feladatnak.

A Margit körúton haladók
n a Bem József utcán juthatnak el a budai
rakpartra.
n Abban az esetben, ha csak a Margit híd
elôtt észlelik a felújítási munkálatokat, a Tö-
rök utca—Üstökös utca útvonalon lehetôsé-
gük lesz eljutni a rakpartra, hogy az Árpád
híd felé haladhassanak. Kétirányúsítják a Tö-
rök utcát.
n Jelzôlámpás csomópont is épül a Margit
híd közelében, a Frankel Leó út és a Török ut-
ca keresztezôdésében.
n Szintén jelzôlámpás csomópontot alakíta-
nak ki a Frankel Leó út és az Üstökös utca ke-
resztezôdésében, amely az Árpád híd felé ha-
ladó forgalmat szabályozza.

Új buszsávokat jelölnek ki mintegy 7 km
hosszban a Fô utca—Bem rakpart—Árpád feje-
delem útja—Pacsirtamezô utca útvonalon, a
Pusztaszeri út—Szépvölgyi út útvonalon és a
Batthyány utcában a Fô utca elôtt.

A Széna téren, a Batthyány téren és az Üs-
tökös utcában szintén kisebb szegély- és jel-
zôlámpa-korrekciót végeznek, és komolyabb
forgalomtechnikai beavatkozások is szüksé-
gesek.

A tehermentesítô hidak forgalma jelentô-
sen megnô, ezért az Árpád híd mindkét híd-
fôjénél jelentôs változtatásokat hajtanak vég-
re.
n A pesti oldalon a Váci út—Róbert Károly
körút csomópontban várható torlódások mér-
séklése érdekében szegélykorrekcióval kettô-
rôl három sávosra növelik a Váci utat, ezzel
növelve az út áteresztôképességét.
n A budai oldalon a Szentendrei út és a Pa-
csirtamezô utca Árpád hídra vezetô sávelosz-
tása megcserélôdik az utóbbi javára (1–2),
így a Margit híd irányából érkezôk kisebb tor-
lódásra számíthatnak, mivel az északról jö-
vôk már a Megyeri hidat is igénybe vehetik.

A fôváros azt kéri a közlekedôktôl, hogy aki
teheti, kerülje el a környéket, használja az al-
ternatív útvonalakat, illetve gépkocsi helyett
a közösségi közlekedést részesítse elônyben.
A soha nem látott mértékû forgalomtechni-
kai átszervezés mellett az útvonalválasztást tá-
jékoztató táblák kihelyezésével és naprakész
információkkal is segíti a fôváros.

ger

n A Budai Alsó rakparton a Halász utcától
északra továbbra sem lehet közlekedni várha-
tóan szeptember végéig. A Frankel Leó utat
ideiglenesen egyirányúsították befelé a Zsig-
mond tértôl a Komjádi Béla utcáig közmûépí-
tés miatt. Kifelé az Árpád fejedelem útja szer-
vizútja felé lehet kerülni! A 17-es villamosok
helyett a teljes vonalon buszok járnak.
n A Törökvész úton a Vérhalom utcánál fel-
újítják a vízvezetéket, emiatt útszûkületre kell
számítani.
n Az Árvácska utcában felújítják a vízvezeté-
ket, ezért az egyirányú utcában alkalmanként
leállítják a forgalmat, és a parkolást is korlá-
tozzák.
n A Hûvösvölgyi úton a felújítási munkák
miatt lelassul a forgalom, több szakaszon fel-
mart, egyenetlen burkolaton kell haladni.
n A Budakeszi úton a Pihenô útnál és a Sza-
natórium utcánál a kifelé vezetô oldalon leszû-
kül az útpálya, mert felújítják a gázvezetéket.
n A Németvölgyi utat a Királyhágó tértôl
ideiglenesen egyirányúsították az Istenhegyi
út irányában, ahol tart a közmûfelújítás, kerül-
ni a Böszörményi út felé lehet.
n A Lajos utcát lezárták a Nagyszombat ut-
ca és a Textilgyár utca között útfelújítás miatt.

Rosta Marian

A Fôvinform jelenti

Változó BKV-járatok — egyeztetés nélkül
Augusztus 22-én ismét jelentôs mértékben
módosul a BKV menetrendje és útvonalháló-
zata. Láng Zsolt polgármester aggályosnak
tartja, hogy a fôváros tömegközlekedéséért fe-
lelôs közlekedési vállalat szakemberei ismét
semmibe vették az önkormányzat és az érin-
tett lakók véleményét:

— Nem kívánunk szakmai kérdésekben vé-
leményt nyilvánítani, de a BKV úgy vezeti be
a járatmódosításokat, hogy sem hatástanul-
mánnyal, sem forgalomszámlálási adatokkal
nem indokolta felénk a változtatások indo-
koltságát — tette hozzá a polgármester.

Augusztus 22-tôl  tehát a következô változá-
sokkal kell számolnia a  II.  kerületieknek:

A 29-es autóbusz mindkét irányban meg-
hosszabbítva a Hûvösvölgy és az óbudai Szent-
lélek tér között jár.

129-es jelzéssel új járat közlekedik a
Moszkva térrôl a Városmajor utcán át a Szé-
her úti körforgalomba.

111-es jelzéssel munkanapokon a reggeli
és a délutáni csúcsidôszakban új buszjárat
közlekedik a Batthyány térrôl a Csatárkáig a
11-es, majd onnan a Kolosy térig a 29-es vo-
nalán.

A 256-os busz megszûnik: a Hûvösvölgy és
a Moszkva tér között átszállás nélkül csak vil-
lamossal utazhatunk. A Gábor Áron utcai au-
tóbusz, a 291-es is marad a jelenlegi útvona-
lán.

Az éjszakai járatok közül a 956-os a pesti
oldalon Rákoskeresztúr helyett Pécelig, míg
a 990-es szintén Rákoskeresztúr helyett Rá-
koskertig közlekedik. Ezért menetrendjük
változhat.

Alternatív útvonal Pesthidegkút felé
A Hûvösvölgyi út felújítása miatt már most,
nyáron hatalmas dugók alakulnak ki a II. ke-
rület ezen részén.

Mivel a Fôvárosi Önkormányzat tájékoztatá-
sa szerint a munkálatok nem fejezôdnek be a
szeptemberi iskolakezdésig, a II. Kerületi Ön-

kormányzat a rendôrséggel együttmûködve
augusztus 31-tôl ideiglenes jelleggel megnyit-
ja napközben a Völgy utcát a Pesthidegkút felé
haladó autósoknak. Ezzel szeretnének alter-
natív útvonalat biztosítani a csúcsforgalom-
ban várakozóknak.
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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 HOME GALÉRIA: AUGUSZTUS 30-ig: Fotók — portrék. Mûvészportrék. (1021 Üdülô utca 23., (06 30)
9905-806, www.homegaleria.hu)
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.

GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: SZEPTEMBER 5., 10.00–17.00: Karaván-nap. A Karaván Mûvészeti
Alapítvány 2000 óta foglalkozik roma származású és hátrányos helyzetû fiatalok iskolai felzárkóztatásával, va-
lamint — számukra profi színházi szakemberek közremûködésével — ingyenes színi stúdiót mûködtet, ahol a
diákok színészmesterséget tanulnak, mozgás- és énekórákat vehetnek. Programok: 10.00–16.00: Apró cso-
dák kicsiny kertje. Szabadtéri színpad: 10.00: Közös díszletfestés. 11.00: Minden egér szereti a sajtot (mese-
játék). 12.00: Egérzenekar-koncert. 13.00: Játékos vetélkedô. Fogadó: 10.00: Folyamatos vetítések a Karaván
kisfilmjeibôl és elôadásaiból. 15.00: A hétfejû tündér (mesejáték). 16.00: Érzékek labirintusa (játék). Park:
12.00: Énekóra. 14.30: Mozgásfoglalkozás. 15.00: Bohóc-tréning.
n VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: AUGUSZTUS 23., 10.30: Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg. A
Görbe Tükör Színtársulat elôadása. AUGUSZTUS 30., 10.30: Csukás István—Csík Csaba—Bor Viktor: A Nagy
Ho-Ho-Horgász. Mese-musical 1 felvonásban. A népszerû rajzfilmsorozat zenés színpadi változatában a pecá-
zás megszállott szerelmese a „Nagy Ho-Ho-Horgász” — beosztottja, „Kukac” segítségével — mindent elkövet
a várva várt „nagy fogás” elérésére. Újabb és újabb ötleteket eszelnek ki, de végül a zsákmány és a sors min-
dig túl jár az eszükön. Az elôadást színesítik az eredeti Csukás István-dalszövegek, a zene, díszlet és a jelmez.
Rendezô: Nádházy Péter.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: SZEPTEMBER 13., 11.00: Kórodi Júlia (hegedû) és Lénárd Hajnalka (zon-
gora) matinéja. Bartók: Román népi táncok, Weiner: D-dúr szonáta, Hubay: Tíz karakterdarab op. 79. SZEP-
TEMBER 18., 18.00: Zenei évfordulók. Hangverseny Georg Friedrich Händel és Félix Mendelssohn-Bartholdy
emlékezetére. Közremûködik: Randall Scotting (kontratenor, a Fullbright Alapítvány ösztöndíjasa), Galina Da-
nyilova (hegedû), Bartos Csaba (gordonka) és Gyökér Gabriella (zongora). Mûsoron Händel-áriák, valamint
Mendelssohn: d-moll trió op. 49.
n MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: AUGUSZTUS 29. és 30., 20.30: Fenyô Miklós-koncert. Esônap:
augusztus 31. és szeptember 1.

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: Tanfolyamok szeptembertôl Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésé-
vel. Órák: kedden 10–11. Cím: Pasaréti Ferences Alapítvány, 1025. Szilfa u. 4. Csütörtökön 19–20. Cím: Napra-
forgóház, 1025 Küküllô u. 1. Érdeklôdés: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu www.feldenkrais-buda-
pest.hu

n BUDAI TÁNCKLUB: Beiratkozás a 2009/2010-es
tanévére szeptember 2-án, 3-án és 4-én (szerda, csü-
törtök, péntek) délután 14-18 óra között: 1027 Ka-
pás u. 55., tel.: 201-7992. Részletek a www.mar-
czi.hu honlapon.
n SIVANANDA JÓGA: Nyári gyakorlóórák. Szeretet-
tel várunk mindenkit felfrissítô óráinkon augusztus
hónapban az alábbi idôpontokban: Hétfôn 18.30–
20.30 óráig, kedden10–12 óráig, szerdán 18.30–
20.30 óráig, csütörtökön 10–12 óráig, pénteken
18.30–20.30 óráig. Szeptemberi elôzetes: Intenzív

FANBOYS — RAJONGÓK HÁBORÚJA. 1999. május 18-án még mindenki bízott az Erô-
ben, másnap azonban beütött a galaktikus krach: a mindenféle tét nélküli, túlbonyolított
és elkomolytalanodott Baljós árnyakkal George Lucas akkora csapást mért a Star Wars
univerzumra, amekkorát még a legmegátalkodottabb birodalmiak sem pipáltak fényko-
rukban. Mondhatnánk azt is, hogy amit Lucas az eredeti trilógiával adott, azt a második
sorozattal elvette, de a várakozás mégiscsak szép volt: fejben mindenki leforgatta a ma-
ga folytatását, a visszaszámlálás kollektív élménnyé alakult. A Fanboys ennek a premier-
napot piros betûs ünneppé emelô, lázas rajongásnak állít emléket: míg a híradóbejátszá-
sokban látni lehetett a mozik elôtt sátrat verô fanatikusok sorait, Kyle Newman filmje a
sátorverés elôttrôl kezdi a történetet. Mûfaját tekintve road-movie-val, Amerikát át-
szelô, komikus utazó-show-val van dolgunk: néhány Star Wars-fanatikus — nem
mai, inkább tegnapi gyerekek — a fejébe veszi, hogy bejutnak Lucas híres Skywalker
Ranchára, és még a premier elôtt eltulajdonítják a Baljós árnyak egyik kópiáját. Nem
csak a rajongás hajtja ôket, hanem egyikük gyógyíthatatlan, a premierre fittyet há-
nyó betegsége is. Ha gonoszkodni akarnánk, most nyilván megjegyeznénk, hogy
már ez is nagyobb érzelmi tét, mint amennyi a teljes új trilógiába szorult, de mint
említettük, a Fanboys nem a kijózanodás pillanatainak filmje, hanem a rajongásé; Lu-
cas árulása nem filmre kívánkozó téma, s ha már ô nem tette, legalább a Rajongók
háborúja megtiszteli a régi fanboyokat (és fangörlöket).

E. K.
Rendezte: Kyle Newman, szereplôk: Dan Fogler, Jay Baruchel, Kristen Bell.

KARNEVÁL A MILLENÁRISON. Szeptem-
ber 5-én 21 órai kezdettel a mexikói Panteón
Rococó együttes lesz a Millenáris Night Colo-
urs sorozatának vendége.

A Panteón Rococó 1995-ben alakult Mexikó-
városban. Zenéjüket nehéz lenne behatárolni
egy stílusba, mert különbözô mûfajok keveré-
kérôl van szó. Mariachi, reggae, dub, salsa, il-
letve rockzenék fúziója, amelynek az alapja
egy nagyon dallamos, pörgôs latin-ska. Dalaik-
ban a rasszizmus, a politikai igazságtalansá-
gok, az elnyomás és a korrupció ellen énekel-
nek. (Fogadó)
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hatha jóga alaptanfolyam minden kedden és pénte-
ken 19–21 óráig. Kezdés: SZEPTEMBER 8., kapucsen-
gô: JÓGA II; Ingyenes bemutató óra SZEPTEMBER
9-én 16.30–18.30-ig, kapucsengô: JÓGA II. Alap hat-
ha jóga tanfolyam hétfônként 10–12-ig. Kezdés:
SZEPTEMBER 14., kapucsengô: JÓGA I. Alap hatha
jóga tanfolyam keddenként 18.30–20.30-ig. Kez-
dés: SZEPTEMBER 15., kapucsengô: JÓGA I. Alap hat-
ha jóga tanfolyam idôsebb korúak számára szer-
dánként 10–12-ig. Kezdés: SZEPTEMBER 14., kapu-
csengô: JÓGA I. Gerincterápiás jógatanfolyam csü-
törtökönként 18.30–20.30-ig. Kezdés: SZEPTEMBER
24., I. emeleti terem, kapucsengô: JÓGA I.; meditáci-
ós tanfolyam csütörtökönként 19–21 óráig. Kezdés:
SZEPTEMBER 24., kapucsengô: JÓGA II. Információ:
397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivananda.hu,
www.sivananda.hu
n Teniszoktatás: Hatéves kortól felsô korhatár nél-
kül csoportos és egyéni rendszerben kezdô és haladó
szinten a Külkerparkban. Információ Ördög András-
tól, (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, (06 70)
538-4509.

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUG-
DÍJASKLUB: A klub szeptemberben nyit újra. Sok sze-
retettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas
polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022
Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: Az ôszi
idényre tervezett program iránt a tothbuda@chello.hu internet címen lehet érdeklôdni. (1024 Keleti Károly u.
26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden páros héten csütörtökön 16 órától tartja összejöveteleit.
(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: Legközelebbi találkozásunk a kelet-magyarországi túra
után SZEPTEMBER 16-án 16 órakor (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. SZEPTEMBER 9.: Évadnyitó összejövetel, programok megbeszélése. SZEPTEMBER 23: Kirándulás Ka-
locsára és Hajósra. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE:: AUGUSZTUS 29.: Börzsöny. Találkozó: 7.30,
Nyugati pu., pénztárak. AUGUSZTUS 30.: Vértes-hegység. Találkozó: 7.15, Népliget, Volán pu. SZEPTEM-
BER 5.: Vár- és kastélylátogatás Ausztriában. Találkozó: 6.45, Széna tér, 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: Következô klubdélután: SZEPTEMBER 10. Ekkor már lehet jelent-
kezni az alábbi ôszi programokra: SZEPTEMBER 22.: Messiások c. kiállítás megtekintése a debreceni Modem-
ben. Utazás vonattal. 29.: Szabadka és környéke. Autóbuszos kirándulás a Vajdaságban. Csütörtökönként
klubdélutánok további ajánlatokkal, garantáltan max. 24 C fokos környezetben. Horvátország, Vrsari paradi-
csom. Isztria egyik legszebb helyére tervezünk nyaralást, melyre lehet jelentkezni. Egyágyas elhelyezés is igé-
nyelhetô. Idôpont: SZEPTEMBER 4–14-ig. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 al-
kalommal. Fogadóórák, egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812 (rögzí-
tô 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.

MAGYAR RITMUSOK A MILLENÁRI-
SON. Szeptember 12-én 15 és 20 órai
kezdettel különleges táncbemutatót lát-
hat a Millenáris közönsége a Teátrum-
ban. A Presidance társulat tizenkét tán-
cosból áll, legtöbbjük a Magyar Táncmû-
vészeti Fôiskolán tanult, és fiatal koruk
ellenére jelentôs, javarészt neves társasá-
goknál — Honvéd Néptáncegyüttes, Ex-
periDance — szerzett szakmai tapaszta-
lattal rendelkeznek. A táncosokat a szín-
padon a Kerekes Band és a Csík Zenekar zenéjét élôben játszó Anselmo Crew formáció kí-
séri. A Presidance csapatát két artista egészíti ki, akik cirkuszi elemeket csempésznek a da-
rab „sorai közé”.

A Presidance mûvészeti koncepciójának megalkotója Vári Bertalan Harangozó-díjas
táncos nemcsak saját, eddigi tapasztalatait foglalja össze az elôadásban, hanem egy Ma-
gyarországon eddig ismeretlen, és még a külföldi sztárfellépôk — Cirque du Soleil, Micha-
el Flatley — viszonylatában is egyedülálló produkciót és látványvilágot hozott létre Hun-
garythm címmel.

A Hungarythm kétszer ötvenperces produkciója a tánc, a zene és a cirkusz elemeit fel-
használva felejthetetlen utazásra invitálja nézôit. Felvillannak történelmünk fontos állo-
másai, bepillantást nyerünk az emberek érzés- és érzelemvilágába. Hol könnyek között,
hol ámulatba esve, hol pedig nagyokat nevetve ismerünk önmagunkra, és látjuk meg sa-
ját sorsunkat.

A produkció nemcsak a koncepciójában egyedülálló: a teljesen interaktív rendezésnek
köszönhetôen a nézôk valóban az elôadás résztvevôinek, az élmény egyenrangú részesei-
nek érezhetik magukat.

HÖLGYEK, ÉBRESZTÔ! Szeptember 6-án 10 órától rendezik meg a Coca-Cola Testébresztô
XI. Nôi Mozgásfesztivált a Millenáris parkjában.

A testi-lelki egészség és szépség minden nô vágya. Elônyös külsôvel és kellemes közérzettel
környezetünkre is jó hatást tehetünk. A sportfesztivál lehetôséget kínál számos sportág kipró-
bálására, sporteszközök és mozgásprogramok megismerésére, szépséggel és egészséggel kap-
csolatos információk megszerzésére, egy mozgással eltöltött vidám nap élményére.

Mindenkit várnak, aki már sokszor gondolt arra, hogy egy-egy sporteszközt vagy sportágat
szívesen kipróbálna, de nem tudta, hol lenne erre lehetôsége. És azokat a hölgyeket is, akik ed-
dig még a rendszeres sportolás gondolatáig sem jutottak el.

ITÁLIA MÛVÉSZETE. Szeptember 26. és ok-
tóber 1. között élô mûvészettörténeti utazás-
ra hívja az érdeklôdôket a Klebelsberg Kultúr-
kúria. Az öt napos itáliai utazást Ludmann Mi-
hály festômûvész, mûvészettörténész vezeti.

Útvonal: 1. nap: Indulás Budapestrôl kora
reggel, este szállás Perugia környékén. 2. nap:
Orvieto, Perugia. 3. nap: Assisi, Gubbio. 4.
nap: Arezzo, Siena. 5. nap: Firenze — 19 óra-
kor indulás Budapestre. 6. nap: érkezés 10
óra körül. Utazás: kényelmes, légkondicio-
nált, vécével rendelkezô autóbusszal. Étkezés:
reggeli a szálláson, egyébként önellátás (a
szálláson kapható olcsó vacsora). Költség:
75 600 Ft (beªzetés a Klebelsberg Kultúrkúriá-
ban) + költôpénz belépôkre (100– 150 euró).
Információ: Hedry Mária, tel.: 392-0860, (06
30) 740-5590.

FIGURÁK címmel nyílt meg Strausz János fo-
tókiállítása a Fotocella Galéria Kávézóban
(1092 Ráday u. 17.). A kiállítás szeptember
14-ig tekinthetô meg mindennap 11–24 óra
között. Strausz János tüdôgyógyász pro-
fesszor, az Országos Korányi Intézet fôigazga-
tója szabadidejében, feltöltôdés- és pihenés-
képpen készíti mûvészi fotográfiáit.
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Hidegkúti mûvészeti fesztivál
Az idén tízéves fesztivál gazdag programsorozattal várja
az érdeklôdôket augusztus 26–30. között.
A II. kerületi önkormányzat és a Klebelsberg Kultúrkúria
közös rendezvényét Láng Zsolt polgármester augusztus
27-én 19 órakor nyitja meg.

Szerda — augusztus 26.
19.00 Indiai klasszikus zene és tánc. Fellép Sandhyadipa Kar

táncmûvész és a Calcutta Trio. Az estet Ranjit Rae nagykö-
vet nyitja meg. A szünetben bengáli teaház. Jegyár: 1500
Ft.

Csütörtök — augusztus 27.
17.00 Hívogató utcaszínház a hûvösvölgyi buszvégállomáson.

17.00 Értékmentô kalandozások. A Magyar Keramikusok Társasá-
gának kiállítása. Megnyitja: Fekete György belsôépítész.

18.00 „Egy Isten teremtette lelkes élôlény burka volt egyszer”.
Molnár Imre bôrmûves iparmûvész kiállítása. Megnyitja:
Szemadám György festômûvész, író.

19.00 A Táncmûvészeti Egyetem néptánc szakos hallgatóinak
elôadása, majd pedig a Csík Zenekar koncertje következik.
Jegyár: 2000 Ft.

Péntek — augusztus 28.

Játék és muzsika.
Játékmester: Gulyás László.

11.00 „Síppal, dobbal, tekerôvel” — Fesztiválhívogató a hûvös-
völgyi buszvégállomáson. Délutántól hétvégéig ismét kinyit
a Mesekert: Csudálatos ûrállomás, Paprikajancsi csúzlizdá-
ja, Griffmadár hintája, Sárvári kézmûves mûhely.

16.00 Hegyek, völgyek, csillagok közt. Vándormuzsikus: Gulyás
László.

17.00 Mutatványos vitézek, avagy Lúdas Matyi Toldival kukori-
czázik — a Vojtina bábszínház elôadása.

18.00 Nosztalgia és jazz — a Jäger Quartet mûsora. Latin és
népszerû dzsesszmuzsika.

20.00 Old Boys-koncert. Az idén 30 éves jubileumát ünneplô Old
Boys együttes a fesztivál vendége. Jegyár: 2000 Ft.

22.00 Teleszkópos bolygó- és csillagmegfigyelés. Minden érdek-
lôdô személyesen végezhet megfigyelést a Holdról, a boly-
gókról és a csillaghalmazokról a Magyar Csillagászati Egye-
sület tagjainak közremûködésével. A Csillagászat Nemzetkö-
zi Éve 2009 alkalmából.

Szombat — augusztus 29.

História, erdô-mezô ünnepe.
Játékmester: Pilári Gábor.

7.30 Madarásztúra Schmidt Emese vezetésével. Találkozó a hû-
vösvölgyi végállomáson, csak elôzetes regisztráció után. A
túrán való részvétel ingyenes, regisztrálni szükséges augusz-
tus 24-éig a zoldag@kulturkuria.hu e-mail címen, vagy a
(06 30) 642-3208-as telefonszámon.

9.00 Fesztivál futóverseny Hidegkút utcáin. Nevezés 8 órától a
Mesekert bejáratánál (fönti kapu).

10.00 Eredményhirdetés.

10.00 Mesekert. Ludibundus — reneszánsz játékpavilon. Mesefo-
gat a Kultúrkúria körüli utcákban, madarász játszóház, kom-
pomata, ökomata, hulladék játszóház, Labirintus — ismeret-
terjesztô játék a természetrôl.

10.30 Gyermekjátékok — a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
és a Bozsik Yvette Társulat koprodukciója.

11.30 Balkáni fergeteges — Cimbaliband koncert.

14.00 Muzsikaszó biobor kóstolónál.

14.30 Biobor vetélkedô a Korom Családi Borászat szervezésében.

15.00 Habók János bûvészmutatványai.

15.30 A hétszínû búzaszem. Écsi Gyöngyi és Kovács Marcell (Fel-
vidék) gyermekmûsora.

16.30 Mátyás király szárnyai — a MárkusZínház elôadása.

17.30 Simai Kristóf: Gyapai Márton, a feleségféltô. A Szekérszín-
ház elôadása.

18.30 Dixie-muzsika — Brass on Brass. Délutáni látogatás a ten-
gerentúlra.

20.00 Paul Portner: Hajmeresztô. Bûnügyi társasjáték. Rendezte:
Cseke Péter. Az amerikai színháztörténetben soha olyan
hosszú szériát nem ért meg prózai elôadás, mint Paul Port-
ner: Hajmeresztô címû bûnügyi játéka. Sikerének titka az az
interaktív kapcsolat, mely beleszólási lehetôséget biztosít
nézôközönségének, ugyanis ôk az egyedüli szemtanúi az
eseményeknek. Jegyár: 2500 Ft.

Vasárnap —augusztus 30.

Fesztiválkavalkád. Családi hétvége.
Játékmester: Csák György (Tüske papa).

10.00 Mesekert. Kukkancs cirkusz és felhôvadászat a Tintaló Tár-
sulattal.

10.30 Mese a Tubatigrisrôl és a Trombita Paripáról. Az elsôsor-
ban gyermekeknek ajánlott interaktív mesepantomim, a
Brass-cirkusz, Méhes Csaba táncos és a Brass in the Five réz-
fúvós formáció elôadásában látható. Az együttes ezúttal ar-
ra társult, hogy a cirkusz meze alatt különleges zenei él-
ményben részesítsék a fiatal (és korosabb) nézôket.

11.30 Tüske papa a vásárban — Trambulin Színház.

12.00 Gólyalábas égimeszelôk, gólyalábas bohóc hajcihô.

14.00 Marci, Béla, Tekerôs Tódor mulatsága.

14.30 Tüske papa biobor kóstolója és vetélkedôje.

15.00 Így kell járni, úgy kell járni — gyermektáncház a Tabula-
tura régizene-együttessel. Reneszánsz táncok és néptánc ré-
gi barátaink tolmácsolásában.

16.00 Vásári cirkusz — Ládafia Bábszínház.

16.00 Fesztivál FilmKlub. A Fekete Arany címû film vetítése és
beszélgetés Újszászi Györgyivel, a magyarországi Fair Trade
elnökével.

17.00 Porondon a bolondom — Bábakalács társulat. Amíg a fel-
nôttek mulatnak, a gyerekek is játszhatnak még a Mesekert-
ben a két apró bohóccal.

17.00 Vérbeli sváb traccsparti a Mondschein zenekarral.

19.30 Záróhangverseny a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazili-
kában. Mûsor: Haydn: Nelson mise. Mozart: (C-dúr) Koroná-
zási mise. Közremûködik: Fodor Bea (szoprán), Schöck Atala
(mezzo), Mukk József (tenor), Jeckl László (basszus), a Buda-
pesti Stúdió Kórus és a Pannonia Kamarazenekar. Vezényel:
Strausz Kálmán. A hangverseny ingyenes.

A fesztivál idején bio- és hagyományos ételek, finomságok kapha-
tók. Bioborok, sörös kocsi várja a szomjúhozó fesztiválközönséget.
Kézmûves vásár, kézmûves foglalkozások. Napközben az elôadások-
ra a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A belépôjegyes elô-
adásokra jegyek elôvételben kaphatók a Klebelsberg Kultúrkúria in-
formációs pultjánál (Templom utca 2–10., tel.: 392-0860), és az In-
terticket hálózatán: www.jegy.hu. Információ: www.kulturkuria.hu
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Hírek, események
A TEMPLOMÉPÍTÔ NAGY TAMÁSSAL olvashatunk beszélgetést Az Evangélikus Élet-
ben. A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Építész Tanszékének vezetôje több templom és
egyházi intézmény épületének tervezôje úgy véli: „Alapvetô, hogy nekünk, protestánsok-
nak a templom az, ahol az Ige megszólal — és ez lehet akár egy üres szoba is, nem kell
feltétlenül szakrális tér. Az építész azonban segítheti ezt a folyamatot a maga eszközei-
vel, a tér arányaival, a színekkel, a fényhatásokkal sokat tehet azért, hogy az Ige eljusson
hallgatóihoz, létrejöhessen az Isten és ember közötti kapcsolat.”

KERESZTÉNY GÓLYATÁBOR. A Budapesti Egyetemi Lelkészség keresztény gólyatábort
szervez augusztus 23–27. között Esztergomban. Minden hívô keresztényt szeretettel vár-
nak, akik szeptemberben kezdik tanulmányaikat bármelyik budapesti egyetemen vagy fô-
iskolán.

A CSÁSZÁRFÜRDÔI SZENT ISTVÁN KÁPOLNA (1023 Frankel Leó út 54.) búcsújának
napján, augusztus 20-án 9 órakor az ünnepi szentmisét P. Kozma Imre irgalmas rendi
szerzetes, kápolnaigazgató, rendházfônök mondja. Közremûködik a kápolna kiskórusa Ti-
hanyi Gábor vezetésével.

CIVIL SZERVEZETEK FORRÁSFEJLESZTÉSÉRT felelôs munkatársainak tart képzést a
Faludi Akadémia. Honnan szerezzék be hatékonyan a szükséges anyagi eszközöket? A
tanfolyamot Kiss Ulrich jezsuita szerzetes vezeti, aki a tárgy jelenleg egyetlen magyaror-
szági egyetemi oktatója. Jelentkezés és bôvebb információ: 411-0825; iroda@faludiaka-
demia.hu; www.faludiakademia.hu

A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN szeptember 5-én 11 órakor kez-
dôdô ünnepélyes szentmise keretében tesz örökfogadalmat Kiss Kornél, Posztós Erik és
Zarándy Kleofás ferences testvér.

Ünnepek
KALAZANCI SZENT JÓZSEF, a piarista
rend megalapítója 1557-ben született Spa-
nyolországban, emléknapja augusztus 25-
én van. 1583-ban szentelték pappá. Elôbb ha-
zájában tevékenykedett, majd Rómába ment,
és a szegény gyermekek nevelésével foglalko-
zott, 1597-ben a Trasteverén megalapította
Európa elsô ingyenes népiskoláját. Az isko-
lát adományokból tartották fenn, így kapták
a Kegyes Iskola nevet. 1617-ben megalapítot-
ta a piarista rendet. Sok üldözésben és félre-
értésben volt része, mert iskoláiban a legmo-
dernebb tudományokat tanították, és az egy-
szerûbb néposztályból származó új értelmisé-
get képeztek. 1648. augusztus 25-én halt
meg kilencvenkét éves korában. Halálos ágyá-
hoz tisztelôinek tömege zarándokolt el utol-
só áldásáért. 1767-ben avatták szentté. XII.
Piusz pápa az összes katolikus népiskola vé-
dôszentjévé nyilvánította.

KERESZTELÔ SZENT JÁNOS VÉRTANÚ-
SÁGÁNAK emléknapja van augusztus 29-
én, amit Márk evangéliuma így ír le (6, 17–
28): János tudniillik ªgyelmeztette Heró-
dest: „Nem szabad elvenned testvéred felesé-
gét”. Emiatt Heródiás — Heródes felesége —
áskálódott ellene, szívesen eltette volna láb
alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Já-
nostól. Tudta, hogy igaz és szent ember, ezért
védelmezte. Valahányszor beszélt vele, zavar-
ba jött, mégis szívesen hallgatta. Végül elér-
kezett a kedvezô nap. Heródes a születése
napján lakomát adott vezetô embereinek, a
magasrangú tiszteknek és Galilea elôkelôsé-
geinek. Közben Salomé, Heródiás leánya be-

ment és táncolt nekik, és Heródes meg ven-
dégei elôtt nagy tetszést aratott. A király így
szólt a leányhoz: „Kérj tôlem, amit akarsz!
Megadom neked.” Sôt, meg is esküdött: „Bár-
mit kérsz, megadom neked, még országom
felét is.”

A lány kiment és megkérdezte anyjától:
„Mit kérjek?” Anyja azt felelte: „Keresztelô
János fejét”. Erre visszasietett a királyhoz és
elôadta kérését: „Azt akarom, hogy most
azonnal add nekem egy tálon Keresztelô Já-
nos fejét!” A király nagyon elszomorodott
emiatt, de az esküjére és a vendégekre való
tekintettel nem akarta elutasítani. Azonnal
elküldött egy hóhért, azzal a paranccsal, hogy
hozza el János fejét. Az elment, lefejezte a
börtönben, és elhozta a fejét egy tálon. Oda-
adta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjá-
nak.
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Szent István
„Bô termés ígérete István szép ideje” — véleked-
tek az öregek Szent Istvánkor. Mivel a király
sírját 1083. augusztus 20-án, Nagyboldog-
asszony nyolcadába esô vasárnapon nyitot-
ták meg, az egyház e dátumot iktatta naptár-
ba — Kós Károly szavaival — az országépítô
István napjaként. Államalapító királyunk és
szentünk nevében is hordozta a koronát. A
görög eredetû (Hagiosz-) Sztephanosz latin
jelentése (Sancta) Corona, azaz (Szent) Koro-
na. István krónikákban megörökített tetteit
ôseink regékben, énekekben szôtték tovább.
A Hartvik-legenda szerint a király jobbját
méltán kímélte meg az idô; segített szûkölkö-
dôkön, megoldotta rabok bilincsét. A néphit
szerint az Úr csodákat vitt véghez általa; eltû-
nését rossz jelnek vélték a török idôkben.
Amikor 1771-ben ráakadtak egy ragúzai ko-
lostorban, Mária Terézia Budára szállíttatta,
és ünneppé nyilvánította augusztus 20-át.

Mivel oltárképeink, templomi szobraink
díszes öltözetben, csizmásan ábrázolták Ist-
vánt, a szabók és a csizmadiák patrónusuk-
ként tisztelték; a csizmaszár szív alakú kivágá-
sát szentistvánkivágásnak nevezték. Elsô ki-
rályunk oltalmazta a pénzverôket, a bányászo-
kat is. Az utóbbiak néhol búcsúval és körme-
nettel emlékeztek meg a szent ünnepérôl.
Akadtak falvak, ahol a lányok, az asszonyok
fekete ruhát viseltek István-napon. Másutt
mulatsággal tarkított mezôgazdasági kiállí-
tást, lóversenyt rendeztek, megjutalmazták
azt a ªatalembert, aki a legszebb lovat nevel-
te, azt a lányt, aki a leggyönyörûbb virágokat
termesztette: az ifjút a Szent István-ünnep ki-
rályává, a leányt királynéjává választották. A
folyók mentén élôk néhol zöld ággal és belô-
le font koszorúkkal díszítették a malmokat, a
hajókat, a gabonaszállító uszályokat Szent Ist-
vánra keresztelték.

Dédanyáink Hidegkúton is kémlelték az
eget, hogy megtudják, milyen lesz az idôjárás
negyven napig. Dédapáink latolgatták a ter-
méskilátásokat: jó idôben gazdag szôlôter-
mést reméltek, ha borongós, esôs volt a nap,
sovány szüretre készültek. Sok falu asszonyai
gondoltak a nélkülözôkre is: hatalmas kenye-
ret sütöttek a legszegényebbeknek házról ház-
ra járva gyûjtött lisztbôl. A családok apraja-
nagyja készült a misére: ünneplôbe öltözött
lányok vitték dalolva a kalászokból font ko-
szorút a fôutcán, a falu népe lovas kocsin vo-
nult utánuk a templomig, ahol imával adtak
hálát az aratásért, az új kenyérért.

Pintér Csilla
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Sokszínû India — nyitott lélekkel, elôítéletek nélkül
Mahatma Gandhi vezetésével 62 évvel
ezelôtt, augusztus 15-én vált India
függetlenné. Errôl a sokszínû, mégis
egységes országról, valamint
magyarországi tapasztalatairól Ranjit
Rae indiai nagykövettel beszélgettünk,
aki három és fél éve él és dolgozik
hazánkban, azon belül is kerületünkben,
és aki — mint szavaiból kiderül —
ôszintén megszerette országunkat.

— 2006 februárjában érkeztem Magyaror-
szágra. Csodálatos éveket töltöttem el Ma-
gyarországon, mind szakmailag, mind embe-
rileg. Nemsokára lejár a megbízatásom, még
néhány hónapot töltök el itt, mielôtt megkap-
nám a következô kinevezésemet.

Milyen szakmai eredményeket sikerült
elérnie?

Tovább mélyítettük a két ország együttmû-
ködését számos területen. A kétoldalú keres-
kedelmi mérlegünk 140 millió dollárról 700
millió dollárra növekedett az elmúlt évek-
ben, tavaly India volt a Budapesti Nemzetkö-
zi Vásár díszvendége, ez is jelzi a két ország
üzleti köreinek kölcsönösen élénk érdeklôdé-
sét. A mûszaki tudományok területén létre-
hoztunk egy évente 2 millió euróval gazdálko-
dó alapot, hogy elômozdítsuk az indiai és a
magyar intézetek közötti tudományos projek-
tek létrejöttét, emellett aláírtunk egy mezô-
gazdasági együttmûködési megállapodást,
mára számos kapcsolat alakult ki magyar és
indiai kutatóintézek között. Az egészségügy
terén szeretnénk elôsegíteni az ájurvéda gyó-
gyászat elterjedését, amely India ôsi holiszti-
kus orvoslási módja. Két éve éppen Budapes-
ten tartottak egy nagyon sikeres nemzetközi
konferenciát a témában.

Kerületünkben épül az Indiai Kulturális
Központ.

Igen, az oktatási és kulturális szférában a
legnagyobb eredményüknek a jelenleg is épü-
lô Indiai Kulturális Központ építését tartom,
amely reményeim szerint még idén október-
re, novemberre elkészül. Egy nagyobb elô-
adóterem, könyvtár, továbbá irodák is helyet
kapnak benne, terveink szerint lesznek majd
Indiával kapcsolatos elôadások, kiállítások,
koncertek, ªlmklubok.

Említette, hogy személyes szinten is örül
az itt eltöltött éveknek.

Meglátásom szerint a magyar emberek me-
leg, baráti érzésekkel viseltetnek India iránt.
Amikor megtudják, hogy indiai vagyok, rög-
tön nagyon barátságosan és kedvesen fogad-
nak, mindenki tud valamit az indiai kultúrá-
ról, hagyományokról, sokszor említik Ra-
bindranath Tagore nevét. A magyar emberek-
ben már van egyfajta érdeklôdés India iránt,
ez megkönnyíti a munkánkat, erre már lehet
építeni! Emellett Budapesten csodálatos él-
ni.

Emlékezeteti valami Magyarországon tá-
voli hazájára?

Igazán otthonosan érzem magam itt, azt
gondolom, családjaink élete hasonló, mert
Önöknél is nagyon hangsúlyosak a családi kö-
telékek. Emellett nagyon sok magyart isme-
rek, akik Indiával foglalkoznak, több magyar
barátom is van, számos családnál jártam láto-
gatóban, így nemcsak hivatalos, hanem sze-
mélyes szinten is ismerem és szeretem Ma-
gyarországot.

Mik a benyomásai a II. kerületrôl, ahol a
nagykövetség és a rezidencia is fekszik?

Budapest egyik legszebb területe a II. kerü-
let, zöld, csendes, egyik kedvenc sétahelyem
a közeli kiserdô. Nagyon kellemes, jól kar-
bantartott, szép területe ez Budapestnek, azt
gondolom, hogy a polgármester és hivatala
nagyszerû munkát végez.

Ismerte országunkat kinevezése elôtt is?
2002-ben már jártam országukban, na-

gyon tetszett. Akkor persze még nem tud-
tam, hogy itt fogok élni és dolgozni, kel-
lemes meglepetés volt a kinevezésem. Gyer-
mekként emlékszem a Magyar Posta bélyegei-
re, amelyek nagyon népszerûek voltak a bé-
lyeggyûjtô ªatalok körében, mert a legszeb-
bek közé tartoztak. Hallottunk természete-
sen a híres indiai festônôrôl, Amrita Sher
Gilrôl, akinek anyja és férje is magyar volt, a
Nobel-díjas Rabindranath Tagoréról, aki
több hetet töltött Magyarországon, vagy a ma-
gyar tudósokról, akik Indiában jártak és dol-
goztak.

Ha Indiára gondolunk, mindenkinek a
riksák, szent tehenek, hatalmas szegény-
ség és gazdagság jut eszébe, rengeteg em-
ber az utcákon és még sorolhatnám. Ho-
gyan jellemezné Ön az országát?

India mindaz, amit említett, de ennél sok-
kal több is. India nagysága kulturális, vallási
és faji sokszínûségében áll. Indiában min-
dent megtalálhatunk, olyan, mintha több ki-
sebb világ és több évszázad élne egymás mel-
lett. Indiát nyitott lélekkel, elôítéletek nél-
kül kell meglátogatni, és akkor igazán meg le-
het ismerni és szeretni.

Látta a hatalmas sikert aratott és Indiá-
ban játszódó Gettómilliomos címû ªlmet?
Hitelesen ábrázolja a ªlm Indiát?

Sajnos, még nem láttam. Ellentmondásos
volt Indiában a ªlm megítélése, egyesek
nagyszerû ªlmnek tartják, mások kifogásol-
ják, hogy a nagyvárosi élet nagyon kedvezôt-
len aspektusát mutatja be, amely nemcsak In-
diára, de a világon bármely más nagyvárosra
is jellemzô valószínûleg. A könyv írója egyéb-
ként nagyon kedves barátom, a könyvet olvas-
tam, és kiváló alkotásnak tartom.

Mit szeret legjobban Indiában?
A sokszínûségét. A nyelveket, az embere-

ket, a hagyományokat, vagy a természeti gaz-
dagságát, amely a magas hegyektôl a sivatago-
kon át a tengerpartig terjed. Nemzeti jelmon-
datunk is ezt fejezi ki: „Egység a különbözô-
ségben” .
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Színházi és zenei estek
a Kultúrkúriában

A Klebelsberg Kultúrkúria színház- és komolyzenei bérleteket kí-
nál az év második felére. A bérletek a mûvelôdési központ infor-
mációs pultjánál kaphatók, de az elôadásokra, amelyeknek pon-
tos dátumát késôbb közöljük, külön is lehet jegyet venni.

Színházi elôadások

Szeptember 13., 19.30: Revans — ExperiDance Társulat (önálló
jegyár: 4900 Ft). Október. Camoletti: Anna csak egy van. Sze-
replôk: Voith Ági, Tahi Tóth László, Csepregi Éva, Sztankay Orso-
lya és Csôre Gábor (önálló jegyár: 2500 Ft). November: Csehov—
Kiss Csaba: A szerelmes hal — A Centrál Színház elôadása. Sze-
replôk: Györgyi Anna, Bán János, Mihályfi Balázs (önálló jegyár:
2300 Ft). December: Kálmán Imre: Csárdáskirálynô — a Turay
Ida színház elôadása (önálló jegyár: 2800 Ft). A bérlet ára:
11 000 Ft.

Mesterkoncertek

Október 8.: Szilfai Márta ária- és dalestje. Közremûködik: Csák
József. Verdi, Puccini, Mascagni operarészletek, olasz dalok (ön-
álló jegyár: 1400 Ft). November 30.: Csévi Flóra (hegedû) és
Brüsszelben végzett muzsikus társainak hangversenye. Közremû-
ködik Szûcs Máté (brácsa) és Tumpek Melinda (zongora) (önálló
jegyár: 1200 Ft). December 18.: Karácsonyi koncert. J. S. Bach
Magnificat, Mozart: Ave Verum Corpus, Exultate Jubilate, Lauda-
te Dominum. Közremûködik: Budapesti Stúdió Kórus, Pannónia
Zenekar, Fodor Bea és Mukk József, a Magyar Állami Operaház
szólistái (önálló jegyár: 1500 Ft). 2010. január: Mozart-hangver-
seny. Érdi Tamás és a Grazioso Kamarazenekar koncertje (önálló
jegyár: 1500 Ft). A bérlet ára: 4900 Ft.
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Természetesen nagyon nehéz az általáno-
sítás, de mégis mit tart leginkább jellemzô-
nek az indiai emberekre?

Alapjában véve barátságosak és nagyon nyi-
tottak. Történelmünk során mindig is nyitot-
tak voltunk a külsô hatások, kultúrák befoga-
dására, ebbôl adódóan toleránsak, elfogadó-

ak is vagyunk. Gandhi mondta egyszer, hogy
a szél befújhat a házának nyitott ablakain
minden irányból, de az alapoknak erôsnek
kell lenniük, hogy a házat el ne vigye a szél.
Egyébként ebben is hasonlítunk: Magyaror-
szág hagyományosan szintén nagyon nyitott
ország.

Mit mutatna meg feltétlenül egy barátjá-
nak, aki még nem járt Indiában?

Megkóstolnánk a tradicionális indiai étele-
ket, elvinném a magas hegyekbe, és felülnék
vele a vonatra, amely keresztül vinné Indián,
így megismerhetné az országot. Én magam is
nagyon szeretek vonatozni Indiában, a világ
legnagyobb vonathálózata itt épült meg. A vo-
natozás különleges élmény Indiában, ilyen-

kor együtt vannak és beszélgetnek egymással
az emberek. Ahogy megáll a vonat a különbö-
zô állomásokon, meg lehet ªgyelni, hogy vál-
toznak az út során a nyelvek, ruhák, ételek.

India rendkívüli természeti gazdagságát
le lehet egyszerûsíteni egy-egy rá jellemzô
állattal, növénnyel, gyümölccsel?

Nemzeti állatunk a tigris, én magam is lát-
tam már egyik nemzeti parkunkban. Nem

mindennapi élmény elefánt hátán ülve tigris
után kutatni! Jellemzô madarunk a páva,
amely az esôs évszak után lejti táncát, széttár-
va farktollait. Védett állat, de szabadon él az
erdôkben is. A lótusz bármilyen körülmé-
nyek között képes megélni, még piszkos víz-
ben is, mégis az egyik legszebb virág. Van egy

templomunk is Delhiben, amely egy lótuszt
formáz. A mangót a gyümölcsök királyának
hívjuk, rengeteg színû, formájú és ízû változa-
ta van Indiában, a forró évszakban nagyon so-
kat eszünk belôle. Magyarországon, sajnos,
nem láttam mangót árulni, mielôtt visszaté-
rek Indiába, talán ezen még változtatnom kel-
lene...

Ludwig Dóra
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Róma bajnoka kerületünk büszkesége
Két, rendkívül rokonszenves
világbajnokkal bôvült a magyar
úszósport legnagyobbjainak sora. A
bajai Hosszú Katinka az Egyesült
Államokban készülve jutott el a csúcsra,
míg a másik gyôztes, Gyurta Dániel itt,
a II. kerületben, a Komjádi uszodában
rótta a hosszakat az egyébként szintén
a kerületben lakó Széles Sándor
mesteredzô irányításával.

Dani története számos ponton eltér egy átla-
gosnak mondható sportkarriertôl. Már tizen-
két évesen utcahosszal vezette a korosztályos
világranglistát. Újabb két év elteltével, 1993-
ban pedig már Barcelonában, a felnôttek vi-
lágbajnokságán is rajtkôre állhatott. Az
1994-es, athéni olimpián azután — alig 15
évesen — hatalmas meglepetésre ezüstérmet
szerzett a 200 méteres mellúszás döntôjé-
ben.

Az ember ilyenkor azt gondolná, ekkora si-
ker után egymást követik a hasonló bravú-
rok. ám nem ez történt. Dani 2005-ben jóko-
ra hullámvölgybe került, amit Széles mester
elsôsorban a bekövetkezett élettani változá-
sok számlájára írt. Egyes szövetségi vezetôk
türelmetlensége akkor öltött látványos for-
mát, amikor Dani a 2006-os, budapesti fel-
nôtt Európa-bajnokságon még a legjobb
nyolc közé sem tudott bekerülni. Ekkor több
oldalról is azzal a „baráti” ötlettel támadták,
hogy edzôt kellene cserélnie. Ez a becsüle-
tes, s kellôen vagány ªatalember azonban
volt olyan erôs, hogy mindenféle presszió-
nak ellenálljon. Megtette, amit nagyon keve-
sek hasonló helyzetben. Kijelentette: tovább-
ra is csak és kizárólag Széles Sándorral kíván
együtt dolgozni.

Az eredmények igazolták a végérvényesen
egymásra utalt párost: Dani 2006-ban és
2007-ben is megnyerte a decemberi, rövid-
pályás Eb-t (Helsinkiben majd Debrecen-
ben), közben 2007 tavaszán hatodik lett Mel-
bourne-ben a világbajnokságon. A 2008-as,
pekingi olimpián úgy lett ötödik, hogy az elô-
futamban elért idejével második lehetett vol-
na. A tehetség és az eltökéltség Rómában
már teljes sikert hozott a Jövô SC versenyzô-
je számára. Rendkívül izgalmas utolsó 50 mé-
teren sorra hajrázta le ellenfeleit, hogy az-
után a célba a legminimálisabb, századmá-
sodperces elônnyel ô érjen be elsônek. Az
ilyen nagy sikereket óhatatlanul követô sajtó-
invázióban senkinek sem könnyû helytáll-
nia. A Budai Polgárnak korábban is szívesen
nyilatkozott újdonsült világbajnok azonban
ez alkalommal is szakított idôt kérdéseink
megválaszolására.

Mikor érezte úgy elôször, hogy akár az el-
sô helyet is megszerezheti Rómában?

A célom az egész idényben az volt, hogy a
mellúszás legnagyobb klasszisának, a japán
Kitadzsimának távollétében mindent elköve-
tek a világbajnoki elsôség megszerzéséért.

Konkrétan pedig a kiutazás elôtt, Debrecen-
ben eltöltött háromhetes edzôtáborozás so-
rán gondoltam arra, hogy ez az álmom meg is
valósulhat.

Miben tudott javítani a korábbi önmagá-
hoz képest?

Ezen a szinten már csak apróságokkal le-
het elôbbre lépni. Úgy is mondhatnám: min-
denben egy ici-picit! Az edzésekhez való hoz-
záállásban, a kemény sorozatokban, az úszás
elôtti egyórás torna során és így tovább.

Az eredmények a versenyzô és az edzô
eg yüttmûködése g yümölcseként szület-
nek, a dobogóra viszont csak az „elkövetô”
állhat fel. Ön milyen jelentôséget tulajdo-
nít Széles Sándor munkájának az elért sike-
rekben?

Meggyôzôdésem, hogy lehet és kell is di-
csérnem mesteremet és a kettônk kapcsola-
tát egyaránt, mert csak tökéletes összhang-
ban dolgozva lehet eljutni a csúcsra. Széles
mesterre egyébként is ráfér egy kis „fénye-
zés”, mert az ô munkásságának elismertsége
hagy kívánnivalót maga után. Hasonló a hely-
zet az erônléti felkészítésemet irányító Ko-
vácshegyi Ferenccel is. Hiába kértem a szövet-
ségben, hogy ott lehessen a debreceni edzôtá-
borozás három hete alatt, mert szükségem
van rá, a vezetôk mégsem biztosították szá-
mára az ottlétet. Így a család összefogásával,
saját költségünkre tudott eljönni, és segíteni
a roppant fontos erôfejlesztô gyakorlatok
napról napra történô összeállításában és
azok levezetésében.

Ha már így bôvítjük a kört, van-e még
esetleg más is, akinek ugyancsak van köze
a világbajnoki gyôzelméhez?

Mindenképpen meg kell említenem Virth
Balázs edzôt, és sokakat talán meglep, öcsé-
met, Gyurta Gergôt is, akinek látványos fejlô-
dése fokozódó örömmel töltött el a felkészü-
lés során. Ô jókora meglepetésre ifjúsági Eu-
rópa-bajnok lett az 1500 méteres gyorsúszás-
ban úgy, hogy az ô támogatottsága sem volt
teljes értékû.

Beszéljünk még néhány szót errôl a meg-
lehetôsen speciális idôbeosztásról, amely-

lyel a fél távnál volt nyolcadik helyrôl végül
sikerült az élre felküzdenie önmagát!

Számomra ez egy kényszerû taktika volt,
mivel 100 méteren lassúbb vagyok, mint a
többiek. Így az elsô két hosszon kénytelen va-
gyok hátrébb helyezkedni, hiszen egy szá-
momra túl erôs kezdés a táv második felében
alaposan megbosszulhatná magát. Száz mé-
ter után azután fokozatosan kell mind gyor-
sabban „gurulnom”, és ebben a felzárkózós
mûfajban szerencsére igazán otthon érzem
magamat.

Rómában feltehetôen méregette a többi
számokban indulókat. Talált olyan úszót,
aki különösen szimpatikussá vált?

Hosszú Katinkának a 400 méteres vegyes
úszásban kiharcolt elsô helye mindenkép-
pen nagy boldogsággal töltött el, hiszen ez
azt jelentette, hogy személyében már a tize-
dik világbajnoka van a magyar úszósportnak.
A külföldiek közül az amerikai Ryan Lochte
tett rám különösen nagy hatást. Az egész lé-
nye más volt, mint az átlagé. Neki volt egyfaj-
ta kisugárzása, amit nem lehetett nem észre-
venni. Ahogyan készült, ahogyan odaállt a
rajtkô mögé, az egyenesen imponáló volt.

Egy ilyen kiugró siker után szinte elkép-
zelhetetlen, hogy ne keressék meg ameri-
kai úszó szakemberek, különféle egyete-
mek ösztöndíjakat ígérô ajánlataival.

Nálam ez nem téma, én továbbra is itthon
szeretnék felkészülni a következô világverse-
nyekre, majd a 2012-ben esedékes londoni
olimpiára. Szeptember elsô felében folyta-
tom tanulmányaimat a Heller Farkas Fôisko-
lán, ahol az elsô évemet már sikeresen ab-
szolváltam. Az edzéseim egyébként ugyan-
csak szeptember elején folytatódnak.

Addig azonban még bôven van ideje egy
kis kikapcsolódásra, feltöltôdésre. Milyen
programjai vannak?

Néhány napot már eltöltöttem a Balato-
non, majd a környezô országok egyikébe is te-
szünk egy kirándulást. A kezdésig még meg-
maradó napok pedig itthon is jól telnek
majd el.

Kép és szöveg: Jocha Károly
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Elment az ízek mestere
Szomorú hír fogadta a Keleti Károly utca és kör-
nyékének lakóit augusztus 5-én: elhunyt Fonth
Csaba cukrászmester. A megdöbbentô és hihetet-
lennek tûnô tényt a fájdalmas felismerés követte,
és lassan mindenkit ráébresztett arra, hogy el-
ment az ízek mestere.

Férj, apa, nagyapa, testvér és barát. Üzlete
elôtt virágok, hunyorgó mécsesek és kihunyó lán-
gú gyertyák emlékeztettek, hogy mennyien be-
csülték, tisztelték ôt. A korán kelôk már nem lát-
ják többé, amint az ismert és szeretett mester a
hajnali szürkületben boltjában dolgozik, és öt óra
elôtt a réteslapokat nyújtja szakadatlan. Mint tet-
te azt 1986-óta nap mint nap a II. kerületi üzleté-
ben, hogy a vásárlók mindig a megszokott és tö-
kéletes minôséget kapják, ha betérnek hozzá.

— A cukrásznak olyan ízvilágot kell kialakíta-
nia, amit el tud fogadtatni, amihez tartja magát,
és amit megismerve a vevôk visszatérnek —
mondta néhány éve a Budai Polgárnak adott in-
terjújában. Mindezekhez hozzátette, hogy a mi-
nôségbôl nem lehet engedni. És tartotta is állás-
pontját. Ragaszkodott az ízekhez és receptjeihez, amelyeket még apósától
tanult Kecelen, vagy neves mesterei, a Pálmai testvérek pesti üzleteiben sa-
játított el.

Kezdetektôl a régi, mesterséges anyagokat elvetô receptek alapján dolgo-
zott, és féltette a magyar cukrászat hírnevét.

— Sok mindent lehetne sütni, mert a cukrászmesterség nem csak annyi
édességbôl áll, amennyit a polcon látni — hívta fel idônként néhány torko-

sabb kuncsaft figyelmét —, de amiket én készí-
tek, mindnek megvan a maga vevôje, és ha bár-
melyiket elhagynám, valakinek biztosan hiányoz-
na.

Kedves Mester! Ha tehetnénk, elmondanánk:
nagyon hiányzik!

És Fonth Csaba egyénisége és munkája is hiá-
nyozni fog, hiszen a közel huszonöt év során a
környék és a kerület részévé vált. Biztos pont volt
boltja, amelynek kilincsét generációk adták át egy-
másnak, ahol a környék apraja és nagyja megfor-
dult, eszmét vagy helyi híreket cserélhetett, aho-
vá egész egyszerûen jól esett betérni, és jó volt
megpihenni. Persze, nemcsak a Keleti Károly utcá-
ban járva érezni most az ûrt, amit távozása oko-
zott. Kis üzletében már nem fôz reggelente éb-
resztô kávét a munkába botorkálóknak, a pult mö-
gött vagy boltja ajtajában állva nem morfondíro-
zik azon, hogy a kisiparosokat mért sanyargatják
mind jobban, vagy hogy a mai diákok miért nem
szeretik a süteményt úgy, mint valaha. Pedig mi-
lyen figyelemmel készítette a bejgliket karácsony-

ra, az ebéd utáni „jutalomkrémest”, az értekezletekre elôjegyzett pogácsát,
a tikkasztó melegben enyhülést hozó fagylaltot vagy az esküvôi tortákat.

Most, ha fel is vesz rendelést, azt csak a mennyei süteményekre vállalja.
De ne legyünk irigyek, ne sajnáljuk az égiektôl, hiszen ott is bizonyosan so-
kan várták már az általa készített finomságokat.

Fonth Csabától augusztus 18-án a Deák téri evangélikus templomban vet-
tek végsô búcsút.

Kacagó színek a Mammutban —
Pályázat

Kacagó színek címmel pályázatot hirdet a Mákgubó és az M’Art.
A pályázat célja az ôsz megjelenítése vidám színekkel.

Pályázhat
— minden 18 évet betöltött alkotó
— egy pályázó egy alkotással vehet részt a pályázaton
— bármely technikával, a formai megkötésen belül
Formátum: A pályamûvet 50x50 cm méretû, fehér, RIBBA típusú

IKEA-képkeretben kell benyújtani. Az alkotás teljes egészében az
üveglap mögött kell, hogy elhelyezkedjen, a keretet kívülrôl díszíteni
nem szabad. A pályamû hátára, kérjük, írja rá a nevét és egy elérhetô-
ségét, ami lehet weblap, telefonszám stb. (e kettôt a képen egységes,

jól látható formában megjelenítjük
alkotásán a kiállítás alatt!). Az érte-
sítési e-mail címét, illetve telefon-
számát is az alkotás hátoldalán tün-
tesse fel. Az ettôl eltérô formai meg-
oldásokat nem tudjuk elbírálni, így
azokat a pályázatból kizárjuk.

Határidô: A pályázat beérkezésének határideje: 2009. szeptember
10. Helye: Walden Hotel, 2021 Dobogókô, Fény u. 1., a csomagra írják
rá: „MÁKGUBÓ PÁLYÁZAT”. Kizárólag a postai úton benyújtott pályá-
zatokat tudjuk fogadni!

Elbírálás: az alkotásokat beérkezésük után a Mákgubó és az M’Art
egy-egy képviselôje áttekinti, és a legjobbnak ítélt 15 alkotást kiállít-
ja a Mammut bevásárlóközpont III. emeleti üveghídján, 2009. szep-
tember 20–október 10. között.

A zsûri (tagjai: Tollár Mónika, M’Art; Panyi Zsuzsi, Mákgubó)
2009. szeptember 17-én hozza meg a döntést.

A közönségszavazás 2009. szeptember 20–30-ig tart.
Díjkosztó ünnepség: 2009. október 4., 16 óra
A zsûri díja: 10 000 Ft-os Mammut vásárlási utalvány
Közönségdíj: 3 db 5000 Ft-os Mammut vásárlási utalvány
A szavazók között 3 db 5000 Ft-os panyizsuzsi ékszervásárlási utal-

ványt sorsolunk ki.
(x)

Mammut. Híd az élményekhez.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

A Remetekertvárosi Általános Iskola 2009.
szeptember 4-i kezdéssel keres helyettesítés
céljából, kb. 2 hónap idôtartamra informati-
kus vagy tanító-informatika szakos kollégát.
Jelentkezni a remete@remete.sulinet.hu e-
mail címen lehet.

TAKARÍTÓNÔ: MEGBÍZHATÓ, LEINFOR-
MÁLHATÓ; A KÖRNYÉKEN TAKARÍTÁST
VÁLLAL. TEL.: (20) 994-5977

Bejárónôi teendôkben jártas hölgy heti 1, il-
letve 2 napra házvezetést vállal. Elérhetô-
ség: (30) 448-9995

Segítséget keresek Margit körúthoz közeli
kis háztartásomba kéthetenként fél napra.
Tel.: (20) 801-2309

Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435

OKTATÁS
LAKBERENDEZÔ, ÜVEGMÛVES, ÜVEGFES-
TÔ, ÓLMOZOTTÜVEG-KÉSZÍTÔ OKJ-S
TANFOLYAMOK ÉS RAJZELÔKÉSZÍTÔ
SZEPTEMBERI KEZDÉSSEL A KOLOSY TÉ-
RI SZIMULTÁN TANODÁBAN. TEL.: (30)
921-5379, www.szimultan.hu

KERESKEDÔ-BOLTVEZETÔ ÉS BOLTI EL-
ADÓ OKJ-S TANFOLYAMOK most nagy
kedvezménnyel! Ára: 65 000 Ft + vizsgadíj.
Tel.: (70) 209-2007, www.alacritas.hu

RING AUTÓS-MOTOROS ISKOLA. Örü-
lünk, hogy ránk találtál. www.budairing.hu.
Tel.: 2020-521, 14–18 óra között.

Kezdô és haladó bridzstanfolyamok a Belvá-
rosban. Indulás a 2009. szeptember 21-vel
kezdôdô héten. www.bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia.hu. Tel.: (30) 9000-
400, 209-5243

Zongoratanítást vállal 30 éves tapasztalat-
tal rendelkezô magántanár 6 éves kortól a
II., Fillér u. környékén. Tel.: (30) 250-3777

BEIRATKOZÁS A HABAKUKKBA szeptember-
ben induló német vagy angol kétnyelvû
ovis, valamint bölcsis csoportokba! Bölcsink-
ben félnapos, háromnapos ellátás is van!
Tel.: (30) 958-8629, www.habakukk.hu

Családi napközi iránt érdeklôdô szülôknek
tájékoztató 2009. agusztus 26-án 18 óra-
kor: II., Lívia u. 3. Érdeklôdni: dr. Vasné Lég-
rády Mariannál. Tel.: (20) 973-1976, e-mail:
legmama@t-online.hu

MAGÁNNAPKÖZI ANGOLOKTATÁSSAL,
ill. gyermekfelügyelet PASARÉTEN, a Vasas
SC mögött. Tel.: (30) 231-8631

KÖZÉPKORÚ PEDAÓGUSNÔ VÁLLALJA
GYERMEKÉNEK FELKÉSZÍTÉSÉT 10 ÉVES
KORIG. TEL.: 213-2035, (30) 643-8128

REÁLTANTÁRGYAKBÓL FELZÁRKÓZTA-
TÁST, TEHETSÉGGONDOZÁST VÁLLALOK
THOMAS GORDON-MÓDSZERREL, BUDA-
GYÖNGYÉNÉL VAGY HÁZNÁL. TEL.: (70)
229-7067

A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/3000
Ft. Tel.: (30) 302-7760

ANGOLNYELVTANÍTÁS PASARÉTEN, A
VASAS SC MÖGÖTT. Minden szinten, egyé-
nileg vagy csoportban. Felkészítés különbö-
zô nyelvvizsgákra. Tel.: (30) 231-8631

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-, 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
INGATLANÁRVERÉS: 1025 Budapest, Pusz-
taszeri köz 4., hrsz. 15252/4, alapterület
340 m², telek 526 m², összkomfortos lakó-
ház, kikiáltási ár: 97 300 000 Ft, minimum
ár: 78 000 000 Ft. Információ: Árverezô Ház
Zrt., tel.: 411-3482.
ELTARTÁSI szerzôdést kötne mérnök házas-
pár gyermekük részére ingatlanért. Tel.: (70)
586-8116
GARÁZS kiadó a II., Kis Rókus utcában. Tel.:
(30) 387-8844
A XII., ZSIBÓI UTCÁBAN 16 m²-ES KÖVE-
ZETT, ZÁRT, AUTOMATAZÁRAS GARÁZS
RIASZTÓVAL, VIZESBLOKKAL 4 M FT-ÉRT
ELADÓ. TEL.: (30) 299-0160
Kiadó a Guyon Richard utcában dupla-
komfortos, nappali + 3 hálós bútorozott la-
kás + teremgarázs. Tel.: (30) 385-7349. Köz-
vetítôk kíméljenek.

A Ferenc körúti metrómegállónál frissen fel-
újított, emeleti, 64 m²-es lakás szeptember-
tôl irodának kiadó. Kulturált ház, lift van.
Tel.: (70) 434-0547

1 + 2 félszobás 57 m²-es erkélyes lakás a
Mammut közelében eladó. Irányár: 24,2 M
Ft. Tel.: (20) 321-0665

Pasaréti összközmûves, L6-os, 1100 m²-es
önálló telek bontandó, felújítandó házzal
109 M Ft. Tel.: (20) 972-3212

PASARÉTI 80 m²-ES KERTES, NAPFÉ-
NYES, ERKÉLYES TÁRSASHÁZI LAKÁS
GÉPKOCSIBEÁLLÁSSAL ELADÓ. TEL.:
(30) 585-2184
A PASARÉTI ÚTON 61 m²-ES KÉTSZOBÁS
LAKÁS I. EMELETEN, CSENDES KERTRE
NÉZÔ ERKÉLLYEL TULAJDONOSTÓL EL-
ADÓ. IRÁNYÁR 24,9 M FT. ÉRD.: (20)
511-6411.
A II., Törökvész úton eladó egy 58 m²-es fel-
újított X. emeleti 2,5 szobás panorámás
öröklakás + garázs. Irányár: 27 M Ft. Ügynö-
kök kíméljenek. Tel.: (20) 981-8750

II., CIMBALOM utcai ház fele eladó, 1000
m²-es telken, tulajdonostól. 75 M Ft. Tel.
10–13 óráig: (70) 221-0911.

A II., GÁRDONYI GÉZA ÚTON 6 LAKÁ-
SOS TÁRSASHÁZBAN ELADÓ I. EMELETI
150 m²-ES NAGYON IGÉNYESEN FELÚJÍ-
TOTT PANORÁMÁS LAKÁS. 79,9 M FT.
TEL.: (30) 251-4000
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com

A XII., ÁRNYAS ÚTON II. EMELETI 80 m²-
ES HÁROMSZOBÁS, NAGYTERASZOS

A rejtvény fôsoraiban Byron gondolatát rejtettük el. A 2009/
15. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A zseni csak ak-
kor szól, ha kérdezik”. A helyes megfejtést beküldôk közül há-
rom kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Köny-
vesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap: Cho-
chol Simon, Stefuska Sándor és Hausladen Theodora.
Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a köny-
vesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvé-
nye”, 1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodik-
kerulet.hu címre legkésôbb 2009. szeptember 4-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti
könyvekbôl és

határon túli magyar
irodalomból.

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191
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ÖRÖKLAKÁS IGÉNYESNEK GYÖNYÖRÛ
PANORÁMÁVAL, GARÁZZSAL HATLAKÁ-
SOS TÁRSASHÁZBAN ELADÓ. IRÁNYÁR:
38 M FT + 3 M FT GARÁZS. TEL.: (30)
299-0160

Biatorbágyon 200 n-öl üdülôtelek 30 m²-es
téglaházzal, villannyal, fúrt kúttal eladó.
Irányár: 6,8 M Ft. Ügynökök kíméljenek.
Tel.: (20) 981-8750

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

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 pontos szolgáltatással,
korrekt jutalékkal. Tel.: 215-7336, (30)
530-5338, www.budainewyork.hu

Ingatlaneladás a legkedvezôbb díjazá-
sért. TANGO HOME Ingatlan, www.tan-
gohome.hu. Lakásfelújítás, átalakítás,
kertépítéstôl az alpintechnikáig. Kor-
rekt, piacszerû, személyes igényköve-
tés, jogi kezelés, költözési és felújítási
menedzselés. Hívjon most: (20) 555-
5151, vagy küldjön értesítést: tangoho-
meingatlan@gmail.com. Mi eladunk, se-
gítünk, nem nyilvántartunk.

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

AZ IMMOBIL VERECKE INGATLANIRODA
15 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL
ÜGYFELEI RÉSZÉRE KERES-KÍNÁL BUDAI
KIADÓ-ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.:
325-8563, (30) 924-7165, II., VERECKE
U. 14., www.verecke.hu

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

EGÉSZSÉGÜGY
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.

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.

SZÉNANÁTHA, PARLAGFÛ-ALLERGIA,
ASZTMA KEZELÉSE száraz sóterápiával Bu-
dapest legkorszerûbb sóbarlangjában, a
Margit hídtól 5 percre. XIII., Tátra u. 31.
www.tatrasobarlang.hu, tel.: 788-3884,
10%-os kedvezménykód: BP0908

A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚ-
RA A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓ-
ZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA
KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788
VAGY (20) 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁ-
RIA, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu

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

GYÓGYMASSZÁZS, stresszoldó masszázs,
talpmasszázs gyakorlott, szakképzett gyógy-
masszôrtôl. Helyszínek: Batthyány u. 31. és
IBS Fitness, Tárogató út 2–4. Idôpont-egyez-
tetés: Kôber Bettina, tel.: (20) 384-7876.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselhárí-
tó Nagy duguláselhárítást is vállal a hét
minden napján. Tel.: 212-7035, (20) 939-
2872

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
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

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1800 Ft, 11–20 szóig szavanként
+180 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25% 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 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-
3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. augusztus 26-án 11 óráig.

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

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

VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL. MINDEN-
NEMÛ VÍZSZERELÉSI MUNKÁK RÖVID
HATÁRIDÔVEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
455-0912, www.vizszereles.hu

VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. MINDENNE-
MÛ JAVÍTÁSOK, SZERELÉSEK MÉG AZ-
NAP. TEL.: 2-150-250, www.vizszere-
les.hu

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

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

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

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

Villanyszerelést, javítást, kapcsolók, lámpák
cseréjét precízen, alacsony áron, garanciá-
val. Tel.: (20) 333-2323

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

VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁSOK
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, (20) 972-5032

MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 961-8618, www.mo-
sogepszerelo.hu

HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BU-
DÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l.: 23 900 FT-TÓL)
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu

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

ANTENNASZERELÉS, JAVÍTÁS GARANCIÁ-
VAL! INGYEN FOGHATÓ DIGITÁLIS ADÁ-
SOK VÉTELE RÉGI TELEVÍZIÓJÁVAL IS.
NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY, TANÁCS-
ADÁS. TEL.: (20) 333-2323

TV ANTENNA: mûholdvevôk (analóg és
digitális), földi antennák javítása, tele-
pítése garanciával. Kábeltévé leosztá-
sa. TV, videó, DVD összehangolása. NO-

KO SAT BT., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 326-
6935, (30) 595-2921, (20) 541-5483
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen min-
den nap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Pa-
ál.
TV, LCD, PLAZMA, KAMERA, HIFI, MONI-
TOR, MIKROSÜTÔ GYORSSZERVIZ. TEL.: (70)
246-5049, MINDENNAP.

LAKÁS—SZERVIZ
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
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciá-
val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL-
LÉR Kft. Tel.: 405-4603, (30) 931-5495
Tetô-, víz- és hôszigetelés, 10–15 év garanci-
ával épületfelújítás hôszigeteléssel. 19 éves
vállalkozás. VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 Tö-
rökvész út 16/b, tel.: 326-5312.
Bádogos és tetôfedések, magas és lapos-
tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
KÔMÛVESMUNKÁK — térburkolatok —
teljes körû lakásfelújítást generálkivitelezés-
ben vállalunk közületeknek is. Tel.: 285-
0570, (70) 563-0293
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá-
val. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272-
3909
Tapétázást, festést, mázolást, lakásfel-
újítást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
pontos munka. Tel.: (30) 447-3603
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, nyílászárók
passzítása, légszigetelése, burkolás, szô-
nyegpadló-, parkettafektetés, asztalosmun-
kák. Kisebb javításokat is vállalunk, garanci-
ával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805.
FESTÔBRIGÁD KEDVEZMÉNYES TISZTA-
SÁGI FESTÉST VÁLLAL 500 FT/m² ÁRON.
TEL.: (30) 867-7790
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
RÁDIÓS ÉS VEZETÉKES RIASZTÓRENDSZE-
REK TELEPÍTÉSE, KAPUTELEFONOK ÉS
STRUKTURÁLT HÁLÓZATOK KIÉPÍTÉSE, VIL-
LANYSZERELÉSI MUNKÁK, TELJES KÖRÛ LA-
KÁSFELÚJÍTÁS. AUNDA KFT. TEL.: (30) 245-
2020, 316-3596, (20) 419-7309
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978-
7429
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok át-
húzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 433-
6289, www.riederkarpitos.hu
BÚTORKÁRPITOZÁS — BÔR, ANTIK BÚ-
TOROK — ASZTALOSMUNKÁVAL .
FRANK. TEL.: (30) 691-4156, 407-2946
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 FAMÛHELY: Helyszínre tervezett
bútor, falépcsô készítése, térhatároló ele-
mek. Öntôminta-készítés. Tel.: (06 33) 444-
728, (30) 564-7199
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Mûkôkészítés helyszínen vagy elôre gyárt-
va. Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok,
lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszo-
lása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: (30)
387-2894

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, 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.

REDÔNY
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985-
1273

REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítá-
sa korrekt áron. Tel.: (70) 268-9591

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

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

REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG
JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖ-
VID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-8325

KERT
Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymá-
szótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond
Ferenc. Tel.: (30) 977-1745

KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁS, LEGJOBBAT
LEGOLCSÓBBAN. ÖNTÖZÔRENDSZEREK,
TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALAK, FÛKASZÁLÁS, FÛ-
NYÍRÁS, FAKIVÁGÁS KÖTÉLTECHNIKÁVAL.
TEL.: (30) 907-5948

Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547

Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást, fa-
kivágást, sövényvágást vállalok szakérte-
lemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu

KERTÉPÍTÉS, ALPIN FAVÁGÁS, ÖNTÖZÔ-
RENDSZER TELEPÍTÉSE, kertápolás ker-
tészmérnöktôl korrekt áron. Tel.: (20)
561-7063

SZOLGÁLTATÁS
PANZIÓSZOLGÁLTATÁS zöldövezetben,
Rózsadombon, vendéglátás felsôfokon.
PANORÁMA PANZIÓ, II., Fullánk u. 7.
Tel.: 394-4718, panzio@ggpanora-
ma.hu, www.ggpanorama.hu

ROVAR- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS, CSÓTÁNY,
HANGYA, POLOSKA. TEL.: (70) 224-4178

Kozmetikus Non Plus Ultra. II., Pusztaszeri
út 43/a. Polgár Zsuzsa. Tel.: (30) 931-5024

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Számítógépeit otthonában javítjuk, fejleszt-
jük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmen-
tés. Internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver-,
hardverhibák javítása. Hívjon bizalommal.
Tel.: (20) 998-0798, http://www.fmrkft.hu

Számítógép-javítás otthonában. Asztali
számítógépek és laptopok forgalmazása.
Tel.: (20) 988-5147, www.benyosoft.hu

SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installá-
lás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
mentése. Vírusvédelem. Felnôttek, diá-
kok korrepetálása informatikából. NO-

KO SAT BT. II., Fillér u. 2/b, tel.: 326-
6935, (30) 542-5540, (20) 541-5483

KÖNYVELÉS
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
vállaja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716

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

Társasházkezelés — korrekt, megbízható
módon. FLOTT-HOME BT., Tel: 274-6135,
(70) 940-3865, czakoszilvia@gmail.com

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

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAK-
KÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCI-
ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: (30) 977-6612

Szakvizsgával, II. ker. irodával teljes kö-
rû ügyintézéssel közös képviseletet vál-
lalunk társasházak részére. Tel.: 326-
0091, (30) 352-9931, e-mail: kozoskepvi-
selo@invitel.hu

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

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

Szocialista kitüntetéseket, forgalomból ki-
vont papír- és fémpénzeket, régi képeslapo-
kat, szocialista relikviákat vásárolok. Gyûj-
tô. Tel.: 201-7769

MÛGYÛJTÉS
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bú-
torokat, porcelánokat, álló fali díszórákat,
csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket,
ékszereket, 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

Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásá-
rol régi keleti s zônyegeket sérült állapot-
ban 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

EGYÉB
BRIDZSpartnereket keres rózsadombi ottho-
nába diplomás öregúr. Tel.: (30) 468-2510

NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG!
MÁR 20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛ-
KÖDÔ NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KED-
VES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II.,
MARGIT KRT. 69. TEL.: 212-4163

Tramontána kötôszalon: 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

Tollasoznál
szélben és
sötétben is?

Újdonság!
Itt az évszázad
ütôs sportja!

www.speedminton.hu

• 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%!

www.budai-callanetics.hu
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www.trofeagrill.eu

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

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA

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

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

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

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

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

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.

KÜLTERÜLETI
— mûvelésbôl kivett

— mezôgazdasági mûvelési ágú

területek értékesítése

Budapest II., Pesthidegkút, Solymár és Nagykovácsi

közigazgatási területén

Érdeklôdni lehet:

Telefonon munkaidôben: 376-5722
E-mailben: rozszov@enternet.hu

Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:
1028 Bp., Patakhegyi út 83–85.
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A betételhelyezéssel és megszüntetéssel
kapcsolatban nem számítunk fel költséget.

HATÁROZOTT IDEJÛ BETÉT
2009. 08. 10-tôl

Sávos kamatozású 3 havi lekötött betét esetében

EBKM 12,67%
A betéteket 50 000 euróig önrész nélkül az OBA garantálja.

A részletekért keresse fel fiókjainkat:

1. hó 13,50%
2. hó 12,50%
3. hó 12,00% Az akció egy hónapig érvényes.

Központi fiók:
Budapesti fiók:
Budaörsi fiók:
Gyôri fiók:
Adonyi fiók:
Pápai fiók:

1031 Budapest, Bécsi út 37. Tel.: (1) 814-4820, (1) 814-4821. Pénztári órák: H-CS.: 9.00–15.00, P.: 9.00–13.00
1073 Budapest, Kertész u. 24–28. Tel.: (1) 413-1102. Pénztári órák: H-CS.: 9.00–15.00, P.: 9.00–13.00

2040 Budaörs, Tulipán u. 1. Tel.: (23) 444-843. Pénztári órák: H-CS.: 9.00–15.00, P.: 9.00–13.00
9022 Gyôr, Kisfaludy u 25. Tel.: (96) 524-244. Pénztári órák: H-CS.: 9.00–15.00, P.: 9.00–13.00

2457 Adony, Ady E. u 82. Tel.: (25) 231-027. Pénztári órák: H-CS.: 9.00–15.00, P.: 9.00–13.00
8500 Pápa, Rákóczi u. 17. Tel.: (89) 511-693. Pénztári órák: H-CS.: 9.00–15.00, P.: 9.00–13.00
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