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„Kötelességünk a rászorulók segítése”
Átvették a szociális kártyákat az elsô tulajdonosok

A köztudatban régóta él az a tévhit, hogy a II. kerület a leggazdagabb
budapesti városrész, és itt csak jómódú emberek élnek — mondta
Láng Zsolt április 30-án, mikor ünnepélyes keretek között átadta az el-
sô szociális kártyákat, amely a nehéz anyagi körülmények között élô
kerületiek számára nyújt segítséget. — Aki azonban valóban ismeri a
kerületünket, tudja, hogy az országos jelenséghez hasonlóan nálunk

is nô azoknak a száma, akik támogatásra szorulnak. Nem hunyha-
tunk szemet a szegénység felett, nem tehetünk úgy, mintha nem létez-
ne akár itt a II. kerületben is. Az önkormányzat a lehetôségeihez mér-
ten eddig is és a jövôben is támogatni kívánja a rászorulókat — tette
hozzá Láng Zsolt.

(Folytatás a 3. oldalon)

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖR-
TÉNT. A testület április 29-i rendes ülésén a
képviselôk döntöttek az idei kerületi elismeré-
sekrôl, valamint határozatot fogadtak el az is-
kolai szelektív hulladékgyûjtés feltételeinek
megteremtésérôl. Az ülés kezdetén vette át
megbízólevelét Balsai István országgyûlési
képviselô. 4. OLDAL

KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNY. Húsz évvel ez-
elôtt, 1990-ben kezdte meg mûködését szülôi
kezdeményezésre a Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus Általános Iskola. Hasonló intéz-
mény kevés van az országban: önkormányzati
iskola, ahol ökumenikus alapon részesülnek
vallásos nevelésben a diákok. A jubileumot
május 8-án ünnepelték. 8. OLDAL

JÚNIUSBAN JUBILÁL A KERÜLET NAPJA.
2000-ben rendezte meg a II. kerületi önkor-
mányzat elsô alkalommal a kerület ünnepét.
Az esemény azóta szép hagyománnyá vált,
így idén is, június 11–12-én változatos progra-
mokkal várják a szervezôk városrészünk polgá-
rait a Millenárison. Az elsô napon Rúzsa Mag-
di és Boban Markoviæ lép fel. 12. OLDAL

Ballagás után érettségi
A legtöbb kerületi középiskolánkban idén április 30-án ballagtak el a végzôs diákok.
Öröm, bánat és izgalom egyaránt látszódott a ballagók arcán, hiszen a pénteki könnyes-
mosolygós búcsút követôen hétfôtôl az írásbeli érettségi napjai következtek. Május 3-án
több mint 900 kerületi középiskolás diák kezdte meg érettségijét magyar nyelv és iroda-
lomból, kedden matematikával, szerdán pedig történelemmel folytatódott a vizsgák so-
ra. Emelt szintû érettségire mintegy száz diák készült. Az utolsó írásbeli vizsganap május
24-én lesz, a szóbeli vizsgaidôszak június 14–25-ig tart.

(Folytatás a 10. 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*

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

valamint gépjármûügyekben
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

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

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

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

Városrendészet

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

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

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

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

Ü G Y E L E T E K :

Gyermekorvosi ügyelet 1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 301-6969, 104, 212-5979

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

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

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra
az úti okmányok beszerzését!

Hosszabb nyitva tartás a kerületi okmányirodában
A II. kerületi Okmányirodában is készülnek a nyárra, ami azt jelenti, hogy egy hóna-
pon keresztül hosszabb nyitva tartással várják mindazon kerületieket, akik úti okmá-
nyaikat szeretnék beszerezni. Május 17. és június 18. között a Margit körút 47–49.
alatti okmányirodában szerdánként 16.30 helyett 18 óráig, péntekenként 13 óra he-
lyett 15 óráig fogadják az ügyfeleket. Elôzetes idôpontfoglalásra erre az idôszakra
nincs mód. A korábbi gyakorlattól eltérôen közlekedési igazgatási és lakcím-bejelen-
tési ügyeket is lehet intézni.
A központi okmányiroda hét végén is nyitva
A központi okmányiroda kirendeltsége (1133 Budapest, Visegrádi u.110–112.) nyit-
va tartása meghosszabbodott. Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–12-ig és12.30–
18-ig, szombaton, vasárnap 8–14 óráig.

Civil szervezetek
környezetvédelmi pályázata

A II. kerületi önkormányzat civil szervezetek szakreferense felhívja a kerületi székhe-
lyû egyesületek és alapítványok ªgyelmét, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium pályázatot írt ki régi háztartási gépek lecserélésére, visszagyûjtésére, va-
lamint a hagyományos gömbizzók energiatakarékos izzókra cserélésének támogatá-
sára. A pályázati forrásból vissza nem térítendô támogatást kaphatnak a 2008. ja-
nuár 1. elôtt bejegyzett, a nagycsaládosok, az idôskorúak, a fogyatékossággal élôk
vagy a regisztrált munkanélküliek érdekvédelmét, segítését és támogatását végzô
alapítványok, egyesületek.

A pályázati felhívások, a nyomtatványok a www.kvvm.hu oldalról tölthetôk le. A
pályázatot elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a minisztéri-
umhoz. A pályázatokkal kapcsolatos kérdések a haztartasigepcsere@mail.kvvm.hu,
illetve az info.izzocsere@mail.kvvm.hu címre küldhetôk. A pályázatokat 2010. októ-
ber 30-án 24 óráig, vagy a támogatási keretösszeg függvényében folyamatosan le-
het benyújtani.

Mivel a pályázatra csak civil szervezetek jelentkezhetnek, a szakreferens várja
olyan kerületi egyesületek vagy alapítványok jelentkezését, amelyek részt vesznek
valamely pályázaton, és vállalják, hogy szervezetükön keresztül minél több kerületi
civil személy is részesüljön a környezetvédelmi és energiatakarékossági pályázat
elônyeibôl. Kapcsolatfelvételi lehetôség: Szigeti Szilvia szakreferens, 06 30 560-
3928, szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu.

Pályázat társasházak felújítására
Az önkormányzat pályázatot ír ki a hat vagy annál több lakásos, volt állami tulajdo-
nú lakások privatizációja során alakult társasházas, valamint az úgynevezett taná-
csi célcsoportos formában megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási
költségeinek támogatására.

Az önkormányzat pályázata — a Fôvárosi Városrehabilitációs Keretbôl juttatható
támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás rendjérôl fôvárosi rendeletében foglal-
taknak megfelelôen — a Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai, vala-
mint a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága által kiírt pályázathoz kap-
csolódik.

A II. kerületi önkormányzat a pályázóknak 6 000 000 Ft vissza nem térítendô tá-
mogatást nyújt.

A fôvárosi önkormányzat pályázata letölthetô a www.budapest.hu címrôl. További
információ a 327-1367, 327-1369, 327-1162 és a 999-9057-es telefonszámokon
kérhetô.

A II. kerületi pályázat anyaga letölthetô a www.masodikkerulet.hu honlapról,
vagy átvehetô a Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest, Frankel Leó út 5. szám
alatti irodájában (hétfô: 14.30–16, szerda: 8–12, 12.30–16, péntek: 8–11.30).

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 8., 16 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Budép Kft., 1027 Frankel Leó út 5.
A pályázatokat az összes melléklettel együtt két eredeti példányban kell benyúj-

tani „Kerületi Pályázat” és „Fôvárosi Pályázat” megjelölésével zárt borítékban (a fô-
városi pályázatot felbontás nélkül továbbítják).

A pályázatok elbírálásának határideje 2010. szeptember 30.
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Nagycsaládosok és nyugdíjasok igényelhetik
(Folytatás az elsô oldalról)

A képviselô-testület tavaly fogadta el rendeletét a kedvezményes élel-
miszer-vásárlási lehetôség igénybevételének feltételeirôl, amelynek
alapján önként vállalt önkormányzati feladatként rászoruló idôseket
és nagycsaládosokat támogat. A szociális alapon rászoruló nagycsalá-
dosok és nyugdíjasok április 1-jétôl igényelhetik a II. Kerületi Szociá-
lis Kártyát, amellyel jelenleg hét CBA-üzletben kedvezményesen vá-
sárolhatnak alapvetô élelmiszereket. Eddig mintegy százan éltek az
önkormányzat által nyújtott támogatási lehetôséggel.

— A kerület vezetése mindig fontosnak tartotta a szociális ágazat
fejlesztését — emelte ki Láng Zsolt —, és többféle módon támogatja a
rászorulókat. Ez az eddig is mûködô szociális hálózat most egy újabb,
önként vállalt elemmel bôvült: április 1-jétôl a szociáliskártya-rend-
szer segítségével az alapvetô élelmiszereket olyan áron kaphatják
meg a rászorulók, amelyet máshol ennél kedvezôbben nem tudnának
megvásárolni.

A II. kerületi önkormányzat a CBA-üzletlánccal közösen dolgozta
ki a támogatási formát. A magyar termékeket elônyben részesítô bolt-
hálózat vezetése már több esetben bizonyította szociális ügyek iránti
fogékonyságát. Már több kerületi önkormányzattal hasonló együttmû-
ködést alakítottak ki, és országosan több ezer szegény gyermeket tá-
mogatnak élelmiszerrel.

A boltokban havonta 6 liter tej, 6 kiló ke-
nyér, 1 kiló cukor, 1 kiló liszt, 1 kiló rizs, 1 li-
ter étolaj vásárolható kedvezményesen. A
nagycsaládosok például négy gyermek eseté-
ben már négyszeres mennyiséget vásárolhat-
nak az üzletlánc által biztosított nagykereske-
delmi áron, így jóval több maradhat a hónap
végén a családi kasszában. Az üzletek polcain
külön jelölik azokat a termékeket, amelyeket
a kártyával lehet megvásárolni. A szociális
kártyát elfogadó jelenlegi hét üzletet úgy je-
lölték ki, hogy az lefedje a kerület sûrûbben
lakott részeit, és könnyen megközelíthetô he-
lyen legyenek.

Az önkormányzat döntése nyomán a szociá-
lis kártyát tulajdonosai május 10-tôl II. Kerü-
let Kártyaként is használhatják. Így közel
száz további kerületi szolgáltatónál is kedvez-
ményes vásárlásra jogosítja fel ôket (a boltok
listáját az 5. oldalon találják).

Az elsô kártyákat április 30-án adta át
Láng Zsolt polgármester a Margit körúti ügy-
félszolgálati központban. Az új támogatási
rendszer mûködését a kártyabirtokosok ki is
próbálhatták egy közeli élelmiszerboltban,
ahová a polgármester mellett Malasics And-
rás, a CBA-üzlethálózat vezérigazgatója is el-
kísérte a bevásárlásra indulókat.

Szabó G.

HORVÁTHNÉ G. NAGY
GABRIELLA nyugdíjas
ének-zene tanár: — Saj-
nos, egyik régi munkahe-
lyem hanyagsága miatt
nem sikerült rendeznem ko-
rábbi, munkaviszonyban el-
töltött éveimet, ezért na-
gyon kevés a nyugdíjam.
Az önkormányzat és a hiva-
tal eddig is sokat segített,
a kártya most számomra
biztonságot nyújt a hétköz-
napokra.

FÉLIX RITA szülô: — Négy
gyermeket nevelünk, 3, 6, 8
és 10 évesek a kicsik. Sok
fogy nálunk lisztbôl, kenyér-
bôl és tejbôl. Már az elsô vá-
sárlást követôen nagyon
jók a tapasztalataink. Min-
denbôl vásároltunk egy-egy
adagot. Már most látszik,
hogy hónapok alatt sokat
számít majd a családi kasz-
szában az így megspórolt
pénz. Ezzel is több jut a
gyerekekre.

FODOR ATTILA, a CBA
kommunikációs vezetôje: —
Olyan alapvetô élelmiszere-
ket vettünk a programba,
amelyekre minden háztartás-
nak nagyobb mennyiségben
szüksége lehet. A jó ár-érték
arányú, magyar termékeket
nagykereskedelmi áron bizto-
sítjuk, nincs rajta hasznunk.
A termékkör vagy az üzletek
számának bôvítésén a kezde-
ti tapasztalatok után érde-
mes elgondolkodni.

Folyamatosan igényelhetô a szociális kártya
Szociális kártyát igényelhet
� aki nyugdíjban vagy nyugdíjszerû ellátásban részesül, és akinek

a háztartásában az egy fôre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének más-
félszeresét;

� aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
� azok a szülôk, akik négy vagy ennél több gyermeket nevelnek.

Ahol a kártyával vásárolni lehet:
� Budenz Csemege (1021 Budenz út 26.)
� Vend Csemege (1025 Pusztaszeri út 72.)
� Pusztaszeri Csemege (1025 Pusztaszeri út 57.)
� Törökvész Csemege (1025 Törökvész út 1/b)
� Margit Élelmiszerbolt (1027 Margit krt. 50–52.)
� Máriaremete Csemege (1028 Máriaremetei út 1.)
� Új Udvar Bevásárlóközpont (1036 Bécsi út 38–44.)

A kártyát a II. kerületi lakosok a Szociális és Gyermekvédelmi Irodán (1024 Káplár u. 2/c-d, tel.: 346-5700)
igényelhetik folyamatosan. A benyújtáshoz lakcímkártya és jövedelemigazolás szükséges.
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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
szerdánként 16–18-ig (1024 Keleti Károly u.
13/b). Idôpont-egyeztetés az aktuális hét
keddjéig a 212-5030-as számon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Budapest, Keleti Károly u. 29.) hétköznap
14–18 óráig tart nyitva. Napközben hívható
telefon: 441-5373, e-mail: 2ker@kdnp.hu.

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA (1022
Bimbó út 63., tel.: 326-7273, 06 30 962-
5904) kedden 15–18-ig, csütörtökön 16–
18-ig tart nyitva.

INGYENES TANÁCSADÁST szervez az
MDF (1022 Bimbó út 63.) csütörtökönként
16–18-ig. Idôpont-egyeztetés munkanapo-
kon 11–14 óra között: 06 20 941-5116.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas u. 19–23.) hétfôtôl csütörtö-
kig 12–18-ig, pénteken 10–16-ig tart nyit-
va. Tel.: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

A BUDAI LIBERÁLIS KLUB IRODÁJA
(1024 Budapest, Margit körút 48., I. eme-
let) hétfôtôl csütörtökig 17–19 óráig tart
nyitva, tel.: 201-0453; www.blk.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Budapest, Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap
10–18-ig tart nyitva. Tel.: 785-7808, 06 70
379-9705; www.jobbik02.hu, info@job-
bik02.hu.

JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁS: minden hónap elsô hétfôjén 18–
20-ig. Idôpont-egyeztetés: 785-7808, 06
70 379-9705.

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

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlé-
si képviselô (2. vk.) ismét tart fogadóórákat
a megszokott rend szerint. Június 3-án
17.30-tól a Polgármesteri Hivatalban (1024
Mechwart liget 1.) valamint június 17-én
szintén 17.30-tól a Pesthidegkúti Közösségi
Házban (1028 Máriaremetei út 37.).

A képviselô-testület ülésén történt
Az iskolákban is bevezetik a szelektív hulladékgyûjtést

A testület április 29-i ülésén a képviselôk
döntöttek az idei kerületi
elismerésekrôl, valamint határozatot
fogadtak el az iskolai szelektív
hulladékgyûjtés feltételeinek
megteremtésérôl. Az ülés kezdetén
vette át megbízólevelét Balsai István
országgyûlési képviselô.

A testületi ülés napirendi pontjainak tárgya-
lását megelôzôen Szalai Tibor jegyzô a helyi
választási iroda vezetôjeként beszámolt a
2010. évi országgyûlési választások Budapest
2. választókerületében született eredményé-
rôl. Szalai Tibor beszámolójában arra is ki-
tért, hogy az ország más pontjaihoz hasonló-
an az igazolással szavazók számára kijelölt ke-
rületi szavazókörben is jóval este 7 óra után,
21.30-kor fejezôdött be a voksolás.

Láng Zsolt polgármester köszönetét fejezte
ki a helyi választási iroda munkatársainak,
valamint mindenkinek, aki szavazatszámláló-
ként, segítôként részt vett az idei választások
lebonyolításában.

A képviselô-testületi ülés teremtett alkal-
mat arra, hogy a 02. OEVK-ban parlamenti
mandátumot szerzett Balsai István átvegye
megbízólevelét a helyi választási bizottság el-
nökhelyettesétôl, Raduj Klárától.

*
A képviselô-testület az idei költségvetésben
tízmillió forintot különített el arra, hogy az
önkormányzat által fenntartott oktatási intéz-
ményekben bevezessék a szelektív hulladék-
gyûjtést. A testület korábbi határozatának
megfelelôen a Mûvelôdési Iroda, valamint a
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda
felmérte az iskolákban kialakítandó szelektív
hulladékgyûjtés lehetôségeit. Az elképzelés

szerint a tanulók a folyosókon elhelyezett sze-
lektívtárolókba gyûjtenék a szemetet, majd
ezeket a szolgáltató által biztosított edények-
be ürítve kell megszervezni az elszállítást. A
testületi ülésen Koncz Imre, a Kerületfejleszté-
si és Környezetvédelmi Bizottság elnöke fel-
vetette, hogy az iskolai büfék üzemeltetôivel
kötött szerzôdéseket is felül kellene vizsgál-
ni, és kötelezni ôket is arra, hogy a keletke-
zett hulladékot szelektíven kezeljék. A tervek
szerint az önkormányzat által fenntartott 15
oktatási intézményben szeptemberben veze-
tik be a szelektív hulladékgyûjtést.

*
A képviselô-testület jóváhagyta a Budavári
Evangélikus Gyülekezet Alapítvány polgár-
mesteri keret terhére történô támogatását.

*
A képviselôk elfogadták a II. Kerületi Család-
segítô és Gyermekjóléti Központ szakmai
programját. A képviselô-testület nagy hang-
súlyt fektet a helyi szociálpolitika alakításá-
ra, a felmerülô szociális problémák megoldá-
sára, amelyhez a jogi és az anyagi feltételeket
megteremti. Alapvetô szemlélete a preven-
ció erôsítése, a szakemberek által jelzett gon-
dok lehetséges megelôzése, illetve rövid
idôn belüli megoldása. A Családsegítô idén
januárban új és korszerû helyiségbe költö-
zött, így megfelelô körülmények között végez-
hetik feladatukat a munkatársak. A most elfo-
gadott szakmai program részletesen kitér ke-
rületünk demográªai és szociális összetételé-
re, amely meghatározza a kötelezô és a vállalt
feladatok körét.

*
A képviselô-testület döntött az idei kerületi
elismerések odaítélésérôl. 2010-ben a II. ke-
rület díszpolgára az erdélyi származását soha
nem feledô, de városrészünkben otthonra
lelt Kossuth-díjas szobrászmûvész, Szerváti-
usz Tibor. Posztumusz díszpolgári címmel is-
merték el Járdányi Pál zeneszerzô és pedagó-
gus nagyszerû életmûvét. II. Kerületért Em-
lékéremmel a Torockó téri református gyüle-
kezet idén nyugdíjba vonuló vezetôjét, Cseri
Kálmánt, valamint dr. Törös Edit fôorvos
asszonyt, a II. Kerületi Egészségügyi Szolgá-
lat Reumatológiai Osztályának vezetôjét jutal-
mazták. Az elismeréseket — a tízéves hagyo-
mánynak megfelelôen — a Kerület Napján, jú-
nius 21-én vehetik át a kitüntetettek, illetve
a családtagok.

ti

NAPIREND ELÔTT. Új néven folytatják a testületben munkájukat a liberális politikusok.
Póta Gyula frakcióvezetô napirend elôtt jelentette be, hogy a Szabad Demokraták Szövet-
ségének önkormányzati frakciója Budai Liberális Klub képviselôcsoport néven folytatja te-
vékenységét.

Rataj János (MSZP) játszóterekkel és parkokkal kapcsolatos lakossági panaszokat tolmá-
csolt, azt kérve, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékesei a felmerült igényeket építsék be
a nyári munkatervbe.
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Napról napra nô az elfogadóhelyek száma

Már igényelhetô a II. Kerület Kártya
Május 10-én elindult a második kerületi önkormányzat új
közösségi és gazdaságélénkítô kezdeményezése, a II. Kerület
Kártya-program. Ha valaki egy egyszerû regisztrációs ûrlap
kitöltésével csatlakozik a programhoz, mindenképpen jól jár:
kerületi lakosként olcsóbban juthat szolgáltatásokhoz, illetve
termékekhez; kereskedôként, szolgáltatóként pedig
forgalmának növekedését várhatja a kezdeményezéstôl.
Mindezzel a lakosok, a szolgáltatók és az önkormányzat
együttmûködése is szorosabbá válik.

A kerületi lakosok az interneten keresztül a www.masodikkeruletkar-
tya.hu oldalon igényelhetik a kártyát, valamint személyesen is az ide-
iglenes kártyakiadó pontokon, a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pontban (1022 Marczibányi tér 5/a) és a Klebelsberg Mûvelôdési Köz-
pontban (1022 Templom u. 2–10.). Az ideiglenes kártyakiadó pontok
nyitva tartása májusban: hétköznap 10–12 és 14–18 óráig. A kártya
igénylése július 31-ig ingyenes, késôbb is csak minimális, úgyneve-
zett kezelési díjat kell ªzetnie az igénylôknek.

Azok a cégek, üzletek, vállalkozások, amelyek a kezdeményezéshez
csatlakozni kívánnak, a www.masodikkeruletkartya.hu oldalról tölthe-
tik le a regisztrációs ûrlapot és a kártyaszabályzatot, amelyet a rend-
szert kezelô II. Kerületi Városfejlesztô Zrt-hez kell eljuttatni postai
úton (1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a), kitöltve, cégszerûen alá-
írva, valamint az aláírási címpéldány másolatát csatolva. A regisztrá-
ciót a jelentkezô által az ûrlapon megadott e-mail címre megküldött
elektronikus levélben igazolják vissza. Az elfogadóhelyek folyamato-
san bôvülô listáját szintén a fenti honlapon teszik közzé, illetve elké-
szült egy kártyakatalógus is, amely bemutatja a II. Kerület Kártyát, va-
lamint az elfogadóhelyek által nyújtott szolgáltatásokat.

Az elfogadóhelyek száma hónapról hónapra növekszik, ahogyan a
II. Kerület Kártyát igénybevevôk száma is. Jelenleg közel száz kerületi
elfogadóhelyen kaphatnak a kártyatulajdonosok százalékos kedvez-
ményt.

A II. Kerület Kártya-programhoz az Euro Discount Club (EDC) kár-
tyarendszer is csatlakozik, országszerte több mint 640 kártya-elfoga-
dóhellyel.

A II. kerületi EDC elfogadó partnerek: Arena márkabolt (1024
Lövôház u. 2–6., Mammut) 5% � Belga Praliné (1024 Lövôház u. 2–
6., Mammut) 10%� Cséffalvay Dániel fallabdaedzô (1022 Marczibá-
nyi tér 13.) 10%�Duran Szendvics (1024 Retek u. 18.) 10%� Elem-
bolt (1024 Margit krt. 5/b) 15% � Gravír Expressz (1024 Lövôház u.
2–6., Mammut) 10% � Konkurencia Fehérnemû (1024 Lövôház u.
2–6. Mammut I.) 10% � Notebook Store (1024 Lövôház u. 2–6.,
Mammut) 2% � Oázis Kertészet (1022 Zilah u. 6.) 7% � Patyolat-
Harmat Textiltisztító (1027 Margit krt. 62.) 10% � Szent Jupát Étte-
rem (1024 Dékán u. 3.) 10% � T.G.I. Friday’s Amerikai Étterem
(1024 Lövôház u. 2–6., Mammut) 15% � TimVill Adó és Könyvvitel
(1029 Ördögárok u. 76.) 10% � Yes Autorent Autókölcsönzô (1025
Törökvész út 87–91.) 10%.

Emellett szintén kedvezményt kapnak a kártyatulajdonosok az
EDC-rendszer révén olyan kiemelt országos elfogadó partnerektôl
is, amelyek több egységgel rendelkeznek az országban: Abroncs Ke-
reskedôház gumi- és gyorsszerviz 10% � Agip benzinkutak 5 Ft/l,
shoptermékek 10% � Arena sportszer, -ruházat 5% � Baby Planet
gyermekruházat 8%� Burger King 10%� By Nature UV-mentes bar-
nítás 10% � Casada Shop masszázstermékek 12% � City Taxi sze-
mély-, teherszállítás 11%� Companie zöldség-gyümölcs 10%� Du-
ran szendvics 10% � Enter-Center szállás vendégházakban 11% �
Europlast Team nyílászáró, árnyékolástechnika 10% � Gravír Exp-
ressz 10% � Konkurencia fehérnemû 10% � Lariva gumiabroncs
10%� Lúdtalp Betéti Társaság gyógyászati segédeszköz 5%�Mozart
Souvenir 5%� Notebook Store 2%� Novetex matrac, alváskiegészí-
tô 10% � Oázis kertészet 7% � Optirex látásjavító eszközök 10% �
Patyolat 10% � Pilkington autóüvegek 10% � Roosevelt önkiszolgá-
ló gyorsétterem 10%� T.G.I. Friday’s amerikai étterem 15%� Tho-
mas Jeans farmer, ruházat 10%�Unix autóalkatrészek 10%� Vecsé-
si savanyúság 10%.

Kerületi kártyaelfogadó helyek Kedvezmény

Alapítványi Iroda — irodai és nyomdai szolgáltatások (1024 Margit krt. 15–17.) 10%
Asesor Consulting Kft. — pályázatok írása, projektmenedzsment, közbeszerzési fel-
adatok (1027 Szász Károly u. 3.) 10%

Borárium Bor- és italszaküzlet (1024 Lövôház u. 2–6., Mammut I.) 12%
Budagyöngye Patika (1026 Szilágyi E. fasor 121.) 5%
Budai Borpatika (1023 Török u. 10.) 5%
Budai Polgár — keretes hirdetések árából (1022 Bimbó út 1–5.) 15%
Budai Táncklub — az általa szervezett tanfolyamokra (1027 Kapás u. 55.) 5%
Büro Panzió (1024 Dékán u. 3.) 10%
Casa Color Kft. — szobafestés, mázolás, tapétázás (1025 Nagybányai út 50.) 10%
Ciris Klinika (1037 Montevideo u. 16/b) 10%
Ciris Patika Gyógyszertár (1037 Montevideo u. 16/b) 5%
City Cafe Pub — cigaretta és napi menü kivételével (1024 Fény u. 16/a) 10%
Concord Nyelviskola Kft. — webáruház, tanácsadás a nyelvtanuláshoz, nyelvköny-
vek, szótárak, hanganyagok (1025 Pusztaszeri út 70/c) 5%

Concordnet Kft. — fordítás, tolmácsolás, nyelvkönyvek (1025 Pusztaszeri út 70/c) 5%
Csalogány Optika (1027 Fô u. 62–64.) 15%
Cserny Kerékpárüzlet és mûhely (1021 Zuhatag sor 12.) 3–10%
Dadatex Kft. — függönyözés, lakástextil, tapéta, szônyeg, varrodai szolgáltatás, kar-
nisozás, képkeretezés (1021 Vadaskerti u. 12/b) 8%

Derby Kft. — lótartás, lósport (1023 Margit u. 23.) 10%
Dr. Hill Kisállatrendelô (1027 Margit krt. 56.) 5%
Filó és Társa Kft. (1116 Vegyész u. 66–68.) intarziák, padlócsiszolás, vízsugaras vágás 10%
Fordi-Coop Bt. — fordítás, tolmácsközvetítés, hitelesítés (1023 Lukács u. 4.) 10%
GAP Stúdió — fotózás (1024 Fillér u. 19.) 10%
Gyimi Bt. — programfejlesztés, kockázatelemzés, matematikai modellezés (1073
Kertész u. 35.) 10%

Interpower Kft. — szünetmentes áramellátó rendszerek (1026 Branyiszkó út 22.) 5%
Káldó Kft. — gipszkartonozás, glettelés, festés, mázolás, könyvelés regisztrált köny-
velôvel, adóbevallás (1024 Fény u. 4.) 10%

Klebelsberg Kultúrkúria — saját szervezésû programokra (1028 Templom u. 2–10.) 10%
Könyvesbolt — Fény utcai piac (1024 Lövôház u. 12.) 10%
Littner Ügyvédi Iroda (1024 Lövôház u. 20/a) 15%
Margitkert Étterem (1023 Margit u. 15.) 10%
Marczibányi Téri Mûv. Központ — egyes programokra (1022 Marczibányi tér 5/a) 5%
Márkus vendéglô (1024 Lövôház u. 17.) 10%
Melomix-2000 Kft. — munkaruha, gépkölcsönzés, kisgépszerviz (1029 Nagyrét u. 19.) 10%
Metinda Travel — a csomagárból (1024 Fillér u. 16.) 5%
Millei Órás Kft. — 10 000 Ft feletti óravásárlás esetén (1027 Margit krt. 42.) 10%
Mili Cipô (1024 Lövôház u. 12.) 10%
Molett Nôi Ruhák (1024 Lövôház u. 12.) 10%
Oxygén Sportpályák (1023 Kolozsvári Tamás u. 11.) 8%
Penna-Poor Kft. — hiª, házimozi, audió-videó, informatikai rendszerek, intelligens
házak (1025 Törökvész út 95–97/d, VII. em. 46.) 12%

Promenád Kávézó Terasz — étel, ital árából (1024 Lövôház u. 2–6., Mammut II.) 10%
Rézmál Kávézó és Terasz — sörök és kávék árából (1022 Marczibányi tér 5/a) 10%
Varrógép Szerviz Bt. (1027 Fô u. 73.) 15%

Lapzártánkig az alábbi cégek, szolgáltatók csatlakoztak a II. Kerület Kártya-
programhoz, a megadott százalékos kedvezményt nyújtva:
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Országgyûlési képviselôként is a kerület
Az elôzô lapszámunkban beszámoltunk
arról, hogy pártja területi listáján
országgyûlési képviselôi mandátumot
szerzett kerületünk polgármestere is.
Láng Zsolt elsô alkalommal vehet részt
a parlament munkájában, amit nagy
megtiszteltetésnek érez. Polgármesteri
feladatát azonban továbbra is
a legfontosabbnak tartja.

— Bár egyéni jelöltként nem indultam az or-
szággyûlési választáson, az eddig végzett mun-
kám és a II. kerület eredményei alapján beju-
tásra esélyes helyet kaptam pártomtól a terü-
leti és országos listán. A választás a Fidesz—
KDNP pártszövetség számára kiemelkedôen
sikerült, így ért az a rendkívüli megtisztelte-
tés, hogy az országgyûlés tagja lehetek. A Par-
lamentben is kötelez majd az a bizalom,
amellyel a kerületünkben élôk három és fél
évvel ezelôtt megtiszteltek. Ahhoz azonban,
hogy mindkét feladatnak a legjobb tudásom

szerint meg tudjak felelni, megfeszített mun-
kára, valamint választóim és munkatársaim
további támogatására lesz szükségem. Úgy ér-
zem, akkor cselekszem helyesen, ha elfoga-
dom a felkérést, ha élek a lehetôséggel, hogy
a törvényhozásban is képviseljem mindazt,
amit polgármesteri munkámban fontosnak
tartok. A legtöbben egyetértünk abban, hogy

húsz évvel a rendszerváltozás után egyes in-
tézményi keretek felülvizsgálatra és javításra
szorulnak. E lépések azonban nagy körülte-
kintést igényelnek, és elengedhetetlen, hogy
ez minél több irányból történjék. Most az or-
szággyûlésben is lehetôséget kaptam arra,
hogy képviseljem mindazon szempontokat,
amelyek az önkormányzatokban folyó, helyi
érdekû munkát elôsegíthetik.

A II. kerületet két egyéni képviselôn kí-
vül több helyi kötôdésû listás képviselô is
megjeleníti majd az országgyûlésben. Mit
tud hozzátenni az ô munkájukhoz?

Egy olyan idôszakban, amikor az önkor-
mányzatok szerepe elôtérbe kerül és számos
szempontból felértékelôdik, nagy érték, ha a
helyhatóságok mindennapjait legjobban is-
merô polgármesterek is szerephez jutnak. A
Fidesz és a KDNP országos fórumainak erre
irányuló szándéka egyértelmû volt, hiszen
csaknem minden, pártszövetségünk által ve-
zetett jelentôs település polgármestere man-
dátumhoz jutott az új törvényhozásban. Bí-

BALSAI ISTVÁN ÁPRILIS 29-ÉN VETTE ÁT
MEGBÍZÓLEVELÉT a 2. országos egyéni vá-
lasztókerület helyi választási bizottságának el-
nökhelyettesétôl, Raduj Klárától. A jogi vég-
zettségû Balsai István 1990 óta ül a magyar
parlamentben, és a 2. OEVK-ban immár ne-
gyedszerre választották országgyûlési képvi-
selôvé.

— Elôször is szeretném megköszönni a II.
kerületieknek, hogy immár sokadszorra bizo-
nyították a demokrácia iránti elkötelezettsé-
güket: a választópolgárok közel nyolcvan szá-
zaléka járult az urnák elé. Külön köszönöm a
személyemre és az engem jelölô Fidesz—
KDNP pártszövetségre adott szavazatokat. Na-
gyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy
1998 óta negyedik alkalommal sikerült e
nagy hagyományú kerületben mandátumot
szereznem.

Balsai István úgy véli, a választók bizalmá-
ból kormányra került pártszövetség nagy le-
hetôséget kapott, amely azonban hatalmas fe-
lelôsséggel is jár. Az országgyûlési képviselô
szerint most a legfontosabb, hogy visszaad-
ják az állampolgároknak a demokratikus in-
tézményrendszer iránti hitüket és bizalmu-
kat.

— Természetesen nem igazak azok az állítá-
sok, amelyek szerint számunkra nem fonto-
sak az alkotmányos és demokratikus alapjo-
gok vagy az ellenzék véleménye. Nem kíván-
juk átalakítani Magyarország berendezkedé-
sét, és a testületek, a köztársasági elnök státu-
szát megváltoztatni. Bizonyos értelemben át-
alakul a magyar parlamenti és önkormányza-
ti rendszer, de ezek nem a lényeget, nem az
alapokat érintik, csupán hatékonyabbá és ol-
csóbbá kívánjuk tenni mûködésüket.

Balsai István fontos feladatokat kap az or-
szággyûlésben: ô lesz a Fidesz képviselôcso-
portjának egyik frakcióvezetô-helyettese; va-
lamint az Alkotmányügyi Bizottság elnöki cí-

A FÔVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG-
TÓL VETTE ÁT parlamenti megbízólevelét május
7-én egy másik helyi politikus, Molnár Zsolt is, aki a II.
kerületi képviselô-testület MSZP-frakciójának tagja. A
szocialista képviselô pártja budapesti területi listáján
szerzett mandátumot immár a második alkalommal.
Az elôzô ciklusban is a Magyar Országgyûlés tagja
volt.

— Szeretném megragadni az alkalmat, hogy meg-
köszönjem a bizalmat mindazoknak a szavazóknak,
akik az 1. és 2. választókerületben az MSZP jelöltjeire
és a párt területi listájára voksoltak. Országgyûlési és
kerületi képviselôként is az ellenzék soraiból képvise-
lem a II. kerületieket. Bízom abban, hogy a kerület töb-
bi országgyûlési képviselôjével együtt fontos eredmé-
nyeket érünk majd el a kerület érdekében, hiszen elô-
ször vagyunk II. kerületiek, és csak aztán valamely párt
képviselôi.

Molnár Zsolt pártja fôvárosi kampányfônökeként
nem örül a választási eredményeknek, de hangsúlyoz-
ta, hogy Budapesten az országos eredményeknél job-
ban szerepeltek a szocialisták.

Egyelôre arra a kérdésre sem kaptunk választ,
hogy az új országgyûlési bizottsági struktúrában
milyen szerepet visz majd, mivel a bizottsági he-
lyek elosztása még folyamatban van. 2006–2010
között a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként te-
vékenykedett.

LISTÁKRÓL BEJUTOTT JELÖLTEK. A
fôvárosi önkormányzat dísztermében
vették át megbízólevelüket május 7-én
mindazon képviselôk, akik pártjuk buda-
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Az összes muskátli elkelt

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden
kedden 17 órától ingyenes jogi tanács-
adás társasházi közös képviselôknek
(1024 Mechwart liget 1.).

FOGYASZTÓVÉDELEM. Díjmentes
tanácsadás minden páros csütörtökön
14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Központ-
ban (1024 Margit körút 47–49.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferen-
se, Szigeti Szilvia, 06 30 560-3928 min-
den hónap elsô hétfôjén 15–17-ig foga-
dóórát tart (1024 Mechwart liget 1.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELEN-
TÉS: Környezetvédelmi és Mezôgazdasá-
gi Iroda, telefonszám: 346-5724, e-mail:
jover. gyorgy@masodikkerulet.hu.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELEN-
TÉS a 238-3838-as vagy kizárólag mun-
kaidôben a 289-4070-es telefonszámon,
illetve a bdk@bdk.hu e-mail címen.

Pályázat társasházak
belsô udvarainak

kialakítására
A II. kerületi önkormányzat pályázatot hirdet
a kerület területén fekvô, zártsorú beépítésû
társasházak részére a belsô udvarokban ker-
tek kialakításának és fejlesztésének támoga-
tására. A pályázat vissza nem térítendô támo-
gatás, és a munkálatok teljes költségének
70–90 százalékát lehet belôle ªnanszírozni.
A pályázatokat — a beadás határidejének meg-
hosszabbítását követôen — 2010. június 15-
ig lehet beküldeni a II. ker. Polgármesteri Hi-
vatalba, Bogár István zöldfelületi ügyintézô
(1024 Budapest, Mechwart liget 1., 120) ré-
szére, „Társasházak belsô udvarainak kialakí-
tása és fejlesztése” megjelöléssel címezve.

A részletes pályázati kiírás és a támogatási
szerzôdésminta letölthetô a www.masodikke-
rulet.hu honlapról, vagy beszerezhetô a Beru-
házási Irodán (1024 Mechwart liget 1., I.
em.). További információk: tel.: 346-5418.

Nagy sikerrel zárult az önkormányzat által május 8-ára szervezett, hagyományos tavaszi muskátlivásár
a papkerti parkolóban és Pesthidegkúton, a Nagyrét utca és a Zsíroshegyi út sarkán lévô sportpályán.
Egy személy legfeljebb három tô muskátlit vásárolhatott, ezek mellé az önkormányzat további három
darabot térítésmentesen adott. A 12 ezer tô virág hamar gazdára talált.

Szorgos kezek szedték
a szemetet kerületszerte

A Nagy várostakarítás akció keretében, a Föld napja
alkalmából több helyszínen is gyûjtötték a szemetet
a helybéli lakosok és a képviselô-testület számos
tagja. Újlakon az Ürömi utcából elindulva Riczkó
Andrea, Lánszki Regô, Soltész Attila és Vaszil Kriszti-
án, a gercsei templomnál Csabai Péter VÖK-elöljáró
a 1000. sz. Szentkorona cserkészcsapat tagjaival, a

Széna tér környékén, valamint az 56-os emlékmûnél Káplán Tibor, Ôrsi Gergely, Takács
Beáta, Kunhalmi Ágnes és Varga Elôd Bendegúz több száz zsáknyi szemetet gyûjtött
össze május 8-án szombat délelôtt. Az Újlaki Általános Iskolai diákjai az akció elôtti na-
pokban tisztították meg az intézmény környékét.

mének várományosa. Ezen kívül Orbán Viktor
miniszterelnök a napokban bízta meg a
2006. ôszi rendôri intézkedések kivizsgálásá-
nak feladatával, amelyet miniszterelnöki
megbízottként lát majd el.

A 2010. évi országgyûlési választásokon
az 1. választókerületben a szavazatok
53 százalékával mandátumot szerzett
Nagy Gábor Tamás május 8-án vette át
megbízólevelét Buday Miklóstól, a helyi
választási bizottság elnökétôl. A Várne-
gyedet és a II. kerületet részben képvise-
lô honatya köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik az urnák elé járultak ápri-
lis 11-én, illetve azoknak is, akik ôrá
vagy az ôt támogató pártszövetségre
adták voksukat.

pesti területi listájáról jutottak a parla-
mentbe.

A két helyi politikuson, Láng Zsolt pol-
gármesteren és Molnár Zsolt II. kerületi
önkormányzati képviselôn kívül most ve-
hette át mandátumát Tarlós István, a Fô-
városi Közgyûlés Fidesz–KDNP-frakciójá-
nak vezetôje, Lendvai Ildikó, a szocialis-
ták, Jávor Benedek, az LMP, valamint
Balczó Zoltán, a Jobbik budapesti lista-
vezetôje is; utóbbi pártja egyéni jelöltje
volt a 2. választókerületben. Pörzse Sán-
dor szintén a Jobbik jelöltje volt az 1. vá-
lasztókerületben, ô is pártja budapesti
listájáról került a parlamentbe. Ertsey
Katalin, az LMP 01 OEVK-ban indított je-
löltje is mandátumot szerzett pártja or-
szágos listáján.

zom benne, hogy önkormányzati tapasztalata-
inkkal és az e területen megszerzett látás-
móddal segíthetünk abban, hogy a szükséges
változtatások minél gyorsabban és a kívána-
tos formában szülessenek meg. A megfelelô
törvényi szabályozásra építve aztán önkor-
mányzati munkánkat is úgy tudjuk majd ala-
kítani, hogy az látható javulást hozzon az álta-
lunk vezetett kerület vagy város számára.

Az országgyûlési képviselôség nem szorít-
ja háttérbe polgármesteri munkáját?

Életem meghatározó eseménye volt, ami-
kor 2006 ôszén az itt élôk megtiszteltek bi-
zalmukkal, és felhatalmaztak a kerület veze-
tésére. Azóta is ez határozza meg minden-
napjaimat, és a továbbiakban is elsôsorban
ennek szellemében szeretném végezni mun-
kámat. Az új helyzet alkalmat teremt arra,
hogy polgármesteri feladataim ellátásához
még nagyobb lehetôségeket kapjak. Igyek-
szem tehát élni ezzel, és minél teljesebbé
tenni mindazt, amit az elmúlt három és fél
évben tettem.

szolgálatában
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Kultúra és hagyomány
Húszéves a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola

Húsz évvel ezelôtt, 1990-ben kezdte
meg mûködését a Máriaremete-
Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola.
Hasonló intézmény kevés van az
országban: önkormányzati iskola, ahol
ökumenikus alapon részesülnek vallásos
nevelésben a diákok. A jubileumot
május 8-án ünnepelték az iskola tanárai,
jelenlegi és egykori tanulói, valamint a
szülôk. Az ünnepségen részt vett Láng
Zsolt polgármester, aki szerint a
hidegkúti iskola az egyik legrangosabb
oktatási intézménye kerületünknek.

— A rendszerváltás idején létrehozott iskola
megôrizte az alapítók hitét és lelkesedését.
Az ökumenizmus lényege a tolerancia, a kö-
zösség vállalása és az együttmûködés keresé-
se. E magasztos eszméket az Öku — ahogy
mindenki hívja — a legtermészetesebb mó-
don építette be pedagógiai programjába, és
így az itt tanulók mindennapjaiba. A II. kerü-
leti önkormányzat kezdetektôl magáénak val-
lotta az intézményt, büszkék vagyunk az isko-
la sikereire, és arra, hogy az itt végzett diá-
kok jelentôs részébôl diplomás ember lett.
De talán mégis az fejezi ki legjobban az Öku
lényegét, hogy a mai napon is sokan eljöttek
a régi diákok és szülôk közül, mert életük fon-
tos és meghatározó része volt ez az iskola —
mondta Láng Zsolt.

Az iskola tizenöt évvel ezelôtt költözött a
mai Községház utcai épületbe, és akkor vette
át az intézmény vezetését mostani igazgatója,

Csere István. — Iskolánk különlegessége az a
közös értékrend, ami az egyetemes keresztény-
ségen alapul — kezdte az iskola bemutatását a
ªzikát és technikát is tanító igazgató. — A hoz-
zánk járó tanulók különbözô felekezetekhez
tartoznak, de a családok számára mindaz,
amit keresztény értéknek nevezhetünk, kitün-
tetett fontosságú. Ez egy azonos paradigma-
rendszert jelent; ha úgy tetszik, egy nyelvet be-
szélünk, a fogalmak azonos tartalommal bír-
nak mindenki számára, legyen szó akár a taná-
ri, a szülôi vagy a tanulói közösségrôl. Ezt tar-
tom iskolánk legfôbb értékének.

Ahogy Csere Istvántól megtudtuk, a Mária-
remete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Is-
kola fontos jellemzôje, hogy léte mindig egy
kisebb vagy nagyobb közösség ügye volt,
amely mindig közös felelôsséggel is páro-
sult. Ez alapvetôen meghatározza a felmerülô
problémák megoldásának módját.

— Gyökerek és szárnyak kellenek az élet-
hez, mondják, s mi, itt az iskolában a biztos
gyökereket igyekszünk megteremteni tanuló-
ink számára. Célunk tehát a megfelelô ala-
pok letétele, amelynek két pillére a kultúra
és az erkölcs.

— 2000-ben, amikor az iskola tizedik szü-
letésnapja mellett a kétezer éves keresztény-
ség és az ezeréves államiság évfordulóját is
ünnepelhettük, kettôs keresztet állítottunk
az udvarra. Öt év múlva egy olyan harangláb-
bal gazdagodtunk, amelynek mintája tôlünk
nyolcszáz kilométerre, Erdélyben található.
Ez a felelôsség szimbóluma, funkciója pedig,
hogy hangjával indul és zárul a tanév. Idén

díszkutat avattunk. A kút mindig a találkozá-
sok helye, és a számunkra oly fontos emberi
kapcsolatokat szándékoztunk felállításával
szimbolizálni.

Húsz év alatt nagyot változott a világ — véli
az intézményvezetô —, de a meghatározó alap-
értékek megtartása mellett, a körülmények-
hez mindig alkalmazkodva tudott iskolánk si-
keresen mûködni. Hogy szükség van ránk,
azt bizonyítja, hogy évrôl évre egyre több csa-
lád jelzi: ide szeretné járatni gyermekét.

Az építészeti nívódíjjal is kitüntetett épüle-
tet tágas udvar veszi körül, ahol immár har-
madszor kerül sor egy-egy szimbolikus alko-
tás felavatására.

Az újonnan felállított díszkút felavatásán
Fodor Viktor evangélikus, Kovács Gergely refor-
mátus lelkészek és a katolikus egyház képvi-
seletében Tajner Gábor atya mondtak áldást.

Dr. Seidl Ágoston egyike az iskola megálmo-
dóinak és megteremtôinek, kezdetektôl a
mai napig az Iskolaszék Egyesület elnöke,
bár négy gyermeke már régen kijárta az isko-
lát. Húsz évvel ezelôtt több szülôvel együtt
úgy érezte, hogy nincs olyan iskola, amely ne-
velési elveinek és világnézetének megfelel-
ne, alapítottak hát egy megfelelôt.

— Szerencsére a mai ªatalok már nem tud-
ják, mi volt a kettôs nevelés a rendszerváltás
elôtti idôkben. Ez azt jelentette, hogy egészen
más értékek mentén nevelték otthon és az is-
kolában a gyerekeket, ami sok család számára
igen zavaró volt. Mi olyan iskolát képzeltünk
gyerekeinknek, amely ugyanazokat a nézete-
ket képviseli, mint a szülôi ház. Hosszasan be-

Az elsô évnyitó

A Kossuth Lajos utcai épület udvara

Külföldi vendéggyerekek látogatásaA Himnuszt éneklik az elsô évnyitónAz elsô tanári kar, köztük az elsô igazgató,
Köszeghy Tamásné és a mostani, Csere István
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szélgettünk arról, hogy mit is akarunk, végül
megegyeztünk: a történelmi keresztény egyhá-
zak etikáján és eszmerendszerén alapuló okta-
tási intézményt szeretnénk, amely gyermek-
és nevelésközpontú, ahol kultúra és valódi ér-
tékek veszik körül gyerekeinket.

Ha tizenöt évesen egy diák úgy dönt, hogy
ôt mégis a biológia vagy a történelem érdek-
li, összeszedi az anyagot, nekiül, és fél év
alatt bepótolhatja tudását, de emberré válni
akkor már késô. Az általános iskolai években
tehát a nevelésre kell hangsúlyt fektetni, per-
sze, az oktatást sem szabad elhanyagolni. Hit-
tünk a régi bölcsességben, miszerint a jól trá-
gyázott és jól kapált földben magasabbra nô
a kukorica. Az eltelt két évtized eredményei
minket igazolnak: az ökusok tudásukkal és
emberségükkel is helyt állnak.

Társadalmunkban sok káros hatás éri a gye-
rekeket, ami durvaságban, erôszakban, a tu-
dás és a tanulás, a rendszeres munka, egyálta-
lán az erôfeszítés leértékelôdésében csapó-
dik le. Ezért nagyon fontos a közös értékeken
alapuló közösség, amely megvédi ôket a nega-
tív hatásoktól.

Nyilasi Géza szülôként lépte át elôször az
ökumenikus iskola küszöbét, ma igazgatóhe-
lyettesként dolgozik ugyanitt, valamint tech-
nikát és informatikát tanít.

— Már a kezdetek kezdetén, az elsô megbe-
szélések idején csöppentem abba a szülôi kö-
zösségbe, amelyik megálmodta ezt az iskolát.
Gépész-mûszaki tanárként tíz évet dolgoz-
tam egy középiskolában, amikor elkezdtem
aktívan tevékenykedni az Iskolaszék Egyesü-
letben. Az akkori igazgató, Kôszeghy Tamásné
hívott gazdasági igazgatónak, és én örömmel
fogadtam el a felkérést.

Sokat gondolkodtam azon, miért jó itt dol-
gozni, mi vonz ehhez a közösséghez. Rájöt-
tem, nagyon jó érzés az, hogy ha én adni tu-
dok valamit akár a diákoknak, akár a kolle-
gáknak, akkor biztos, hogy vevôk rá. Érzô-
dik, hogy elôre haladunk, hogy mennyivel
több az egyes tanuló „kilépéskor”, mint aki
„belépéskor” volt. Ez adja azt az erôt, amely
nem engedi, hogy harminckét év pedagógiai
munka után elfásuljak. Ma is mindennap vé-
giggondolom, mit csinálhatnék másként,
jobban a másikért.

Járó Ildikó két olyan területtel foglalkozik,
amely kiemelten fontos az iskola életében:
angolt tanít, emellett szabadidôs tevékenysé-
geket szervez a tanulók számára.

— Ez egy behatárolhatatlan munkakör. A
kiállítások rendezésétôl kezdve az ünnepé-
lyek háttérmunkájáig, a nemzetközi kapcsola-
tok ápolását, pályázatok írását, bálok, utazá-
sok, rendezvények szervezését végzem. Nagy
hangsúlyt fektetünk a hagyományok ôrzésé-
re, a nemzeti és vallási ünnepek széppé téte-
lére, valamint a közösségépítésre. Ez utóbbi
a szülôket is érinti, igyekszünk ôket is bevon-
ni, örömmel vesszük, ha részt vesznek példá-
ul a bálokon vagy vásárokon. Az év elején és a

végén olyan utazásokat szervezünk, ahová
szintén szívesen várjuk a szülôket is.

A jubileum alkalmából készül egy évkönyv,
amelynek szerkesztésében én is részt vet-
tem. Ennek kapcsán számos írást olvastam,
amelyekben vissza-visszatér egy gondolat:
Hidegkút olyan, mint egy falu, egy védett,
zárt világ. Talán ez is magyarázza, hogy miért
tud közösségként mûködni az iskola, és ez ér-
zôdik a gyerekek viselkedésén is.

Németh Katalin tanítónô még friss tagja a
tanári karnak, de, mint mondja, itt tapasztal-
ta meg, mit jelent élvezettel végezni a mun-
kát.

— Négy évig egy másik iskolában tanítot-
tam. Egyszer továbbképzésre jöttem ide,
ahol több ismerôsöm is dolgozott, és az egyi-
kük észrevette rajtam kimerültségemet. Taní-
tani csak úgy lehet, ha te is élvezed, ªgyel-
meztetett, és ezen elgondolkodtam. Azután,
ahogy lehetôségem nyílt rá, átjöttem. Amit
mondott, beigazolódott. Az itteni munka szá-
momra élmény. Már a körülmények, a szép
épület és udvar is vonzottak, de az igazi ok,
amiért szeretek itt dolgozni, az, hogy egy iga-
zi, szakmai és emberi közösség tagja lehetek.

Péter Zsuzsa

Az iskola pedagógiai programjában négy kiemelt elem szerepel: a bibliaismeret-etika, a
szabadidôs tevékenységek, az idegen nyelvek oktatása, valamint az emberi kapcsolatok.

A bibliaismeret-etika tantárgyként is megjelenik, de nem felekezeti hittanoktatást je-
lent, hanem a Bibliára épülô érték- és erkölcsi rendszer megismertetését. A szabadidôs te-
vékenységek a kulturális értékek megismerését célozzák, akárcsak a gyerekeket körülve-
vô esztétikus környezet. Az aulában háromhetente új kiállításokat rendeznek, most ép-
pen egy középiskolai tanár, szobrász- és festômûvész alkotásai láthatók. Évente több-
ször is tartanak koncertet, amelyen olyan kiváló együtteseket is vendégül látnak, mint a
Bartók Vonósnégyes vagy a Kaláka.

Járó Ildikó tanárnô tanítványai között

A rendszerváltozás idején létrehozott iskola megôrizte az alapítók hitét és lelkesedését — mondta Láng Zsolt Csere István, Kôszeghy Tamásné és Seidl Ágoston

Díszkutat avattak a húszéves jubileum emlékéreHúsz év — húsz méter torta
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Elballagtak a diákok,
megkezdôdtek az érettségi vizsgák

(Folytatás az elsô oldalról)

Szerkesztôségünk idén a Baár—Madas Refor-
mátus Gimnázium végzôs diákjainak búcsújá-
ra látogatott el. A három végzôs osztály tanu-
lóinak egy része már tizenkét éve jár ugyaneb-
be az iskolába, így Gondos Flóra is, akit
2009-ben a Mûugró Szövetség az Év sportoló-
ja címre jelölt. Flóra a Corvinus Egyetemre
készül.

— Jó volt ebbe az iskolába járni, kicsit szo-
morú vagyok, mert nagyon fognak hiányozni
azok az osztálytársaim és tanáraim, akikhez
kötôdtem. Az utóbbi idôben nagy volt a haj-
tás, hiszen a félévet kitûnô eredménnyel zár-
tam, emellett készülök a nyári Európa-
bajnokságra.

Meghatott szülôk és nagyszülôk sorfala vár-
ta az iskola tantermeit bejáró diákokat a dísz-
teremben és az ebédlôben. Kovács Philip vég-
zôs diák édesanyja, Szekeres Ágnes köny-
nyekkel küszködve meséli:

— Mint egy pillanat, úgy tûntek el ezek az
évek. Már egy hete próbálom feldolgozni ezt
az érzést, szeretnék körbemenni a kerten, az
épületen, hogy elbúcsúzhassak azoktól a szín-
helyektôl, évektôl és napoktól, amikor még
naponta hoztam ôt az iskolába. Nekem ez
olyan, mintha a második gyerekkoromtól
búcsúznék.

Kedves arcú nagymama, Bognár Pálné, aki
mintha a mesékbôl lépett volna ki, mosolyog-
va üldögél, úgy várja ballagó unokáját.

— Nagyon boldog vagyok, hogy a Jóisten
megengedte, hogy közel nyolcvanévesen eljö-
hettem a negyedik unokám, Bognár Tamás
ballagására. Tamás nagyon kedves egyéni-
ség, és én nagyon szeretem ôt. Hatodik osz-
tálytól jár ide, olyan tanuló, aki fokozatosan
javít, így reméljük, hogy sikeres lesz a tovább-
tanulása is: villamosmérnök szeretne lenni.
Bizony, vissza kell szorítanom a könnyeimet,
hiszen nagyon megható pillanatok ezek.

Ld

Május 3-án több mint 900 kerületi középiskolás diák kezdte meg érettségi-
jét magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikával, szerdán pedig
történelemmel folytatódott a vizsgák sora. Kerületünk hét önkormányzati,
egy fôvárosi fenntartású és kilenc magánintézményében 22 tantárgyból
érettségiznek a tanulók. Emelt szintû érettségire mintegy száz diák készül.

Ahogyan évek óta, most is a jegyzôi hivatalba érkeztek az írásbeli érett-
ségi vizsgák feladatsorai. A kerületi középiskolák vezetôi vagy meghatal-
mazottjai naponta hat óra és fél 7 között kapták meg a Polgármesteri Hi-
vatalban az intézményükben maturálók írásbeli feladatsorait. Ötvös Zol-
tán, a kerületi Mûvelôdési Iroda vezetôje kérdésünkre válaszolva elmond-
ta, hogy a korábbi visszaélések miatt kialakított rendszer biztonságos. Az
önkormányzat attól a pillanattól felel a tételekért, amint azok a Polgármes-
teri Hivatalba érkeztek. Az irodavezetô szerint a szigorú biztonsági rend-
szer miatt a tesztek nem kerülhetnek illetéktelenek kezekbe. Az utolsó írás-
beli vizsganap május 24-én lesz. A szóbeli vizsgaidôszak június 14–25-ig
tart.

Gondos Flóra Bognár PálnéSzekeres Ágnes
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Rúzsa Magdi és Boban Markovic¡ lesz a vendégünk
Júniusban jubilál a Kerület Napja

2000-ben rendezte meg a II. kerületi
önkormányzat elsô alkalommal a
kerület ünnepét. Az esemény azóta szép
hagyománnyá vált, így idén is, június
11–12-én, pénteken és szombaton
változatos programokkal várják
a szervezôk városrészünk polgárait
a Millenárison. Péntek este 19 órai
kezdettel sokak kedvence, a csodálatos
hangú énekesnô, Rúzsa Magdi és
Európa legnépszerûbb rezesbandája,
a Boban Markoviæ Orkestar lép majd fel.
Magdinak nincs ugyan közvetlen
kötôdése kerületünkhöz, de, mint
mondja, gyakran és szívesen idôzik
Budán.

Korábbi életérôl egyszer így nyilatkozott:
„Sokszor láttam kilátástalannak az életem.
A zene jelentette ekkoriban az egyetlen vi-
gaszt, belôle nyertem az erômet, és idôvel
egy különös kapcsolatot alakítottam ki ve-
le.” Milyen a viszonya zenéhez most, ami-
kor ismert és elismert énekes lett?

A zenéhez és az énekléshez való viszonyom
nem változott. Ugyanazt érzem, csak most
már fölszabadultabb vagyok. A muzsika még

mindig a kiteljesedést jelenti számomra, va-
lamint az otthont, a tökéletes biztonságot.

Sokféle stílusban, sokféle hangulatú dalt
énekelt már. Milyen zene áll Önhöz a legkö-
zelebb?

A rockot érzem leginkább magaménak, de
ez nem azt jelenti, hogy más stílusú dalokat
kevésbé szeretek énekelni.

A júniusi rendezvényen Boban Markoviæ
zenekarával is fellép. Volt már közös kon-
certjük? Mi a véleménye a népszerû együt-
tesrôl?

Nagyon szeretem és elismerem ôket, fan-
tasztikus zenészek. Koncerteztem már velük,
nagy élmény volt. Örülök, hogy együtt tudjuk

képviselni azt a kultúrát, amelyben felnôt-
tem. Ezen a napon ôk is adnak egy önálló
koncertet és én is, de közös dalt is hallhat
majd a közönség.

Milyen dalokat hallhatunk a kerület na-
pi fellépésén?

Új repertoárral készülök a saját dalaimból,
illetve kedvenc külföldi slágereimbôl összeál-
lított mûsor lesz hallható. Remélem, a II. ke-
rületiek szívesen fogadnak majd, én máris
nagy örömmel készülök a fellépésre.

*
Boban Markoviæ egyszer azt nyilatkozta,
hogy Magyarország az egyik kedvenc helye.
Kíváncsi voltam, vajon minek köszönheti
országunk ezt a megtisztelô figyelmet.

— A közönség fogadtatása, a koncertek han-
gulata mindig egy picit emelkedettebb, mint
más országokban — vallja a muzsikus. — Jól-
esô érzés, ha a határon, a benzinkútnál, az ut-
cán megismernek bennünket, ezt más orszá-
gokban ritkán éljük meg. Itt, Magyarorszá-
gon sokkal személyesebb a kapcsolat az em-
berekkel.

Hányszor járt hazánkban? Ismeri esetleg
Budapest II. kerületét is, hiszen mostani
fellépése a városrész napjának kiemelkedô
eseménye lesz.

Nem számoljuk! Tizenegy éve visszajáró
vendégek vagyunk, egy-egy városban már
több koncertet adtunk, a legtöbbet Budapes-
ten. A Millenárison is játszottunk már. A két
újévi koncert, amit a Fogadóban tartottunk,
nagyon emlékezetes volt, de felléptünk itt
egy közös projekt keretébent Frank London-
nal, valamint egyszer a Múzeumok éjszakája
elnevezésû rendezvény kapcsán is koncertez-
tünk már a Millenárison — ha jól emlék-
szem, mindig telt ház elôtt. Remélem, ez
most sem lesz másképp!

Ön egy trombitás dinasztia talán legsike-
resebb tagja. Mit jelent az ön számára a mu-
zsikálás és a trombitálás?

Ez egy életforma, ebbe születtünk bele. A
családom minden generációjában meghatá-
rozó hangszer a trombita. A legbüszkébb ar-
ra vagyok, hogy a trombita mesterének kiál-
tottak ki Szerbiában, illetve, hogy Marko
ªam nálam is jobb trombitás! Mi diktáljuk
a tempót a szerbiai trombitásoknak, a mi
számainkat másolják a többiek is. Így most
már elmondhatjuk, hogy stílust teremtet-
tünk, amelyet sokan világzenének nevez-
nek, sokan pedig balkán popnak. Úgy ér-
zem, sikerült a fúvós zene határait kitágíta-
nunk.

Magyarországon sokan az Ön zenéjén ke-
resztül ismerték és szerették meg a világze-
nét. Ismeri a mûfaj magyar képviselôit?

Sokukkal dolgoztam együtt, így a Vujicsics
együttessel, a Besh o DroM-mal, a Romano
Drommal. Palya Beával, Lajkó Félixszel és Rú-
zsa Magdival a mai napig vannak közös kon-
certjeink. Mint talán az olvasók is tudják, a
Szigeten mindig a világzenei színpadon lép-
tünk fel, itt is alkalmam volt betekinteni a
magyar világzenei produkciókba. Nagyon tet-
szik például Miczura Mónika, fantasztikus ze-
néje van!

A kerület napi rendezvényen Rúzsa Mag-
di is fellép majd.

Rúzsa Magdi egy szép szerb dallal, a Ður-
d-evdan-számmal belopta magát mindenki
szívébe. Ezt a dalt mi is mindig elôadjuk,
amikor közösen lépünk fel. Magdi egy igazi
ôstehetség, hihetetlen hangja van! Ôszintén
szurkolok neki, hogy sikerüljenek zenei el-
képzelései és koncertjei. Ô is szerbiai állam-
polgár volt, tehát egy országból származunk,
habár mi a legdélebbi régióban élünk, ô meg
a bácskai Kishegyesen lakott, ahol az ottani
fesztiválon zenekarunk többször is játszott
már. Örülök, hogy most is találkozunk, és re-
mélem, ez a találkozás a II. kerületieknek is
emlékezetes lesz!

Péter Zsuzsa
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológia-
történeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lép-
csôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, ere-
deti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadály-
mentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Budapest, Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
� VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁJUS 18–JÚNIUS 23-ig: Budai szobrászok, a Magyar Szobrász Társaság kiállítása.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁJUS 21., 18.00: Kamarazene Gulyás Mártával. Varga Fruzsina (fuvola)
és Gulyás Márta (zongora) hangversenye. Közremûködik: Faludy Krisztina (fagott). MÁJUS 25., 17.00: Diplo-
mahangversenyek. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem csembaló szakos hallgatóinak estje. MÁJUS 26.,
18.00: Mestermûvek, érdekességek. A Kodály Vonósnégyes hangversenye. Haydn: G-dúr vonósnégyes,
Schumann: a-moll vonósnégyes, Schubert: d-moll vonósnégyes „A halál és a lányka”. MÁJUS 28., 19.30: A
Pulzus Vonósnégyes hangversenye. Sosztakovics: VIII. vonósnégyes, Mendelssohn: a-moll vonósnégyes. MÁ-
JUS 30., 11.00: Zenés délelôttök. Rozsos Tamás (brácsa) és Isimura Tomoko (zongora) hangversenye. Bach: d-
moll szvit, Takemitsu: A Bird Came Down the Walk, Brahms: f-moll szonáta brácsára és zongorára.
� CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: MÁJUS 29., 19.00: J. S. Bach: h-moll mise. Közremûködik Dinyés So-
ma (orgona), valamint a Budapesti Monteverdi Kórus és zenekar (korabeli hangszereken). Vezényel: Kollár
Éva. A belépés ingyenes, mozgássérültek számára akadálymentes. Szeretettel várja a Ciszterci Szent Imre egy-
házközség és a Szentimrevárosi Egyesület. A hangverseny elôtt, 18.00 órakor szentmise. Adományaikat köszö-
nettel fogadjuk (XI., Villányi út 25.)

GYEREKEKNEK HELEN DORON EARLY ENGLISH: Játékos angoloktatás 1–14 éves korú gyerme-
keknek a Keleti Károly utca 8. alatt és a Teszvesz játszószobában (Budagyöngye). Jól felépített tananyag és
tanmenet, minôségi zene, tanári kézikönyv, korosztályos bontás, 5–8 fôs csoportok, nemzetközi színvonal. Be-
jelentkezés: 06 70 2010 369 vagy bp-rozsadomb-obuda@helendoron.com
� ZENEDOBOZ: Zenei fejlesztés és játék a Mazsola Játszóházban kéthetente szerdán 10.30–11.30-ig. Részvé-
tel szülôvel 1–3 éves korig, a belépés ingyenes. Bejelentkezés: 200-1907 és 06 30 982-0386, vagy e-mailben:
remusz@hu.inter.net (1026 Krecsányi u. 1.)
� SZÁZHOLDAS ANGOL: 1–4 éves gyerekeknek, szerdánként 11-kor a Világgyerek játszóházban; angol.szazhol-
das@gmail.com, 06 70 253-5210, sites.google.com/site/szazholdasangol, 1026 Szilágyi E. fasor 61., I. em. 3/a.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: MÁJUS 28.: Autóbuszos ki-
rándulás Herendre, Veszprémbe. Találkozás a mûvelôdési központ elôtt 8 órakor. Megismerkedünk a világhí-
rû herendi porcelán készítésével, és ellátogatunk a Porcelánmûvészeti Múzeumba is. Ebéd után városnézés
Veszprémben: Szent Mihály Székesegyház, Tûztorony, Érseki palota, I. István és Gizella szobra. Részvételi díj:
2000 Ft, mely az ebédet is tartalmazza. Klubvezetô: Kilián Mária, tel.: 212-2820.
� BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 18.: 17 évesek lettünk! Ünnepség a klubban. MÁJUS 25.: Beszélge-
tôs klubnap. JÚNIUS 1.: Szent Iván hava. Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretet-
tel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjasklubba. (1022 Bimbó út
63. Tel.: 326-7273)
� HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Elkészült az idei programterv, megbeszélésére a következô klubnapon kerül
sor. Május elsô hetében szalonnasütéssel egybekötött kirándulást tervezünk a Rózsika-forráshoz. A klubtag-

ság továbbra is felhasználja a rendelkezésére álló
színházbérleteket. Nemrégen többen megnézték a
Thália Színházban az Abigél címû darabot. A klub
minden páros héten csütörtökön 16 órától tartja
összejöveteleit, amelyre mindenkit szeretettel vá-
runk. (1028 Máriaremetei út 37.)
� TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubna-
pok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdet-
tel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefon-
számán.

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

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

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

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

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

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

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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

RENDÉSZET, NYELVÉSZET. Fiatal rendôr még fiatalabb bûnelkövetôt követ. Hosszan
koslat a hatóságok figyelmét néhány füves cigaretta elfogyasztásával kivívó gimnazista
után, a tömegbôl sem ô, sem a célszemély nem tûnik ki, folyik az élet egy román kisváros-
ban. A fiatal rendôr dolga végeztével a kapitányságra siet, lejegyzi kézírással az aznap
történteket, ügyintéz házon belül. A rendôrségi tömeg is olyan, mint az utcai: hétközna-
pi kopottságú emberek teszik a dolgukat, ki jó képet vágva hozzá, ki közönyöset. A ro-
mán film fiatal titánjai ezt tudják nagyon: a maga kisszerûségében megragadni a kelet-
európai létezés mindennapos taposómalmait, s a tömegbôl kiragadni néhány sorsot, me-
lyen keresztül a rendszer (az új vagy a régi, vagy a kettô közötti) mûködése bemu-
tatható. A fiatal rendôrt elkísérjük bérbôl-fizetésbôl berendezett otthonába, ahol
savanyú képpel kanalazza a felesége által odakészített levest; savanyú a képe, mert
kapisgálja, hogy a lelkiismerete ellen kell tennie, ha egy jelentéktelen fiatalkori bot-
lásért sokéves börtönbüntetésnek teszi ki a megfigyeltjét, és savanyú a képe, mert
a felesége valami borzalmas slágert bömböltet a szomszéd szobából. És csak sava-
nyodik tovább, amikor megütközik fônökével, és az addig rezzenéstelen arcú, ki-
zökkenthetetlen kisrealizmus abszurd virágba borul; a fônök hatalmi erejét egy ér-
telmezô kéziszótár és a lelkiismeret szó jelentése segítségével demonstrálja. A Ren-
dészet, nyelvészet, Corneliu Porumboiu számos fesztivál-díjjal kitüntetett filmje ma-
ga is egy értelmezô szótár; különösen a „Kelet-Európa most” alá tartozó címszavak
jelentései lettek példás pontossággal kidolgozva.

E. K.
Rendezô: Corneliu Porumboiu, szereplôk: Dragos, Bucur, Vlad Ivanov.

ÉVADZÁRÓ TÁNCHÁZ A MARCZIBÁNYI
TÉREN. Rendhagyó programmal zár az idei
évad utolsó Guzsalyas táncháza. Május 27-
én este nyolc órától hajnal kettôig az év során
fellépô valamennyi zenekar összejön egy kö-
zös muzsikálásra, évadbúcsúztatásra. A mold-
vai és gyimesi táncházi mulatságon játszik a
Fanfara Complexa, a Somos, a Szigony és a
Zurgó zenekar. A Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ belsô udvarán pedig fôzés is lesz, de
hogy mi készül a kondérban, az maradjon
meglepetés.

Minden táncolni, mulatni vágyót szeretettel
várnak. A belépés ingyenes.
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� SZÍNHÁZ: Május 22., 20.00: Richard Alfieri:
Hat hét, hat tánc. Magyar szöveg: Parti Nagy
Lajos. Szereplôk: Vári Éva, Kulka János. Május
31., 19.00: A zûrzavar szórakoztat — A Birds
of Paradise Theatre Company (Skócia) elôadása
angol nyelven. Keserédes komédia egy istente-
len tömegbôl való menekülésrôl és fejesugrásról
a tökéletes káoszba. A társulat színészei fogya-
tékkal élô és egészséges színészek vegyesen. A
belépés ingyenes.
� KOMOLYZENE: Május 17., 19.30: A Nagyvá-
ry Vonósnégyes koncertje. Mûsor: Haydn: D-
dúr vonósnégyes, Schubert: d-moll vonósné-
gyes — A halál és a lányka. Május 27., 19.30:
Drahos Béla (fuvola) és Kovács Anikó (hegedû)
koncertje. Közremûködik a Solti Kamarazene-
kar. Mûsoron Bach mûvei.
� KIÁLLÍTÁS: Május 17-ig: Fából faragott vilá-
gom — Sprok Antal szoborbútorai. Május 25-
ig: Az év természetfotósa. Május 18—június
20-ig: Tóth József fotókiállítása: Múltunk híd-
jai. Ismert és kevésbé ismert, ám mindenképpen
figyelemre érdemes hazai hidakat vehetünk
szemügyre, méghozzá a szokásostól eltérô
szemszögbôl — Tóth József fotómûvész lélektôl
lélekig hidaló képeinek köszönhetôen. Május
21—június 13-ig: Kôkipöckölôk — Czér Péter
szobrász és Miltényi Miklós grafikusmûvész kiál-
lítása. A kiállítást megnyitja Vadász Bence épí-
tész május 21-én 18 órakor. Május 26—június
21-ig: KAP — A Kis Alkotói Pályázatra beérke-
zett alkotások tárlata. A Varázsecset Alkotómû-
hely által meghirdetett pályázatra beérkezett
munkák kiállítása, melyeket Paul Klee Csicsergô-
gép címû mûalkotása ihletett.
� GYEREKEKNEK: Kéthetente csütörtökön 18
órától Magyar táncház gyerekeknek: magyar
táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Veze-
ti: Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és
Nyíri László. Május 29., 15.00: Gyereknap.
� ZÖLDÁG: Május 18., 18.00: Energiatakaré-
kos otthon — pályázati lehetôségek. A belé-
pés díjtalan, regisztráció (május 10-ig) szüksé-
ges a zoldag@kulturkuria.hu címen vagy a 06
30 642-3208-as telefonszámon. Május 18.,
18.00: Gyógynövényklub — Gyógyító gom-
bák. Elôadó: Kökény Mária fitoterapeuta. Tudta
Ön, hogy a gombák erôsítik immunrendszerün-
ket? Megvédenek a vírusoktól. Influenza ellen
hatékonyabbak, mint az erre a célra használt
legerôsebb japán gyógyszer. Sokféle gyógyhatá-
sú gomba van forgalomban csillagászati áron és
megfizethetô kiszerelésben is. Jöjjön el, és hoz-
za magával kedvenc gombaételének receptjét!
Belépô: 500 Ft. Május 28., 17.30: Kertbarát
klub — Intenzív gyümölcsfanevelés. Házigaz-
da: Eleôd-Faludy Gabriella. Vendégünk: Radnai
Sándor. A részvétel ingyenes, regisztráció szüksé-
ges a zoldag@kulturkuria.hu e-mail címen.
� TUDÁSTÁR: Május 18., 18.30: Az impresszio-
nizmus virágkora 1. — Ludmann Mihály mûvé-
szettörténész sorozata.

� ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Összejöveteleinket havonta egyszer tartjuk, mindig szer-
dán. MÁJUS 26-án Szentendrére, a skanzenbe kirándulunk. Találkozás reggel a HÉV Batthyány téri vágállomá-
sánál. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
� BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 19.: Kirándulás a Velencei tóhoz. MÁJUS 25.: Városnézés
Szekszárdon. JÚNIUS 2.: Lovasbemutató Mezôhegyesen. JÚNIUS 16.: Látogatás a Festetics-kastélyban
Keszthelyen. Részletes felvilágosítás a 326-7830-as telefonszámon, ill. a tothbuda@chello.hu címen.
� DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tart-
juk. Júniustól augusztus végéig nyári szünet. Legközelebb szeptember 8-án találkozunk (1024 Keleti Károly u.
13/b; tel.: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: MÁJUS 23.: Vértes hegység. Találkozó: 7.15
óra, Népliget, Volán pu. MÁJUS 24.: Börzsöny-hegység. Kiemelten nehéz túra! Találkozó: 7.30 óra, Nyugati
pu. pénztár. MÁJUS 29.: Rácalmás. Találkozó: 8 óra, Népliget, Volán pu. MÁJUS 29.: Pilis-hegység. Gyere-
keknek is ajánlott. Találkozó: 7.45 óra, Batthyány tér, HÉV pénztár. MÁJUS 30.: Börzsöny-hegység. Gyerekek-
nek is ajánlott. Találkozó: 6.45 óra, Nyugati pu. pénztár. MÁJUS 30.: Pikniktúra a Budakeszi Vadasparkban.
Gyerekeknek is ajánlott. Találkozó: 8.30 óra, Moszkva tér, metrókijárat. Információ: 316-3053, 06 20 997-
8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)
� BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: MÁJUS 16.: Börzsöny. Táv: 15 km, szint: 450 m.
Találkozó: Nyugati pályaudvar, jegypénztárnál, 6.30. Túravezetô: Hegedûs Antalné Magdi, tel.: 06 20 974-
4342. MÁJUS 30.: Börzsöny. Táv: 15 km, szint: 500 m. Találkozó: Nyugati pályaudvar, jegypénztárnál, 6:45.
Túravezetô: Mészáros Lajos, tel.: 06 30 217-3416.

KLUBOK BABA-MAMA-KLUB: Minden szerdán 10-tôl dr. Rochlitz Zsuzsa vezetésével a Kájoni Házban.
� BRIDZSKÖR: Minden szerdán 15–20 óra között a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)

HAT HÉT, HAT TÁNC. Lily, egy hatvan-
nyolc éves idôs asszony táncórákat ké-
szül venni az öregek otthonában lévô la-
kásában. A „Hat hét, hat tánc” táncisko-
la Michaelt utalja ki hozzá. A két idegen
ember eleinte ellenségesen viszonyul
egymáshoz, majd az órák elteltével egy-
re meghittebb és ôszintébb barátság
alakul ki közöttük.

Richard Alfieri Hat hét, hat tánc címû
rendkívül szórakoztató színdarabja ba-

rátságról, szerelemrôl, betegségrôl szól, arról, hogy milyen nehéz helyesen élni az életün-
ket, és hogy csak egy igaz barát segíthet az elkövetett hibáink, illetve a régi fájdalmak és
a magány elfeledésében.

A vígjáték minden egyes jelenetének megvan a maga hangulata az eltérô korokból
származó táncokkal és zenékkel. Az elsô óra swing, majd következik a tangó, a bécsi ke-
ringô, a foxtrott, a cha-cha-cha, végül a kortárs tánc.

A Klebelsberg Kultúrkúria közönsége május 22-én 20 órától láthatja az elôadást, mely-
nek két szereplôje Vári Éva és Kulka János.

Magyar szöveg: Parti Nagy Lajos. Koreográfus: Király Attila és Cortés Sebastián. Rende-
zô: Ilan Eldad. Jegyár: 2800 Ft.

KEDVENCÜNK LEGKEDVESEBB KÉPE. A
Klebelsberg Kultúrkúria fotópályázatot hirdet
állatbarátok számára. A pályázók kinyomtatott
vagy digitális formában küldhetik be a házi
kedvencrôl készült felvételeket. A képeket a 8.
Pesthidegkúti Házikedvenc Kiállítás és Szépség-
verseny keretében mutatják be június 19-én,
ahol szavazni lehet rájuk. A három legtöbb sza-
vazatot kapott kedvenc és gazdája jutalomban
részesül. A képeket e-mailben (klebelsberg.ku-
ria@gmail.com) vagy postán (1028 Templom
u. 2–10.) küldhetik be, vagy leadhatják szemé-
lyesen a mûvelôdési központ portáján június
11-ig. Részletek: www.kulturkuria.hu. FO
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„NEM ÉLHETÜNK ÚGY, MINT EDDIG!” Az MTA Szociológiai Kutatóintézet Éghajlatváltozá-
si Kutatómûhely vezetôje, Antal Z. László tart elôadást május 25-én 17 órától arról, mit tehe-
tünk az éghajlatváltozás hatásaival szemben. Az elôadást a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár és a
Nyék-Kurucles Egyesület rendezésében a Hûvösvölgyi úti könyvtárban hallgathatják meg a té-
ma iránt érdeklôdôk. A rendezvény ingyenes. (1021 Hûvösvölgyi út 85. Telefon: 200-1098)
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� GYERMEK- ÉS CSALÁDI PROGRAMOK: Diri-
dongó. Ölbéli zenés foglalkozás apróságoknak
és cseperedôknek (6 hónapostól 4 évesig) Do-
náth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével.
Tel.: 06 20 546-5757; dzsuzsi@chello.hu. Radír-
pók. Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 évesek-
nek minden kedden 16.00–17.30 óráig. MÁJUS
18.: Játék a színekkel: színjáték. MÁJUS 25.:
Játék a színekkel: színszövés. Vadászy Eszter,
06 70 977-5689, vadaszy.eszter@marczi.hu.
� KIÁLLÍTÁS az M Galériában, a Marczibányi Té-
ri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. MÁ-
JUS 20-ig a XX. Gyermek Mûvészeti Fesztivál
képzômûvészeti kategóriájára érkezett alko-
tások kiállítása.
� ZENE: MÁJUS 20., 19–20 óráig: Halmos Béla
— Szomjas György: Muzsikusportrék népzenei
sorozatából — filmvetítés. A Hej, Kisandrás ...
a rézangyalát még máma. Portré Gergely And-
rás kalotaszegi énekesrôl, 1997. Csángó csütör-
tök — Guzsalyas. Minden csütörtökön 20 órá-
tól gyimesi és moldvai csángó táncház a Zurgó,
Somos, Szigony és Fanfara Complexa zenekarok-
kal. MÁJUS 27.: Évadzáró Táncház — Mind a
négy zenekar közremûködésével: Fanfara Comp-
lexa, Somos, Szigony, Zurgó. MÁJUS 29., 19.00:
Kaláka. Akusztikus koncert felnôtteknek. A Kalá-
ka együttes válogatása saját szerzeményeibôl,
többek között Jeszenyin, Villon, Kosztolányi,
Tóth Árpád, József Attila megzenésített versei-
bôl elsôsorban a felnôtt közönség számára. Az
együttes tagjai: Becze Gábor, Gryllus Dániel,
Gryllus Vilmos, Radványi Balázs.
� TANFOLYAMOK: Kézmûvesmûhelyek. Se-
lyemfestô mûhely kéthetente csütörtökön 17–
20-ig. Kézimunkamûhely — kötés, horgolás szer-
dai napokon 17.00–19.30-ig. Agyagosmûhely
felnôtteknek minden szerdán 15.30–18.30-ig —
mûhelyünkben megismerkedhetnek az agyag-
edények és tárgyak alakításának lehetôségeivel,
valamint mintázást, korongozást, mázazást is ta-
nulhatnak. Kerámiamûhely minden pénteken
15–18 óráig — mûhelyünkbe felnôtteket és fia-
talokat várunk 14 éves kortól, akik megismer-
kedhetnek az agyagedények és tárgyak alakítá-
sának lehetôségeivel, valamint mintázást, koron-
gozást, mázazást is tanulhatnak. A kézmûves-
mûhelyekkel kapcsolatos felvilágosítás és jelent-
kezés: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689; vada-
szy.eszter@marczi.hu). Festôkurzus felnôttek-
nek minden kedden 17.00–19.30-ig. Várunk
minden olyan érdeklôdôt, aki mindig is szere-
tett volna alkotni, de nem volt hozzá mersze,
vagy nem volt rá ideje. A kurzus témája: nagy-
mesterek másolása, csendéletek. Technikák: ak-
ril, szén. Kurzusvezetô: Makovecz Anna képzô-
mûvész, 06 20 573-9339. Jelentkezni folyamato-
san lehet.
� TÁBOROK: Huszonegy különbözõ tematikájú
egyhetes tábor a mûvelõdési központban, vala-
mint nyári táborok változatos vidéki helyszíne-
ken. Részletes információ: www.marczi.hu.

� BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A poreèi nyaralás kitûnô pihenésnek ígérkezik, nagyon kedvezô
körülményekkel. Vannak még szabad helyeink, várjuk a kedves jelentkezôket. Újdonság: júniusban a morva
kastélyokhoz látogatunk három napra. Rendkívül szép és tartalmas volt Bezuk Zsolt Franciaországról készí-
tett útifilmje, nagy sikert aratott. Májusi-júniusi kirándulásaink: válogatások a kulturális különlegességek,
szépségek és értékek hazai tárházából. Klubdélutánjainkon a filmvetítésekkel egybekötött elôadásokon India,
Ausztrália, Tasmánia, Új-Zéland, Hongkong, Szingapúr tájaira kalauzoljuk el az érdeklôdôket. MÁJUS 18.: Vác-
rátót, Galgahévíz, Tura. JÚNIUS 1.: Máriapócs, Nyírbátor. JÚNIUS 15.: A Velencei tó és környéke. Rendez-
vényeinket nem klubtagok is látogathatják. Klubdélutánok minden csütörtökön du. 3-tól 6-ig.Tel.: 216-9812
(rögzítô is), 06 20 42-42-180, 06 20 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu, II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bár-
dos Lajos emléktábla alatti ajtón a fôbejárat mellett balra.

TANFOLYAMOK PIKLER MÛHELY: JÚNIUS 7., 9., 16–19 óra: Gyermekváró. Várandós szülôk cso-
portos felkészülése az újszülött fogadására. Mire érzékeny az újszülött? Hogyan jelez a külvilág felé? Mi az,
amit egyedül is tud, amire „egyedül képes”? Hogyan készítsük elô az otthoni környezetet? A gondozás mûvé-
szete: öltöztetés, fürdetés, etetés — békésen, egymásra figyelve. Hogyan tölti a csecsemô a napjait? Mit és
hogyan figyeljünk meg csecsemônkön? Olyan válaszokat keresünk ezekre a kérdésekre, melyek a csecsemô
optimális fejlôdése mellett, a szülôvel való békés együttlét megteremtésében meghatározóak. Az elméleti be-
szélgetéseken túl a résztvevôknek módjuk lesz megismerni és gyakorolni a gondozásnak azokat a tapintatos
mozdulatait, melyek segítenek az újszülött testi-lelki jóérzésének kialakításában. Részvételi díj: 7500 Ft/6 óra.
Érdeklôdni és jelentkezni Szeleczki Gabriellánál lehet: pikler@t-online.hu; telefon: 06 20 474-3317; 326-
5262. Az intézet munkájáról további információk a www.pikler.hu honlapon találhatók. (1022 Budapest,
Gábor Áron u. 39.)
� INGYENES ANGOLÓRÁK az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza angol anyanyelvû misszionári-
usaival minden csütörtökön 18 órától. Az órák mindenki számára nyitottak, nincs közük valláshoz. Kezdô, kö-
zéphaladó és haladó csoportok egy idôpontban. (1122 Hajnóczy J. u. 14., www.angolora.info)

NYILVÁNOS VIZSGAELÔADÁSOK. A Berczi Sára Budai Tánc-
klub egykori mûvészeti vezetôje, Berczik Sára koreográfus és mes-
teredzô 1962-tôl haláláig, 1999-ig volt a Budai Táncklub munka-
társa. „Szeretném, ha visszatérhetnénk arra a pontra, amelynél a
mozdulatmûvészet és a sport kettévált. Az lenne a csodálatos, ha
azok is ûzhetnék, akik nem akarnak versenyszerûen sportolni, akik
számára saját maguk mûvelése a fontos” — vallotta Berczik Sára.

Az idei tanévet záró vizsgaelôadásokat a Marczibányi Téri Mû-
velôdési Központban tekintheti meg a közönség a következô idô-
pontokban: május 28., 19.00: Dékány Éva, dzsesszbalett. Má-
jus 29. és 30., 11.00: Szollás Erzsébet, mûvészi torna. Május
30., 14.00: Szirányi Laura, Néveri Katalin, Kovács Ágnes, mûvé-
szi torna. 16.00: Bárány Ilona és Hajas Lili, klasszikus balett. Júni-
us 6., 11.00: Puskás Judit, dzsesszbalett, modern tánc. 14.00:
Bárány Ilona, klasszikus balett. 16.30: Dékány Éva, dzsesszba-
lett. 18.30: Puskás Judit, dzsesszbalett, modern tánc, Mikey hip-
hop akadémia. Június 13., 10.00: Juhászné Vágvölgyi Györgyi,
társastánc.

Jegyek 800 forintos áron kizárólag a mûvelôdési központban
válthatók, a színpadi próbák ideje alatt, az elôadások elôtt, illet-
ve a mûvelôdési központ nyitvatartási idejében.

ITÁLIAI UTAZÁS. A tavalyi nagy sikerû olasz-
országi utazás után ismét mûvészettörténeti
kirándulásra invitálja a Klebelsberg Kultúrkú-
ria az itáliai mûvészet szerelmeseit június 28.
és július 3. között.

A kirándulást idén is Ludmann Mihály mûvé-
szettörténész vezeti. A szállás Perugia környé-
kén és Rimini tengerpartján négyszemélyes
mobilhom kempingben lesz (háromfôs elhe-
lyezéssel; tusoló, konyhasarok, hûtô, terasz).

Program: 1. nap: indulás reggel 5 órakor
(Klebelsberg Kultúrkúria és Moszkva tér), szál-
lás Perugia mellett. 2. nap: Assisi, Perugia. 3.
nap: Cortona, Arezzo. 4. nap: Urbino, San Ma-

rino, Rimini, szállás elfoglalása. 5. nap: Ravenna, Rimini. 6. nap: indulás Budapestre reggel 9
órakor, érkezés kb. 20 órakor. Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal. Részvételi díj:
86 500 Ft. Jelentkezés Hedry Máriánál a 06 30 740-5590-es számon hétköznap 9–16 óra kö-
zött vagy a mariah@kulturkuria.hu és a hedrym@t-online.hu e-mail-címen. Befizetés: a Kle-
belsberg Kultúrkúria információján készpénzben.
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A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN májusban a Mária-köszöntô litánia hétköz-
nap 17.30 órakor, vasárnap a 18 órai mise után kezdôdik. Május 22–23-án gyalogos férfizarándoklat lesz Mátravere-
bély-Szentkútra. Indulás a szécsényi ferences templomtól. További információ a zalan@ofm.hu címen kapható.
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN május 22-én 19.30 órakor Szentlélek-váró szentmise,
20.30 órakor csendes áhítat, 21.45-kor személyes közbenjáró imádság, 22.30 közös dicsôítés, tanúságtétel, tanítás a
Szentlélekrôl kb. éjjel 2 óráig. Május 23-án 16.30 órakor Finta Gergely orgonamûvész hangversenye. A gellérthegyi
víztározónál május 23-án 15 órakor közös imádság Budapestért, 16 órakor pünkösdi szentmise, amit Udvardy
György püspök mutat be.
A TÖVIS UTCAI KAPISZTRÁN JÁNOS TEMPLOMBAN május 23-án a 10 órai szentmisén lesz a
gyermekek elsôáldozása.
A RÓZSADOMBI KRISZTUS KIRÁLY TEMPLOMBAN májusban a Szûzanyát köszöntô litánia min-
den hétköznap 16.30 órakor, szombaton 18-kor lesz. Május 30-án 19 órakor a kisházban Csanády Gábor DLA ad elô
a jeruzsálemi Salamon temploma kapcsán végzett kutatásairól.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN május 16-án 9.30
órakor istentisztelet, május 23-án pünkösdvasárnapi 9.30 úrvacsorás istentisztelet, május 24-én pünkösd hétfôi 9.30
úrvacsorás konfirmációi istentisztelet. Május 30-án 9.30 órakor gyermeknapi hittanévzáró istentisztelet szeretetven-
dégséggel. Május 30-ig lehet jelentkezni az óbányai (július 5–10. közötti) hittantáborra. (1025 Cimbalom u. 22–24.,
tel.: 326-5629, 06 30 289 9415, e-mail: hegedus.cimbalom@freemail.hu
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN májusban mindennap 17.30 órakor kezdôdik a Szûz Máriát köszöntô
litánia. Május 23-án a szentmisék vasárnapi rend szerint, 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órakor kezdôdnek. Május 24-én a
Karizmák ünnepe. 15 órakor Erdô Péter bíboros mond ünnepi szentmisét. Május 30-án szentháromság vasárnap van
a székesfehérvári egyházmegye zarándoklata. 10.30 órakor a szabadtéri oltárnál szentmisét és szentbeszédet mond
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök.
ZARÁNDOKLAT BUDAPESTÉRT Május 29-én öt helyszínrôl, egyszerre kilenc irányba indul el a fôváros
körüli Élô Rózsafüzér gyalogos zarándoklat, melynek fô célja a közös ima Budapestért. A zarándoklat egyik végpontja a
Máriaremetei Bazilika lesz, ahol Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök mutat be szentmisét 19 órakor.
(http://katolikus.webplace.hu/elorozsafuzer)
A REMETEKERTVÁROSI TEMPLOMBAN májusban a szentmisék elôtt 17.30 órakor, szombaton a 8
órai szentmise után loretói litániát imádkoznak Szûz Mária tiszteletére. Május 14-tôl kilenc napon keresztül a miséket
követôen Szentlélekváró imádság lesz. Május 15-tôl a templom oldalhajójában egy héten át megtekinthetô a Papság
éve kiállítás. Május 16-án 19 órától Horváth Bence trombita- és Erdôdy János orgonamûvész hangversenye. Május
19-én 19 órától népmeseest lesz, elôadó: Szabó Anna. Május 21-én 18.45 órakor Pályi Gyula, a modenai egyetem
kémiaprofesszora tart elôadást a torinói lepelrôl. Május 22-én 15 órakor a Szociális Testvérek Társasága tagjainak fo-
gadalomtétele, a szentmisét Veres András szombathelyi megyéspüspök mutatja be. Május 23-án pünkösdvasárnap
az ünnepi szentmisék 8 és 9.30 órakor és 18 órakor lesznek. Délután 17 órától zenés kerti vigalom a plébániakertben.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN május 17-én 20 órakor Biblia-kör. Május 20-án az es-
ti szentmise után Zsoltár-énekkör. Május 22-én 18.30 órakor rózsafüzér, 19 órakor szentmise, utána Szentlélekváró-vir-
rasztás. (www.szephalom.plebania.hu)
GERCSÉN május 29-én közösségi nap 9.30 órától: játék, kézmûves foglalkozás, gyereknapi meglepetés a legkiseb-
beknek, mondókázás, éneklés, néptánclépések tanulása. A közösségi nap 14 órakor szentmisével zárul.
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN május 19-én és 21-én 18.30 órakor pünkös-
di evangelizációs esték „Elakadások és újraindulások” címmel. Igehirdetô: Kovács-Hajdú Albert nagytétényi lelkész.
Május 20-án 19.30 órakor felnôtt konfirmandusok nyílt órája. Május 23-án 10 órakor pünkösdi úrvacsorás istentiszte-
let, konfirmandusok fogadalomtétele, utána szeretetvendégség és a Greguss-kör kiállításmegnyitója a gyülekezeti te-
remben. Május 24-én 10 órakor pünkösdi úrvacsorás istentisztelet. Május 30-án szentháromság vasárnap: egész na-
pos kirándulás, gyülekezetlátogatás Kunmadarason.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN (1029 Ördögárok u. 9, Lelkészi Hivatal: Zsíros-
hegyi út 47., tel.: 397-5403, honlap: pesthidegkut.lutheran.hu.) május 13-án 18 órakor Mennybemenetel ünnepi is-
tentisztelet a templomban. Május 23-án 9.30 órakor pünkösdi ünnepi istentisztelet.

A Szentlélek eljövetele
Pünkösdkor (az idén május 23–24.) a keresz-
ténység a Szentlélek eljövetelét ünnepli. Az
Apostolok Cselekedeteiben (2,1–11) ezt olvas-
hatjuk: „Amikor elérkezett pünkösd napja,
ugyanazon a helyen (az emeleti teremben)
mindnyájan együtt voltak az apostolok.

Hirtelen zúgás támadt az égbôl, mintha heves
szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a
házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tûn-
tek fel, és szétoszolva, és leereszkedtek mindegyi-
kükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és
nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek
indította ôket. Ez idô tájt vallásos férªak tartóz-
kodtak Jeruzsálemben, minden népbôl az ég
alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg ve-

rôdött öszsze. Nagy volt a megdöbbenés, mert
mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszél-
tek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdez-
gették: Hát nem mind galileaiak, akik ott beszél-
nek? Hogyan hallhatja hát ôket mindegyikünk
a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártu-
sok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júde-
ának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának,
Frigiának, Pamªliának, Egyiptomnak és Líbia
Cirene körüli részének lakói, a Rómából való za-
rándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és ara-
bok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi
nyelvünkön hirdetik Isten tetteit.”

Pünkösdkor van a Remetekertvárosi Szent-
lélek templom búcsúja.

Pünkösd rózsája
„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörû ideje, / Min-
dent egészséggel látogató ege, / Hosszú úton járó-
kat könnyebbítô szele! / Neked virágoznak bok-
rok, szép violák, / Folyó vizek, kutak csak neked
tisztulnak, / Az jó hamar lovak is csak benned
vígadnak…” — dicsérte Balassi Bálint költe-
ményében a pünkösdöt. Eleink jókívánságok-
kal tértek be az ünnep reggelén az ismerôse-
ikhez. „Régen a Noé galambja / Hogy megszûnt
a vízözön habja, / Bárkának ne lenne rabja /
Zöld ágat vitt be ô szája. / Én is azért mint zöld
ággal, / Beköszönök hozsannával. / Legyen az
Isten ez házzal” — kívánták dédapáink a szom-
szédoknak. A húsvétot követô ötvenedik nap-
ra esô pünkösd (idén május 23–24.) annak
emlékezete, hogy Jézus mennybemenetele
után a Szentlélek leszállt az apostolokra.

Zöld ággal vagy pünkösdi rózsával díszítet-
ték dédanyáink a szobákat és a gazdasági épü-
letek bejáratát. Úgy gondolták, ha illatos bo-
dzaágat tûznek portájuk falára és a kerítésre,
akkor Isten haragja, vagyis a „mennykô” elke-
rüli az otthonukat. Az ágakat az ünnep után
megszárították, és füstöltek vele, amikor fek-
vôbeteg volt a családban. Akadtak, akik teát
fôztek a torokfájós gyerekeknek a szentkép
mellé tûzött bodzavirágból. Mások esküdtek
rá, hogy a pünkösd hajnalán szedett bodza vi-
rágából készített ital a legjobb gyógyír külön-
féle nyavalyára. Pintér Csilla

Szeretethíd 2010
A Magyar Református Szeretetszolgálat idén
május 21–22-én rendezi meg kiemelt önkén-
tes programját, a Szeretethíd — református
önkéntes napokat. A tavalyi egynapos alka-
lom csaknem 4500 szolgálni vágyó idôst és fi-
atalt, gyereket és felnôttet mozgatott meg. A
segítségnyújtó akció ez évtôl a Kárpát-meden-
ce egész területére kiterjed. Akik csatlakozni
szeretnének a programhoz, önkéntes csoport-
jaikat a www.szeretethid.jobbadni.hu interne-
tes oldalon regisztrálhatják május 16-ig. To-
vábbi információ: Vad Lilla programkoordiná-
tor, tel.: 06 30 678-7355, e-mail: szeretet-
hid@jobbadni.hu
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Festô- és kézmûves tábor
A Szent Angéla Iskola hatodik alkalommal
szervez festô- és kézmûves tábort Szigetmo-
nostoron. A tábor fô témája a papír. A papír
mint felület a festészeti technikákhoz, anyag
papírszobrok készítéséhez, valamint alap-
anyag tárgyak készítéséhez. A résztvevôk le-
hetnek mûkedvelôk vagy proªk, kezdôk vagy
haladók, mindenkit várnak a szervezôk 6–18
éves korig. A tábor idôpontja: július 5–10-ig.
A tábor díja 27 000 Ft, van testvérkedvez-
mény is. A díj tartalmazza az anyagköltséget,
a háromszori étkezést, az útiköltséget és a
szállást. Jelentkezés május 31-ig Rikassy Bar-
baránál a bari22@freemail.hu címen vagy a 06
20 823-2843-as telefonszámon.

Éneklô kerületi ifjúság
Április 28-án daloló gyereksereg-
tôl volt hangos a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ. Az Éneklô if-
júság kerületi kórustalálkozóra a
Törökvész Úti Általános Iskola Ku-
bicsekné Selényi Erzsébet vezetésé-
vel két kórust is delegált a sereg-
szemlére. A népdalcsokrok mel-
lett az Aprók Kara egy-egy Beetho-
ven- és Csajkovszkij-dalt adott
elô, a felsô tagozatosok kórusa pe-
dig Mozart Ave verum címû mû-
vét, illetve Daróczi Bárdos Tamás
Üszküdárá címû dalát. A Baár—Ma-
das Református Gimnázium és Ál-
talános Iskola alsó tagozatának
Cérnahang kórusa magyar népdalokkal lépett
fel Pálóczyné Nagy Judit vezényletével. Major
Zsuzsanna dirigálta az Áldás Utcai Általános
Iskola felsôseinek karát, akik mûsorukba
gospelszerzeményeket is felvettek, a Szabó
Lôrinc Gimnázium és Általános Iskola kóru-
sa Bácsi Zoltán László vezényletével pedig fô-
leg a Mendelssohn-dallal örvendeztette meg
közönségét. A Móricz Zsigmond Gimnázium
énekkara, amelyet Soós Erzsébet Zsuzsanna irá-
nyított, még musicalrészlet elôadására is vál-
lalkozott — nagy sikerrel. A Kodály Zoltán

Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és
Zeneiskola Ôri Csilla és Uhereczky Eszter ve-
zényletével szintén szép és színvonalas mû-
sort állított össze, többek között az iskola
névadójának, Kodály Zoltánnak mûveibôl.

A Chopin-év tiszteletére az alsósok és a fel-
sôsök összkara is lengyel népdalt énekelt a
hangulatos és szép muzsikáló-est befejezése-
ként. Köszönet érte a fáradtságot nem isme-
rô, lelkes pedagógusoknak és az aranytorkú
éneklô ifjúságnak.

pézsé

Elhunyt
Kretz-Kunsági János

A II. kerületi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat testülete értesíti mindazokat,
akik ismerték és tisztelték Kretz-Kunsá-
gi János képviselôt, hogy életének 78.
évében, hosszú szenvedés után május 6-
án elhunyt. Temetésérôl a család késôbb
intézkedik.
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Kigyulladt a Mammut
Egy szellôzôberendezés kapott lángra a
Mammut I. bevásárlóközpontban április 28-
án este. A tûzoltók nagy erôkkel vonultak a
helyszínre, és egy óra alatt megfékezték a lán-
gokat. A tûzhöz elsôként a Budakeszi úti lak-
tanyából érkeztek ki a tûzoltók.

— Az épület jellege miatt kiemelten kezel-
tük a tûzesetet, mert félô volt, hogy a lángok
tovább terjednek a sokak által látogatott áru-
házban — tájékoztatta lapunkat Belovics
György, a Közép-budai Tûzôrség parancsnoka.

A tüzet gyorsan sikerült lokalizálni és elol-
tani, de sok munka volt a szellôzô és a
mennyezet visszabontásával. A tûzesetben —
amelyhez közel nyolcvan tûzoltót riasztottak
— szerencsére senki sem sérült meg. A biz-
tonság kedvéért azonban az épületet teljesen
kiürítették. FO
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� Színlelt valutaváltással, mintegy
120 ezer forinttal károsított meg két
személy egy hölgyet április 20-án a
Mammut üzletház elôtt. A bolgár ál-
lampolgárságú elkövetôket a helyszí-
nen elfogták a civil ruhás nyomo-
zók.

� Megöléssel fenyegettek meg egy
személyt a közelmúltban a II. kerü-
letben. A telefonáló szerint a sértett
tehetett arról, hogy ismerôse a kór-
házba került. A fenyegetô telefoná-
lót elfogták, és felelôsségre vonták.

� Laptopot, hatósági igazolványo-
kat, bankkártyákat, készpénzt, a
gépjármû forgalmi engedélyét és
személyes iratokat vittek el egy fel-
tört autóból április 26-án dél körül a
Csévi úton. Az elkövetôket szemmel
tartották a nyomozók, akik a helyszí-
nen tetten érték és elfogták a bûnö-
zôket.

� Ismét trükkel csaltak ki pénzt. Egy
személy azt állította, hogy Németor-
szágból hozott csomagot, mikor be-
csöngetett a II. kerületi lakcímre. A
szállítmányért 54 ezer forintot kért,
valamint további húszezret taxikölt-
ségre. A házigazda átvette a fiának
szóló pakkot, majd adott egy pohár
vizet is a trükkös csalónak, aki távo-
zott a könnyen szerzett pénzzel. A
rendôrök nyomozzák, hogy ki hozta
a kéretlen csomagot.

� A kerítést átvágva, a nyitott terasz-
ajtón keresztül jutottak ismeretlen
tettesek még augusztusban egy Vér-
halom utcai családi házba, ahonnan
ötmillió forint értékben öt fest-
ményt loptak el. Az elkövetôk közül
a rendôrség most négyet azonosí-
tott, közülük hármat a bíróság elôze-
tes letartóztatásba helyezett.

� A kerületi rendôrök elfogták azt
az elkövetôt, aki április 20-án meg-
rongálta egy Házmán utcai lakás be-
járatának rácsát és az ajtót, amivel
25 ezer forintos kárt okozott.

� Két trükkös tolvajt tartoztattak le,
akik magukat vízügyi dolgozónak ki-
adva jutottak be egy II. kerületi la-
kásba. Amíg az egyikük elterelte a
tulajdonos figyelmét, a társa ellop-
ható értéktárgyak és készpénz után
kutatva körbejárta a lakást.

II. kerületi rendôrkapitányság

Rómer Flóris utca 10., tel.: 346-
1800 (ügyelet is), e-mail: 02rk@bu-
dapest.police.hu

A körzeti megbízottak

Ügyelet: 346-1800 vagy a 42 135
mellék. Körzeti megbízotti alosztály-
vezetô: 346-1825.

Civil ruhás nyomozók a közterületeken
A közterületeken nem csak járôrök
teljesítenek szolgálatot — tudtuk meg
Bucsek Gábortól, a második kerületi
rendôrkapitányság vezetôjétôl.
A közterületi nyomozószolgálat
a bûnmegelôzésben vállal fontos
szerepet; feladata, hogy felderítse
azokat a személyeket, akik
bûncselekmény elkövetésére készülnek.

Hála a civilben szolgálatot teljesítô rendôr-
nyomozóknak, nemrég sikerült például lefü-
lelni egy autófeltörésekre specializálódott
bandát. A nyomozók április 20-án délután
három férªra ªgyeltek fel, akik a Germanus
parkban megpróbálták erôszakkal felnyitni
egy autó zárszerkezetét, és a kocsiból okmá-

nyokat, bankkártyákat és személyes iratokat
akartak eltulajdonítani. A civil ruhás rend-
ôrök azonnal értesítették a közrendvédelmi
osztályt, és közösen a feltörés perceiben ér-
ték tetten az elkövetôket. Így az autóban lévô
értékeknek sem veszett nyoma.

— A kerületben most felállított nyomo-
zószolgálat feladata, hogy megelôzzék a
tervezett vagy a már megkezdett bûncse-
lekményeket, illetve a korábban elköve-
tett esetek alapján összetett nyomozati és
közrendvédelmi intézkedések bevezetésé-
vel megakadályozzák például a betörése-
ket, autófeltöréseket vagy rablásokat — tá-
jékoztatta lapunkat Bucsek Gábor. — Kollé-
gáim civilben ªgyelik a közterületeket, és
olyan gépjármûveket használnak, amelye-
ken nincs a rendôrségi megkülönböztetô
jelzés.

A rendôrkapitány elmondta azt is, hogy
mindig az adott nap bûnügyi helyzetéhez iga-
zodva látják el feladatukat a nyomozók, akik
naprakész ismeretekkel rendelkeznek a
megªgyelt területrôl és az elkövetett bûncse-
lekmények jellegérôl. A rendôrség tapasztala-
ta szerint a civil ruhás nyomozói munka je-
lentôsen csökkentheti a közterületeken elkö-
vetett bûncselekmények számát.

szeg

Egy százalék a biztonságunkért
Adója 1%-ával támogassa a kerület közbiztonságát!

Budapest II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány,
székhelye: 1024 Bp., Mechwart liget 1.,

adószáma: 19664644-1-41,
bankszámlaszáma: 10200885-32610426.

A II. kerületi önkormányzat alapítványa a kerületi rendôrkapitányság, va-
lamint a polgárôr szervezetek és a Városrendészet munkáját támogatja.
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� A Pasaréti úton hosszabb idôn át új csator-
nát építenek a Gábor Áron utca és a Radna ut-
ca között, ahol a váltakozó irányú forgalmat
jelzôlámpa szabályozza. A Pasaréti tér felé ha-
ladó 5-ös autóbuszok Gábor Áron utcai meg-
állóját elôrébb, a Küküllô utcához helyezték
át. A Lupény utcát ideiglenesen egyirányúsí-
tották a Torockó utca felé, a Júlia utca
zsákutca lett a Torockó utca felôl.

� Az Ördögárok utcában és a Hímes utcá-
ban felújítják az útpályát a Kerékhegyi utcától
a Nagyrét utcáig, illetve a Hímes utcában a
József Attila utcáig. Útszûkületekre kell számí-
tani, és idôszakosan jelzôôrös forgalomirányí-
tásra.
� A Keleti Károly utcában tart a gázveze-
ték-építés, ezért a Bimbó úttól a lefelé haladó-
kat a buszsávba terelik, a felfelé vezetô olda-
lon ideiglenes áthajtón kell közlekedni sebes-
ségcsökkentés mellett, csakúgy, mint a Fé-

nyes Elek utcába átvezetô útszakaszon. A
Keleti Károly utcát a Tizedes utcánál teljes szé-
lességben lezárták az átépítési munkálatok
miatt.
� A Lövôház utcában megkezdôdött a csilla-
pított forgalmi rend kialakítása megállási tila-
lom elrendelésével az utca bal oldalán.
� A Marczibányi tér déli oldalán elkészült az
új díszburkolat.
� A Szilágyi Erzsébet fasorban felújítják a
vízvezetéket a Házmán utcától a Rhédey utcá-
ig. A zöld területen dolgoznak, így várhatóan
június végéig nem kell forgalomkorlátozásra
számítani, de amikor a Gábor Áron utcához
ér a munka, akkor igen.
� A Margit hídi munkálatok miatt a Budai
alsó rakpartot hétvégenként idôszakosan le-
zárják a két rámpa között, illetve éjszakán-
ként lehet korlátozásokra számítani itt és a
hídfônél a felsô rakparton.
� Májustól a BKV-járatokon kombi jeggyel
is lehet utazni, amely az adott rendezvény be-
lépôjével együtt érvényes, és két órával az ese-
mény elôtt és után korlátlan átszállással lehet
használni Budapest határain belül (ára 640 fo-
rint). Az idôszaki kombi jegy többnapos ren-
dezvényekre vehetô igénybe és 4–23%-os ked-
vezményt biztosít.
� Kishajó közlekedik ismét mindennap a Bo-
ráros tér és Pünkösdfürdô között reggel 8-tól
este 8-ig. 4 éves korig az utazás díjtalan, 4–14
éves korig gyermekjegy váltható.

Rosta Marian

A Batthyány térrôl a Skanzenba
Közvetlen menetrend szerinti autóbuszjárat
közlekedik Budapestrôl a Szentendrén lévô
intézmény fôbejáratáig. A járatok október
31-ig szombaton, vasárnap és ünnepnapo-
kon közlekednek. A Madách térrôl indulnak,
de megállnak a Batthyány téren is, a 86-os
autóbusz Óbuda irányú megállója közelében:
10.20, 11.20 és 12.20-kor. A Skanzen fôbejá-
ratától 14.30, 15.30, 16.30 és 17.30-kor indul-
nak vissza. A viteldíj oda-vissza 800 forint,

diákoknak és nyugdíjasoknak (65 év felett
is) 400 forint. Csak az egyik irányban 500, il-
letve 250 forintba kerül az utazás. Ezzel a
busszal lényegesen kényelmesebb, rövidebb
és olcsóbb az utazás, így azoknak is ajánlha-
tó, akik a környék kirándulóhelyeit — Ókút—
Szabadságforrás, Sas-kô, Nyerges-hegy,
Pap-rét, Vörös-kô, Maharadzsák sziklakert-
je — keresnék fel.

K. I.

Új és megszûnô turistautak
Új, piros kereszt jelzésû turistaút visz a hû-
vösvölgyi Nagyrét melletti parkolótól, a sárga
körjáratú útból kiágaztatva, a piros sáv jelzé-
sû turistaútig. A nyolcszáz méteres összekötô
út legfôbb elônye, hogy most Nagykovácsi és
Hûvösvölgy között, végig erdôben haladva is
lehet ezután túrázni. A Nagy-Hárs-hegy észa-

ki lábánál futó jelzésen a Petneházy rét felé is
elsétálhatunk. Sajnálatos módon két turista-
út: a Pesthidegkút feletti Kálvária-hegynek a
csúcsától Solymár felé esô lejtôn továbbveze-
tô 350 méteres szakasza, valamint a Nagyko-
vácsit Perbállal összekötô út rövid leágazása
megszûnik. Kertész István

Közlekedési hírekMár az utcákat róják
a városôrök

A Városrendészet közterület-felügyelôihez
hasonló sötétkék egyenruhában, ám más fel-
adattal és jogkörrel felruházva teljesítenek
szolgálatot a városôrök. Az utcákon vagy a Vá-
rosrendészet diszpécserközpontjában 12
vagy 24 órás szolgálatot látnak el. Az új mun-
katársak vigyázzák a játszóterek és közparkok
rendjét, figyelnek az utcák közbiztonságára,
valamint ellenôrzik a közterület-foglalásokat
is.

— Számos olyan feladatot végeznek, amely-
hez nem kell a közterület-felügyelôk speciá-
lis szakképesítése, hatósági jogköre, mégis
jelentôsen erôsítheti a közterületek rendjét
— mondta Vajthó Gábor, a Városrendészet ve-
zetôje. — Ezzel jelentôs terhet vesznek le a fel-
ügyelôk válláról, akik így a kerület más része-
in járôrözhetnek, intézkedhetnek. Az önkor-
mányzat részben saját, részben állami pályá-
zati úton elnyert támogatásból finanszírozza
az új munkatársakat.

A városôrök sikeresen zárták az elméleti
vizsgákat. Elsô gyakorlati feladataik közé tar-
tozott, hogy a rendôrséggel és a közterület-
felügyelôkkel együtt részt vettek a 11-es busz
vonalának ellenôrzésében.

Létrán állva bukott le
Egy panzió illegális reklámtábláját helyezte
ki egy férfi még márciusban a Gyergyó utcá-
ban, amikor a Városrendészet járôrei kérdô-
re vonták. Az illetô utólag szerette volna, ha
az eset meg sem történik, de mivel a közterü-
let-felügyelôk éppen a létra tetején fényké-
pezték le, nem tagadhatta a szabálysértést.

Útfelújítások
Megkezdôdött a Hímes utca (József Attila út-
ja—Kerekhegyi utca közötti szakasz) és az Ör-
dögárok utca (Nagyrét utca—Kerekhegyi utca
közötti szakasz) felújítása a Podmaniczky
Program keretében. Mindkét szakaszon válta-

kozó irányú, félpályás útlezárás mellett zajlik
a forgalom. Az autósok haladását jelzôôrök
segítik. A munkák a Hímes utcában május
22-ig, az Ördögárok utcában június 22-ig tar-
tanak a tervek szerint.

Törökvész-gála
A Törökvész Úti Általános Iskola május 20-
án 17 órától ismét megrendezi hagyományos
gálamûsorát, amelynek alapvetô célja, hogy
felmutassa az intézmény értékeit: a hagyo-
mányôrzést, a kultúra és a mûvészetek ápolá-
sának fontosságát. A furulya-, a népi játék és
a népdalok mellett a legügyesebb zeneiskolá-
sok, vers- és prózamondók, valamint mind-
két énekkar fellép e szép délutánon.

Az iskola vezetôsége minden kedves szü-
lôt, nagyszülôt, régi és jövendô diákot és ér-
deklôdôt nagy szeretettel vár az iskolánk aulá-
jába.
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Élményekkel a gyógyulásért
Bátorság! — biztatjuk sokszor
magunkat vagy a másikat, ha egy nehéz
élethelyzettel kell szembenéznünk.
Minden hétköznapi gond, baj eltörpül
azonban akkor, ha kiderül, hogy
gyermekünk beteg, nagyon beteg.
Ilyenkor van igazán szükség bátorságra,
szülônek és gyereknek egyaránt, hogy
szembe tudjanak nézni a kórral,
harcolni tudjanak ellene. A daganatos
és egyéb krónikus betegségek testet,
lelket próbára tesznek. Az orvosi
segítség mellett nagy szükség van ilyen
helyzetben egy olyan elfogadó közegre,
amely segít a félelmek feloldásában, a
fájdalmak elviselésében, s ezáltal
hozzájárul a remélt gyógyuláshoz is. Ez
a Bátor Tábor.

— Az élményterápiás tábor ötlete Ameriká-
ból származik — meséli Vass Nikolett testneve-
lô tanár, aki harmadik éve táborvezetôként
vesz részt a Bátor Tábor Alapítvány munkájá-
ban. — Az elsô hasonló céllal mûködô tábort
a világhírû ªlmszínész, Paul Newman alapí-
totta még a nyolcvanas évek végén. Európá-
ban elôször Írországban honosodott meg a
mozgalom. A magyar alapítvány is ír mintára
mûködik 2001 óta. Az elsô évben még csak
néhány gyermeket tudtunk táboroztatni a Ró-
mai-parton, de azóta állandó táborhelyünk
van Hatvan közelében.

Az utcán látható plakátok — Zorro vagy
Robin Hood — nem betegséget és elesettsé-
get, sokkal inkább kalandot, és valóban, bá-
torságot sugallnak.

Az élményterápia lényege, hogy a táborban
a gyerekek ne a betegségükkel foglalkozza-
nak, hiszen ezt teszik életük nagy részében,
hanem azzal, hogy mi mindent tudnak ugyan-
úgy megcsinálni, mint egészséges társaik.
Fontos, hogy megtapasztalják, mire képesek,
s mindezt vidáman, jókedvûen, hasonló sor-
sú társaik körében. A tábor végezetével nem-
csak élményeiket vihetik haza, hanem ötlete-
ket is, amivel otthoni életük is színesebbé
válhat.

Milyen kihívásokkal találkoznak a gyere-
kek a táborban?

Van olyan kamasz ªú, aki itt vett részt elô-
ször kézmûves foglalkozáson, egy másik tábo-
rozónk, aki még sohasem próbált nyíllal lô-
ni, a kör közepébe talált, a harmadik pedig
elôször csak messzirôl méregette azt a lovat,
amelyre végül is fel mert ülni. A lovaglás nép-
szerû program nálunk. A gyerekek valóságos
kalandtúrán vesznek részt lóháton, egy ma-
guk alkotta ªgura bôrébe bújva. A lányok sok-
szor királykisasszonnyá válnak, a ªúk pedig
vitézzé, s közben izgalmas eszközökkel járják
végig a terepet. A 6–9 méteres magasságban
lévô kötélpálya sokak bátorságát és ügyessé-
gét teszi próbára. Ugyanakkor csodálatos ér-
zés, ha valaki legyôzve tériszonyát felmászik,
sôt a végén le is ugrik a magasból!

A táboroztatók számára is kihívás, hogy
tényleg biztonságosan vehessenek részt a
gyerekek ezekben az élményekben.

Nagy a felelôsségünk. Tisztában kell len-
nünk azzal, hogy ki, mire képes. Csak így va-
lósulhat meg a tábor célja, hogy növeljük a
gyerekek önbizalmát, sikerélményt szerez-
zünk nekik, hogy a hét végén büszkén mond-

hassák el: megcsináltam. Nagyon szép pilla-
natokat élünk át együtt a gyerekekkel —
mondja végezetül Nikolett. — Sokszor hallot-
tam, ahogy mesélik egymásnak, mi minde-
nen mentek keresztül, meg, persze, tábori él-
ményeiket is. Csodálatos, ahogy túl tudnak
lépni a bajokon. Azt hiszem, sokat tanulha-
tunk tôlük. Péter Zsuzsa

A BÁTOR TÁBOR daganatos, cukorbeteg, hemofíliás és króni-
kus ízületi gyulladásban szenvedô 6–18 éves gyerekeket fo-
gad, jelentkezni a kezelôorvoson keresztül lehet. Egy gyerek
háromszor vehet részt — ingyenesen — a táborban. Emellett
kicsik számára családi táborokat, valamint testvértáborokat is
szerveznek, ahol beteg és egészséges testvér közösen élik meg
a kalandokat. Egészségügyi értelemben biztonságban vannak
a gyerekek, hiszen minden turnusnál egészségügyi önkénte-
sek is részt vesznek a tábor életében, igaz, a fehér köpenyt
ilyenkor otthon hagyják. A Bátor Tábor Alapítvány adószáma:
18107913-1-41, bankszámlaszáma: 10918001-00000015-
88740016. Online adományozás: www.batortabor.hu

A Hidegkúton élô Lakner Róbert 18 éves, és évek óta küzd sokízüle-
ti gyulladással. Mint elmondta, nagyon nehéz volt szembenézni a
krónikus betegséggel, hiszen elôtte hét évig dzsúdózott, sokat bi-
ciklizett, teniszezett, és mindennek egy csapásra vége szakadt, a já-
rás is fájdalmat okozott. Hosszú vizsgálatok után Robi rendszeres
injekciós kezelést kap, aminek következtében most jól érzi magát,
még a kerékpárjára is felpattan. Kezelôorvosa javaslatára vállalko-
zott az egyhetes táborra.

— Tavaly nyáron vettem részt a Bátor Táborban, ahol nagyon jól
éreztem magam. Elsô perctôl fogva nagyon kedves volt mindenki,

az igazi pörgôs, jó hangulat rögtön kialakult. Élményterápiának nevezik hivatalosan, ami
a táborban ránk várt, és valóban, óriási élményekben volt részünk. „Bátorkodás” közben,
úgy láttam, senki nem érzett fájdalmat, ami persze a gyógyszerek hatása is volt, meg
nem is gondoltunk a bajunkra. Orvosok is voltak velünk, többek között az ORFI-ból, bead-
ták az injekciókat, és probléma esetén segítettek volna, de nem kellett.

Szeretem a magasságot meg a sebességet — vallotta be Robi —, így a kilenc méter ma-
gasságú, pelenka elnevezésû tornyot kifejezetten élveztem. Az elnevezés nem véletlen!
Többször felmásztam és leugrottam, szerintem szuper érzés! Az íjászkodást is kipróbál-
tam, de lóra nem ültem. A táborban a „kell” szó ismeretlen, de a „kár lenne kihagyni, ha
itt a lehetôség” annál sûrûbben hangzik el. Belekóstolhattunk a fotózás rejtelmeibe is, és
kihasználtuk, hogy van egy tó, ahol evezni vagy horgászni lehetett.

Húszéves kortól lehet jelentkezni önkéntes táboroztatónak, vagy ahogy a táborban hív-
ják, cimborának. Most azon gondolkodom, hogy két év múlva én is elmennék cimbinek,
mert olyan élményeim voltak, amiket soha nem fogok elfelejteni!

Vass Nikolett
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Meghívó
A Nemzeti Fórum Egyesület II. Kerületi Szer-
vezete következô összejövetelén, május 20-
án 18 órakor a Fidesz II. kerületi irodájában
(1024 Keleti Károly u. 13.) Tarics Péter: Aki Eu-
rópából (is) látta Magyarországot — gróf Szé-
chenyi István tekintete címû könyvének elô-
adással egybekötött bemutatója lesz. A könyv
Széchenyi halálának 150. évfordulójára a
2010-es Széchenyi-emlékévben jelent meg,
és a bemutató után megvásárolható, vala-
mint a szerzôvel dedikáltatható.

Barlangok, ha találkoznak
Több éves kutatómunka után a barlangászok
megtalálták a régóta feltételezett átjárót a
Pál-völgyi kôfejtônél lévô Harcsaszájú-bar-
lang és a szomszédos Hideg-lyuk-barlang kö-
zött.

Nagy Gergely Domokos és Nagy András, a bar-
langok feltárását vezetô kutatók irányításával
a két ágból egyszerre próbálták meg átbonta-
ni az agyagos szûkületet. A két járatrendszer
együttes hossza így eléri a hat kilométert. A
barlangrendszer járatai mélyen benyúlnak la-
kott területek alá, néhol teljesen szárazak és
agyagosak, máshol viszont nedvesek, a fala-
kat több helyen gazdagon borítják a cseppkö-
vek.

A barlangok ugyanabból a kôfejtôbôl nyíl-
nak, mint a Pál-völgyi-barlang, és járataik is
nagy valószínûséggel ugyanazon barlangrend-
szerhez tartoznak, azonban köztük még 40
méteres ismeretlen zóna húzódik. Ha a továb-
bi kutatások során sikerülne megtalálni az
összekötô járatokat, akkor az ország leghosz-
szabb barlangrendszere alakulna ki Budán.
Az eddigi „csúcstartó” a 25 km hosszú aggtele-
ki Baradla-barlang. A kutatásban fôként a Ba-
rit és a Papp Ferenc (Harcsaszájú-barlang),
valamint a Szabó József (Hideg-lyuk-bar-
lang) Barlangkutató Csoportok vettek részt.

A feltárást az interneten is nyomon követ-
hetik: http://barit.cserkesz.hu/harcsa. Hideglyuk-barlang (Kunisch Péter felvétele)

Családgondozót keresnek
A kerületi családsegítô központ családgondo-
zói munkakörbe, határozott idejû közalkalma-
zotti jogviszonnyal egy fô szociális munkás
végzettségû munkatársat keres. Bérezés Kjt.
szerint. Jelentkezés május 20-ig a bp02css@
freemail.hu email címen, Sziráki Anikónál.

Remetei piac
Minden hónap második és utolsó szombat-
ján — legközelebb május 29-én, június 12-
én és 26-án várják a helyi piacra — ôsterme-
lôi piacot tartanak Máriaremetén a Cserkész-
ház kertjében (1029 Hímes utca 3.).
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Pasaréti Pagony
Lacza Bálinttal a Pasarét egyik csendes
utcájában található presszó kerti
asztalánál ültünk le beszélgetni. Ha
valaki még nem járt erre, nem biztos,
hogy rögtön feltûnik neki a regénybe
illô hely. A kerítésén szinte alig lehet
belátni a sûrû növényzettôl. A presszó
pompás teraszán itt-ott kôszobrok
állnak, olyan hanyagsággal, mint az
Epreskertben. Bálintot — ahogy
Micimackót a Százholdas Pagonyban —
mindenki ismeri és barátjaként üdvözli,
legyen az vendég, vagy az utcában
sétáló idôs bácsi.

Hogy talált rá erre a mesés helyre?
Itt születtem, a presszó fölötti lakásban

nôttem fel. A fafödémes ház 1892-ben épült,
a kerület egyik legrégebbi épülete. A család-
ban korábban nem volt vendéglátós, én sem
annak készültem. Édesanyám az ÁNTSZ-nél
dolgozott, édesapám mûszerész, jómagam
kommunikáció-mûvelôdésszervezô szakon
végeztem. Nem sokkal azután, hogy megkap-
tam a diplomám, biciklizés közben elütött
egy autó, több mûtéten átestem. Az orvosok
azt mondták, maximum 12 kilót bír majd el a
kezem. Dühös voltam az egész világra, nem
tudtam, mihez kezdjek, de be akartam bizo-
nyítani elsôsorban magamnak, hogy többre
vagyok képes.

Elôször szó sem volt presszóról, arra gon-
doltam, hogy a ház alatt bútorkereskedést
nyitok, ennek a helyét barátaim segítségével
alakítottam ki. Ezután az esélytelenek nyugal-
mával felkerestem egy nagylelkû úriembert,
egy bútorkereskedôt, Knopp Jánost. Ismeret-
lenül beállítottam hozzá, és a huszonévesek
bátorságával megkérdeztem, segít-e nekem
bútorkereskedést nyitni, úgy, hogy egy ªtyin-
gem sincs.

Szimpatizált velem, kiderült, hogy a ªa
pont egykorú velem. Szó nélkül berendezte a
kereskedésemet felvidéki parasztbútorok-
kal, lócákkal, tékákkal (faliszekrényekkel),
asztalokkal. Belevágtam, de mondanom sem
kell, az üzlet nem akart beindulni. Végül be
kellett látnom, hogy ez a szakma nem nekem
való. Rájöttem viszont arra, hogy a hely re-
mek presszó lehet. Kis idô elteltével már
nemcsak a barátaim jártak a kereskedésbe,
hanem a környékbeliek is. Egyre többen néz-
tek be és ültek le beszélgetni, egy kávéra vagy
italra, a gyönyörû bútorok között pedig min-
denki jól érezte magát.

A bútorokat megtartottam, és azóta „tör-
lesztettem” barátomnak. A törzsvendégeim
sokszor meglepnek valamivel, volt mibôl vá-
logatnom. Ajtókat, cserépkályhákat adtam
cserébe a baráti segítségért, amiért mindig
hálás leszek.

Bálint ezután egy kereskedô lelkesedésével vé-
gigmutatta a szebbnél szebb antik tárgyakat,
amelyek a presszóját díszítik. Elôször az 1920-as
években készített Bergmann-ventilátorokhoz ve-

zetett büszkén, majd az antik gyertyatartókat és
a plafon alá felszerelt kovácsoltvas korlátot mu-
tatta meg. Nevetve megemlítette, hogy a vécében
pedig gyönyörû Zsolnay falidíszek vannak. És
ha már a kincseknél tartunk, a kertben gyönyö-
rû szobrok állnak…

Mindegyiknek külön története van. A kôszob-
rok közül az egyik Ferenc József idejébôl való, egy
másik Árvai Ferenc alkotása, aki a Széna téri
56-os emlékmûvet készítette, és Nemes Attila kô-
faragó mûvei is megtalálhatók itt.

— Minden érdekel, szép tárgyaim vannak
itt is, otthon is. A presszó dekorációját fôleg
a környékbelieknek köszönhetem, akik egy

kicsit otthonuknak érzik a kávézót. Egy úri-
ember például annyira szeret idejönni, hogy
örömet szerezzen, hozott egy boroskancsót
egy hagyatékból. Ha valamelyik vendégem
utazik, sokszor lep meg valamilyen apró szu-
venírrel. Minden ajándékra büszke vagyok,
értékesek számomra, hiszen azt jelzik, meg-
becsülnek a vendégeim, ahogy én is ôket.
Büszke vagyok rájuk, megtisztelô, hogy biza-
lommal fordulnak hozzám.

A presszóból valószínûleg többet is ki le-
hetne hozni, már csak az épület adottsága mi-
att is, de nekem a proªton kívül ugyanolyan
fontos, hogy jól érezzem magam ezen a he-
lyen. Vagyis a több bevételért nem vagyok haj-
landó akárkit beengedni. Ha egy vendég
azért jön, hogy kulturáltan jól érezze magát,
gyönyörû környezetben, azt szeretettel, barát-
ként fogadom. Balhét viszont nem tûrök.
Akik idejárnak, megbízhatóak, tolerálják pél-
dául, ha este a szomszédok miatt nem lehet
ordítozni. A kezdet kezdetén a Budenz úti
gimnazisták fedezték fel a kuckót — törzsven-
dégeim emlegetik így a presszót —, közülük
ma is sokan visszajárnak. Sokféle rendez-
vényt tartottak már nálam: szülinapi bulikat,
ballagást, halotti tort, keresztelô utáni ünne-
pélyt. És hát a kiállításmegnyitók, nem vélet-
lenül presszó és galéria a hely neve...

Kik állíthatnak ki itt?
Nem cenzúrázok, az a mûvész, aki szeret-

ne, bátran keressen fel, elôbb-utóbb lehetô-
sége lesz rá. Minden hónapban más kortárs
mûvész képei lógnak a falon. Állított már ki
Bodoni-Dombi Zsolt és Incze Mózes festômû-
vész, Schneider Izabell író, festô, Léna Szanco-
va festômûvész, a Nimród fotóstúdió mûvé-
szei, illetve szobrokból is nyílt már tárlat,
Kézdi Lóránt díszlettervezô unokái a mûvész
néhány kisplasztikáját állították ki nálam. Ál-
landó Viszockij-estek hallhatók, az orosz kul-
túrház rendezésében, Viczai Péter Viszockij-
kutató és Haller László, az ELTE balti tanszé-
kének vezetôje, nyugdíjas professzor közre-
mûködésével.

A presszón kívül másra is marad ideje?
A családra mindenképp, másfél éves ªam,

Botond a második szerelmem, az elsô pedig
a feleségem. Ô is a kerületben dolgozik, jóga-
oktató. Mivel a presszó 11-kor nyit, elôtte a
családommal vagyok, utána jöhet a munka,
ami nem csak a kiszolgálásból áll. Folyamato-
san próbálok fejleszteni, nemrég fejeztük be
— szomszédom segítségével — a terasz hátsó
részén a fapavilon építését. Sok barát, ven-
dég segít minden ilyen munkában, ezzel
együtt nagyon szeretnék már egy olyan fôállá-
sú alkalmazottat, aki sajátjának érzi a presz-
szót, és ha lát egy csikket, kérés nélkül felve-
szi. A vendéglátást ehhez szeretni kell, én
imádom. Nem mondom, eleinte féltem at-
tól, hogy majd nagyon behatárolja az élete-
met, és talán nem is vendéglátósként akarok
megöregedni, de most nagyon élvezem a
munkám.

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

Siklóernyôs nyílt nap
A Kettô SE siklóernyôs nyílt napot tart má-
jus 29-én szombaton, találkozó az Arad és
Kardos utca keresztezôdésénél 9 órakor. Az
érdeklôdôknek érdemes pontosan érkezni,

mert 20–30 kilométert kell autózni az aktuá-
lis starthelyre.

További információ: www.up-hungary.hu,
pbg@freemail.hu, tel.: 06 30 445-1889.

A VASS MIKLÓS ÉRTELMILEG AKADÁ-
LYOZOTTAKAT SEGÍTÔ KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET köszöni, hogy adója egy száza-
lékával támogatta az egyesületet a korábbi
években. Az adományokat gondozottaik és
családjaik életkörülményeinek javítására
használták fel. Kérik, hogy az idén is támo-
gassa az SZJA 1%-ával az egyesületet. Adó-
szám: 18104989-1-41.

A MAGYAR ORIGAMI KÖR célja a papír-
hajtogatás népszerûsítése. Az elmúlt két évti-
zed során sok oktatási és mûvelôdési intéz-
ményben tartottunk foglakozásokat, tovább-
képzéseket. Kérjük, támogassa adója 1 szá-
zalékának felajánlásával tevékenységünket.
Adószám: 18342152-1-41.

AZ ERDÉLYÉRT ALAPÍTVÁNY (www.er-
delyertalapitvany.hu) erdélyi, magyar anya-
nyelvû, magyarországi egyetemeken tanuló
fiataloknak nyújt ösztöndíjat. Kérjük, hogy
adója 1%-áról az alapítvány javára rendelkez-
zen a 18084946-1-41 adószámon.

A MÚZEUM 1956 EMLÉKÉRE KÖZ-
HASZNÚ ALAPÍTVÁNY (www.1956muze-
um.hu) kéri, hogy adója 1%-áról az alapít-
vány javára rendelkezzen a 18097474-1-41
adószámon, és ezzel támogassa kiállításain-
kat, amelyeken a forradalom és az azt köve-
tô megtorlás emlékeit mutatjuk be; középis-
kolás és egyetemista fiatalok számára kiírt
pályázatainkat, melyek díjnyertes mûveibôl
kiadványokat jelentetünk meg.

Megkezdôdött az evezôsidény
Jubileumi évadnyitót tartott a Danu-
bius Nemzeti Hajós Egylet — amely-
nek színeiben a II. kerületbôl is so-
kan versenyeznek — április 25-én a
Margitszigeten, illetve a budai Duna-
ágban. A Gróf Széchenyi István ünne-
pi evezôsversenyen ötszáz résztvevô-
vel 12 futamot tartottak. A sportren-
dezvényen részt vett Schmitt Pál, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnöke, a II.
kerületi önkormányzatot Soltész Atti-
la, a Közoktatási, Közmûvelôdési,
Sport és Informatikai Bizottság elnö-
ke képviselte. A hajós egylet közhasz-
nú civil szervezetként mûködik,
amelyben színvonalas versenysport-
tevékenység, kiváló utánpótlás-neve-
lés és szabadidôsport zajlik, és elsô-
sorban a fôváros belsô kerületeiben
élôk sportolás iránti igényeit szolgál-
ják ki.

Mosolygós rézsû
Sok szó esik mostanában a polgári kezdeményezésekrôl, a civil mozgalmak erejérôl, az ön-
zetlen közösségi munkáról. Fontos a rászorulók segítése, az adakozás, de fontosak az apró-
ságok is, azok a tettek, amelyekkel egy csöpp jókedvet adhat az egyik ember a másiknak.
Ha a hidegkúti végállomásra villamosoznak, a rézsûoldalban egy mosoly ragyog: ªatalok
napszínû árvácskából ültettek „szmájli-bokrot”. Nem elriasztó graªtti, falªrka, nem is el-
szórt szemét, ami sokak számára az urbanizmus könyörtelen és lélekromboló velejárója,
hanem a zöld fûben megbújó virágok köszöntik az utasokat.

Nem nagy dolog, mondhatják — tényleg nem az, de igazi civil kurázsi. Kitalálni, palántá-
kat venni, csúszkálni a veszélyes hegyoldalban, csak azért, hogy reggelente visszakacsint-
hassanak a saját mosolyuknak, és hogy másokat is mosolyra fakasszanak. Azt hiszem, ezek-
bôl a ªatalokból lesznek a közösség iránt elkötelezett felnôttek.

Addig is, nevessenek Önök is vissza a kanyarból az árvácska-mosolynak!
Hajnal István

Az olvasó írja…
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Allergiás? Meggyógyulhat!
…akkor, ha a szemléletemnek, szemléletünknek megfelelôen nem az allergéneket — például a polleneket
— üldözzük, hanem a szervezetet komplex módon, holisztikus szemlélettel vizsgáljuk, megkeressük az im-
munrendszert terhelô okokat, s azokat meg is szüntetjük.

A pollenek, az allergének akkor is ott voltak az allergiás környezetében, amikor még nem mutatott túlér-
zékenységi reakciót. Az allergiás szervezetében változott meg valami, hogy az addig természetes környeze-
tére immár allergiás reakcióval válaszol. Az allergiás immunrendszere általában túlterhelt, s ezzel magya-
rázható, hogy a genetikailag erre hajlamos egyénnél az immunrendszer kisiklik, falsul kezd mûködni. En-
nek a túlterhelésnek az okai kideríthetôk.

A szervezet feltérképezésére alkalmas, s egyben ennek energetikai, informatikai vizsgálata a Voll-mód-
szer, mely teljessé teszi a diagnosztikát, s amellyel kideríthetôk a szervezetet terhelô kémiai, fizikai és
mikrobális eredetû, betegséget kiváltó okok: kémiai anyagok, mikroorganizmusok, gócok, lelki problé-
mák, avagy akár a sugárterhelés. (Vigyázat, hamisítják, és sokan csak pénzszerzésre használják!)

Ezek megszüntetésével, individuálisan, azaz az adott páciensre, egyénre szabottan történhet a kezelés.
A vizsgálat és a gyógyítás eredményességét az a szemlélet teszi lehetôvé, amelyet 20 év tapasztalatával

szintetizáló gondolkodással, holisztikus szemlélettel a Medic Poliklinikán sikerült kidolgozni. Összekap-
csolva a nyugati morfológiai, kémiai
és a keleti energetikai módszereket,

teljes a diagnosztika és a terápia. Ha kell, operálunk, ha kell, antibiotikumot
adunk, ha kell, szelíd módszerrel, homeopátiával, izopátiával gyógyítunk
egyénre szabottan. Voll diagnoszta, belgyógyász, gégész, fogszakorvos, nôgyó-
gyász, bôrgyógyász, urológus, kineziológus stb. együttmûködésével.

A Medic Poliklinika ilyen holisztikus szemléletû. Célunk a parlagfûallergi-
ás, szénanáthás, asztmás, ekcémás, ételallergiás betegeket nemcsak tünetileg
kezelgetni, hanem meggyógyítani.

20 éve bizonyítok, bizonyítunk. Tessék meggyógyulni!
Dr. Kecskés Gabriella

Medic Poliklinika
1052 Budapest, Városház u. 14.

266-6050, 317-6253
www.medic-poliklinika.hu

(x)

A rejtvény fôsoraiban G. B. Shaw mondását rejtettük el. A
2010/8. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A hullám el-
csitul, de az óceán megmarad.”. A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint ér-
tékben választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából:
Apjok Ferencné, Bodor Andrea és Szegô Péter. Gratulá-
lunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesbolt-
ban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkeru-
let.hu címre legkésôbb 2010. május 28-ig.
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Buda: színes szélesvásznú
Ha különleges forgatagba, iz-
galmas buliba, színes társaság-
ba készül valaki, gyakrabban
választja Pestet úticélul, mint
a kellemes, zöldellô, friss Bu-
dát. Nehéz is — egy inkább la-
kónegyednek — felvenni a ver-
senyt a pesti nyüzsgéssel, per-
sze, talán nem is kell. Viszont
értékelendô, hogy olykor meg-
mozdulnak a hegyek lankái
egy-egy este, színessé, vidám-
má téve az arra járók hangula-
tát.

Ilyen színes kavalkáddal kö-
szöntötte a gyorsan induló nya-
rat a CASCADE. Kéri Péter az
étterem élén megtesz min-
dent azért, hogy évente nem
egyszer összefogja a helyszí-
nen a média, a mûvészvilág, a
kultúra, és a gazdasági élet is-
mert arcait, igazi személyisé-
geit, hogy azok végre igazán el-
lazulva, jó ételek és különle-
ges borok társaságában élvez-
hessenek egy stresszmentes
estét.

Az étterem és egyedi beren-
dezésû koktélbárja április 30-
án igazán színes társaságot lát-
hatott vendégül. Egyszerre él-
vezte a Váczi Eszter Quartet lá-
gyan simogató koncertjét Vásá-
ry André és Horváth Tamás a
Csillag születik-bôl, illetve
Szôke Zoltán, Tihanyi Tóth
Csaba, Balogh Edina és Domo-
kos László a Barátok közt-bôl,
akárcsak Réz András és remek
társasága. És ez csak egy felso-
rolás kezdete.

Kéri Péter büszke arra, hogy
az általa vezetett helyszín ott-
hont adhat minden ilyen szí-
nes, mozgalmas rendezvény-
nek. Büszke úgy is, hogy leg-
többször nem a celebritások
és a „nagyemberek” töltik
meg a tereket, hanem családi
rendezvények, céges esemé-
nyek jó hangulatát teremti
meg profi csapatával, vagy egy-
szerûen egy felejthetetlen esti
randevú vagy egy kiváló hétvé-
gi ebéd az, amit „hozzáad Bu-
dához”.

És ezt már nem csak Budán
tudják.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

II. KERÜLETI KFT PRECÍZ KERESKEDELMI
ÜGYINTÉZÔT KERES FELHASZNÁLÓI
SZINTÛ SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLATTAL.
TEL.: 274-2692
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06 20 359-5918
Teljes körû háztartási munkát vállalok ese-
tenként is. Tel.: 06 30 527-5091
HIDEGKÚTI CSALÁDI HÁZBAN BÖLCSÔ-
DÉS KORÚ GYERMEKEK EGÉSZ NAPOS
FOGLALKOZTATÁSÁT, FELÜGYELETÉT
VÁLLALOM. EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS, JÁT-
SZÓHÁZ, NÉMET NYELVOKTATÁS. EGÉSZ-
SÉGÜGYI DIPLOMÁVAL ÉS LEINFORMÁL-
HATÓ TAPASZTALATTAL RENDELKEZEM.
TEL.: 06 30 646-9724, 06 30 824-9131
Megbízható, házimunkát szívesen vég-
zô, igényes fiatal nô HÁZVEZETÉST vál-
lal gyakorlattal. Tel: 06 20 77-99-736
TÁRSALKODÓNÔI állást vállal humán dip-
lomás 60-as, vidám, energikus, leinformálha-
tó asszony. Gépkocsival rendelkezem. Tel.:
06 30 484-1653

OKTATÁS
A PINOKKIÓ MAGÁNÓVODA 1,5 ÉVES
KORTÓL szeretettel várja a gyermekeket a
szeptemberben induló csoportjaiba. Bioéte-
lek, angol, sportok, iskola-elôkészítés. Tel.:
06 30 991-9384, www.pinocchio.hu
HUNGARIAN FOR FORIGNERS —
UNGARISCH FÜR AUSLÄNDER —
HONGROIS POUR ÉTRANGÈRE.
Tel.: 06 30 670-3057
A KIKELET MAGÁNÓVODA VÁRJA KIS LÉT-
SZÁMÚ CSOPORTJAIVAL ÚJONNAN BEIRAT-
KOZÓ OVISAIT. ÓVODÁNK ANYANYELVI AN-
GOLOKTATÁSSAL, VÁLTOZATOS ÉTELEKKEL,
TORNATEREMMEL, NAGY KERTTEL VÁRJA
A GYERMEKEKET. TEL: 391-4445, 06 30
456-4707, www.kikeletovoda.hu
A GYEREKBIRODALOM BÖLCSÔDE 20 he-
tes kortól 4 éves korig vállalja a gyerekek
gondozását-oktatását: angol nyelv, Kodály
ének-zene, gyógytorna, egyéni fejlesztés,
helyben készült ételek. Tel.: 06 30 472-
7495, www.gyerekbirodalom.hu
A Gyerekbirodalom Bölcsôde minden ré-
gi-új érdeklôdô családját szeretettel várja a
10 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁRA. Idôpont: jú-
nius 12., 10 óra, helyszín a bölcsôde, 1026
Patakhegyi út 17., Somos Mónika. Tel.: 06
30 472-7495, www.gyerekbirodalom.hu
Gitároktatás! Minden korosztály számára.
Tel.: 06 20 561-0151
TANÁRHÁZASPÁR GYORS EREDMÉNY-
NYEL OKTAT, KORREPETÁL HUMÁN ÉS
REÁL TÁRGYAKBÓL. TEL.: 06 30 391-
0503
6–12 éves gyermek felügyeletét, tanítását
vállalja pedagógus. Tel.: 06 30 633-9937
NÉMET NYELVOKTATÁS Máriaremetén dip-
lomás nyelvtanárnál. 2000 Ft/45 perc. Tel.:
06 30 670-3057
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
ANGOL drámatábor nyáron a Balatonnál
8–12 éveseknek. Tel.: 06 30 537-3138,
www.belbudatanoda.hu
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TA-
PASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGA-
CENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: 06 30
343-8351
ANGLIÁBAN DIPLOMÁZOTT TANÁRNÔ
22 ÉVES TAPASZTALATTAL ANGOLÓRÁ-

KAT AD. HÁZHOZ IS MEGYEK. TEL.: 06
30 409-7288
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIA-, STATIKATANÍTÁS középiskolai ta-
nártól. Videofilm-készítés. Tel.: 06 30 709-
2362
Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános és közép-
iskolásokat a VÖRÖSVÁRI ÚTON; min-
den délután és szombat délelôtt. THA-
LÉSZ-KÖR, www.obudamatek.hu, tel.:
06 20 946-2027.
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai ta-
nártól. Tel.: 06 30 709-2362
FEJESTANODA vállal matematika-, fizikaok-
tatást alapoktól szigorlatig. www.fejestano-
da.atw.hu, tel.: 06 70 366-6445, 250-2003.
KÉMIATANÍTÁS MINDEN SZINTEN (06
30 264-5648), BIOLÓGIA EMELT SZINTÛ
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS GYAKORLÓ
KÖZÉPISKOLAI TANÁRNÁL (06 30 853-
1153). TEL.: 06 30 264-5648

INGATLAN
A harkányi Siestában 1,5 szobás apartman
június 6-tól 19-ig átadó, vagy a jog eladó.
Tel.: 06 30 952-0906
Spanyolországi üdülôfaluban lefoglalt négy
fôs apartman kedvezményesen átadó. Ali-
cante/Calpe Costa Blanca, jún. 12–19-ig.
Ára: EUR 450. Tel.: 275-7010, 06 20 944-
2077
A Törökvész út elején utcára nézô 16 m²-es
garázs június 1-jétôl hosszú távra kiadó.
Tel.: 326-6024
GARÁZS KIADÓ A TÁROGATÓ ÚTON AZ
IBS KÖZELÉBEN. TEL.: 06 30 624-3537
Egyedi GARÁZS kiadó a Szemlôhegy—Esz-
ter utca sarkon. Utcára nyíló, 20 m²-es. Tel.:
06 70 242-4144
KERESEK ELADÓ 2–3 SZOBÁS LAKÁST
PASARÉTEN ÉS KÖRNYÉKÉN. TEL.: 201-
9475, 06 70 237-9030
SVÁJCI ÉS NÉMET ÜGYFELEINKNEK 2–4
SZOBÁS ELADÓ VAGY KIADÓ LAKÁST,
CSALÁDI HÁZAT KERESÜNK. ÉBEN IN-
GATLANIRODA. TEL.: 06 20 479-9001,
eben@ebeningatlan.hu
A Garas utcában 1,5 szobás 35 m²-es na-
pos, erkélyes I. emeleti lakás jó közlekedés-
sel hosszú távra kiadó. 57 000 Ft+rezsi.
Tel.: 06 30 302-7760
Lakás kiadó garázzsal a II. kerületi Csa-
lit utcában. Csendes, zöldövezeti, pano-
rámás, 56 m²-es, két különálló szobá-
val, konyhával, erkéllyel. Tel.: 06 30
942-8357
Budagyöngyében 22 m²-es üzlet kiadó.
Tel.: 06 70 318-6207
KIADÓ a Rózsadombon (a volt Ifjúsági Szál-
ló közelében) 64 m²-es polgári lakás. Fris-
sen festett, félig bútorozott. Irányár: 80 E
Ft+rezsi. Tel.: 06 20 388-0622
TÁGAS, NAPOS, ERKÉLYES 92 m²-ES LAKÁS
KIADÓ. 3 ÉS FÉL SZOBA, CIRKÓ, ZÖLDÖVE-
ZET, NAGYON JÓ KÖZLEKEDÉS. TEL.: 06 20
438-6708
AZ I., GELLÉRTHEGY UTCÁBAN BEREN-
DEZETT, FELSZERELT KÉTSZOBÁS, KÉT
ERKÉLYES LAKÁS KIADÓ. 75 000 FT+RE-
ZSI. TEL.: 06 30 553-6747
Az I., Szabó Ilonka utcában 50 m²-es kétszo-
bás, loggiás, felújított, kertre nézô földszinti
lakás tárolóval 19,8 M Ft-ért eladó. Tel.: 06
20 967-5691
A Rózsadomb tövében, a Buday László utcá-
ban tulajdonostól eladó téglaépítésû, 44

m²-es félemeleti, felújítandó, egyedi fûtésû,
alacsony rezsijû lakás. Irányár: 13,9 M Ft. Ér-
deklôdni: 06 30 293-0620.

S.O.S. ELADÓ A MARGIT KÖRÚTON 42
m²-ES VI. EMELETI FELÚJÍTOTT, KLÍMÁS
LAKÁS. IRÁNYÁR: 12,9 M FT. TEL.: 06 20
665-2504
A Rózsadombon a Millenáris szomszédságá-
ban kertes villaház elsô emeletén 162 m²-es
nagypolgári lakás eladó tulajdonostól 75 M
Ft irányáron. Garázs opcionálisan + 4 M Ft.
Ingatlanirodák jelentkezését nem várjuk.
Tel.: 06 30 436-5683

A Mammut bevásárlóközponthoz sétatávol-
ságra a Fillér utcában eladó egy kertre nézô
IV. emeleti liftes, 50 m²-es 1+1 szobás össz-
komfortos lakás. Irányár: 21,5 M Ft. Terem-
garázs-beálló 3,5 M Ft. Tel.: 06 30 496-
3903

FRANKEL sétáló részén EXTRÁN KIALAKÍ-
TOTT erkélyes 85 m²-es lakás tulajdonostól
eladó 31 M Ft irányáron. Tel.: 06 30 314-
1388, bognar.lovassy@gmail.com

A DITRÓ UTCÁBAN (PASARÉTEN) 2000-
BEN ÉPÜLT 81 m²-ES I. EMELETI 2,5 SZO-
BÁS LAKÁS TEREMGARÁZZSAL 49,9 M
FT. TEL.: 06 70 523-1969, www.budaihe-
gyek.hu
A TÖVIS UTCÁBAN HÁROMSZOBÁS,
NAGY TERASZOS, FELÚJÍTOTT 85 m²-ES
NAPOS LAKÁS GARÁZZSAL 48 M FT.
TEL.: 06 70 523-1969, www.budaihe-
gyek.hu
A II., Utas utcában 59 m²-es felújított, cir-
kós, garázsos (+ 3 M Ft) napos, csendes la-
kás tulajdonostól eladó. 26,5 M Ft. Tel.: 06
30 598-3176

A II., Alsó Zöldmáli úton 58 m²-es kétszo-
bás, étkezôkonyhás, loggiás, cirkófûtéses la-
kás gépkocsibeállóval 19,9 M Ft-ért eladó.
Tel.: 06 20 967-5691

A II., CIMBALOM utcában ház eladó 1000
m²-es telken. Tel.: 06 70 221-0911, 10–13-
ig.

Rózsadombi 60 m²-es+tárolós, cirkós lakás
szép nagy kertben eladó. Tel.: 06 20 480-
3435

A RÓZSADOMBON 2,5 SZOBÁS II. EME-
LETI, KIFOGÁSTALAN ÁLLAPOTÚ, NAGY
TERASZOS, ÉTKEZÔKONYHÁS, EGYEDI
FÛTÉSÛ, NAPOS LAKÁS KOCSIBEÁLLÓ-
VAL 31,8 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 316-
2052, 06 30 939-6783
A RÓZSADOMBON, A FELSÔ ZÖLDMÁLI
ÚTON 59 m²-ES HÁROMSZOBÁS, TERA-
SZOS, DK-I FEKVÉSÛ, IGÉNYESEN FELÚJÍ-
TOTT LAKÁS AZONNAL KÖLTÖZHETÔEN
TULAJDONOSTÓL, JÓ KÖZLEKEDÉSSEL
21,9 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 06 20 525-
4019
A II., Ôzgida utcában 136 m²-es három és
fél szobás, erkélyes, teraszos, kétszintes, fel-
újított, panorámás lakás kerttel, garázzsal
65 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691

A II., Alvinci úton 138 m²-es jó állapotú
négyszobás, teraszos polgári lakás 66 M Ft-
ért plusz dupla garázs eladó. Tel.: 06 20
967-5691

A PASARÉTI TÉREN ELADÓ EGY BUDAI
VILLA, VAGY ABBAN 1 NAGY LAKÁS.
SZÉP KERTJE VAN. TEL.: 06 70 383-0383
Tulajdonostól eladó egy 50 m²-es két-
szobás, napfényes, kertre nézô lakás a
Szilágyi E. fasorban. Irányár: 20,9 M Ft.
Tel.: 06 30 214-9651, délután.
A ZÖLDLOMB utcában 56 m²-es másfélszo-
bás földszinti lakás társasházban eladó.
Irányár: 19,2 M Ft. Érdeklôdni: 06 30 827-
3273

Tulajdonostól eladó a II., Hidász utcá-
ban (Bimbó útnál) 52 m²-es kétszobás felújí-
tott lakás kertes társasházban. Kiváló közle-
kedés, csendes utca, gázfûtés, D-DNY-i, er-
kély. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: 06 30 950-
0884

ELADÓ PASARÉTEN 132 m²-ES 3,5 SZO-
BÁS ELSÔ EMELETI CIRKÓS POLGÁRI LA-
KÁS 43,9 M FT-ÉRT. TEL.: 06 70 523-
1969, www.budaihegyek.hu

PASARÉTI ÚTI VILLÁBAN 126 m²-ES HÁ-
ROMSZOBA-HALLOS, IGÉNYESEN FELÚJÍ-
TOTT LAKÁS 56 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.:
201-9475, 06 70 237-9030

A II. KERÉNYI FRIGYES UTCÁBAN EL-
ADÓ 200 m²-ES 7 SZOBÁS CSALÁDI HÁZ
TERASSZAL, 1130 m²-ES ÔSFÁS TELKEN,
GARÁZZSAL 45 M FT IRÁNYÁRON. TEL.:
06 30 260-6133

II., VÖLGY U. 101 m²-ES 1+2 SZOBÁS
FELÚJÍTOTT LAKÁS GARÁZZSAL 39,9 M
FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 201-9475, 06 70
237-9030

II., ESZTER UTCAI VILLÁBAN 90 m²-ES
HÁROMSZOBÁS FELÚJÍTOTT, GYÖNYÖ-
RÛ POLGÁRI LAKÁS 53 M FT-ÉRT EL-
ADÓ. TEL.: 201-9475, 06 70 237-9030

ÖSSZEKÖLTÖZÔK, BEFEKTETÔK! Szom-
szédos lakások a Pusztaszeri köröndnél
(86 m²+32 m², II. emeleti) eladók vagy kert-
kapcsolatos ingatlanra cserélhetôk. 49 M
Ft. Költözés 2011-ben. Tel.: 06 30 355-7088

MÁRIAREMETÉN (Piszke u. 17.) családi
ház eladó. Tel.: 06 20 401-6038

A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkert-
ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorá-
más telek eladó. Ára: 6,8 M Ft. Tel.: 06
30 250-4557

A BALATONON, ÁBRAHÁMHEGYEN KÖZ-
VETLEN VÍZPARTI 170 m²-ES ÖSSZKÖZMÛ-
VES, KÉTSZINTES, DUPLAKOMFORTOS CSA-
LÁDI VILLA ELADÓ. STÉG VAN. TEL.: 06 20
938-2579

A GYÓGYFÜRDÔS JÁSZAPÁTIBAN EL-
ADÓ 2700 m²-ES ZÁRTKERTES, 100 m²-
ES FELÚJÍTANDÓ CSALÁDI HÁZ MELLÉK-
ÉPÜLETTEL. GAZDÁLKODÁSRA ALKAL-
MAS. LOVARDÁNAK VAGY KEMPING-
NEK IS KIALAKÍTHATÓ. ÁRA: 6,5 M FT.
TEL.: 06 30 324-5662

GYÓGYFÜRDÔS KISVÁROS KÖZPONTJÁ-
BAN, JÁSZAPÁTIBAN 200 m²-ES EMELE-
TES NÉGYSZOBÁS, 2 FÜRDÔSZOBÁS
ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
ÁRA: 15,5 M FT. TEL.: 06 30 324-5662

Az Ôrség szívében 3400 m²-es panorámás,
közmûves építési telek eladó. Tel.: 06 20
480-3435

KISMAROS BÖRZSÖNYLIGETEN ELADÓ
LAKÓHÁZ, HÁROM SZINTEN, ÖNÁLLÓ
APARTMANOK, JÓ TÖMEGKÖZLEKEDÉS-
NÉL. IRÁNYÁR: 28 M FT. TEL.: 06 30
951-8321

ELADÓ TÓALMÁSON 2264 m²-ES BEKE-
RÍTETT ÜRES TELEK. A TELKEN VÍZ, VIL-
LANY, A TELEKHATÁRON TELEFON, A FA-
LUBAN TERMÁLFÜRDÔ. IRÁNYÁR: 2 150
000 FT. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000

INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBBÉVES TAPASZTALAT-
TAL. TEL.: 06 70 523-1969, SCHMIDT PÉ-
TER, www.budaihegyek.hu

KERESÜNK-KÍNÁLUNK ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT, VILLÁ-
KAT, TELKEKET. KEDVEZÔ FELTÉTELEK-
KEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.:
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
amadex.hu
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A BUDAI NEW YORK INGATLANIRODA
KERES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT,
VILLÁKAT, ÜZLETI INGATLANOKAT PON-
TOS SZOLGÁLTATÁSSAL, KORREKT JUTA-
LÉKKAL. TEL.: 215-7336, 06 30 530-
5338, www.budainewyork.hu

AZ IMMOBIL VERECKE INGATLANIRODA
15 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL
ÜGYFELEI RÉSZÉRE KERES-KÍNÁL BUDAI
KIADÓ-ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.:
325-8563, 06 30 924-7165, BP. II., VE-
RECKE U. 14., www.verecke.hu

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

EGÉSZSÉGÜGY
Vérzik az ínye? A fogínysorvadás megelôz-
hetô, kezelhetô. Rendelônk a Nyugatinál ak-
ciós fogfehérítéssel is várja Önt. Tel.: 33-23-
782, 06 20 216-5329

Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.

DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
DELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ-
GYÖKÉR-BEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORO-
NÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFO-
GÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJE-
LENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.

PSZICHIÁTRIAI, PSZICHOTERÁPIÁS ma-
gánrendelés Pasaréten. Átmeneti élethelyze-
ti, életvezetési nehézségek, kapcsolati konf-
liktusok, szorongás, depresszió, pánikzavar,
krízishelyzet. Önismereti igény. Egyéni, vala-
mint csoportterápiás lehetôségek. Dr. Erdé-
lyi Kálmán pszichiáter, pszichoterapeuta,
tel.: 06 30 400-6490.

A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSA-
DOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA KÖL-
TÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788, 06
20 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA,
dr.kertesz.maria@chello.hu, http://aku-
punktura.mimnet.hu

Leszoktatjuk a dohányzásról egyszeri 26
perces biorezonanciás terápiával (7000 Ft)
Óbudán a Vörösvári úti és a békásmegyeri
orvosi rendelôben. Bejelentkezés: 06 70
271-9867

Gyógytorna magánrendelés. Mogásszervi
panaszok szakszerû ellátása. Mûtétek utáni
rehabilitáció. Dr. Juhász Zsoltné, tel.: 06 70
619-8428

Talpmasszázs, életmód-tanácsadás, idôsgon-
dozás. Háthoz is megyek. Nyugdíjas doktor-
nô. Tel.: 06 20 982-0978, 06 20 354-1959

FRISSÍTÔ MASSZÁZSTANFOLYAMOK IN-
DULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
A II., PENGÔ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLI-
EK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉ-
SZESÜLNEK. ÉRDEKLÔDNI: DR. BINDER-
NÉ, TEL.: 06 30 921-1809.
DR. APOSTOL ÉVA BÔRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–18-
IG. TEL.: 06 30 972-6272
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvöl-
gyi út 54. alatt, a Videoton székházban csü-
törtökönként 14–18 óráig. Idegbecsípôdé-
sek, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nya-
ki eredetû szédülések megszüntetése. Fül-
akupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter ter-
mészetgyógyász, www.drgarzo.segitek.hu.
Tel.: 06 30 945-8477
FÁJDALOMMENTES ALLERGIA- ÉS CANDI-
DAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS TERÁPI-
ÁVAL: ALLERGIA, CANDIDA KIOLTÁSA,
BÔRBETEGSÉGEK, SZENVEDÉLYBETEGSÉ-
GEK, LÉGÚTI, NÔGYÓGYÁSZATI, ÉRREND-
SZERI BETEGSÉGEK, EMÉSZTÉSI, MOZGÁS-
SZERVI PROBLÉMÁK, FEJFÁJÁS KEZELÉSE,
STRESSZOLDÁS A VIVIEN TALPAI GYÓGY-
CENTRUMBAN. 1024 BP., FILLÉR U. 10. TEL.:
316-2596, www.vivientalpai.hu
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS),
TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SA-
JÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁ-
ZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBE-
TÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDI-
AGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZS-OKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS-TERMÉSZETGYÓ-
GYÁSZ RENDELÔ. I I . , F ILLÉR U. 10. ,
www.viventalpai.hu. Tel.: 316-2596

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-
0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselhárí-
tó Nagy duguláselhárítást is vállal a hét
minden napján. Tel.: 212-7035, 06 20 939-
2872
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le-
folyók, csatornák gépi tisztítása azon-
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze-
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948
S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍTÁS
gépesített ipari technológiával falbontás
nélkül, a hét minden napján, a nap 24 órájá-
ban, garanciával, a lakosság és közületek
szolgálatában. Tel.: 291-2800, 06 30 269-
0001

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

KERETES HIRDETÉS: színes: 1/1 old. = 280 000 Ft, 1/2 = 150 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft, 1/16 = 23 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 230 000 Ft, 1/2 = 125 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000 Ft,
1/16 = 19 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából,
valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A ked-
vezmények nem vonhatók össze. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tele-
fon/fax: 316-3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2010. május 19-én 11 óráig.

Duguláselhárítás gyorsszolgálat, wc-tartá-
lyok, csapok javítása, fürdôszoba felújítása,
VILLANYSZERELÉS! Biztosírótáblák, tûzhe-
lyek, hôtárolós kályhák, bojlerek javítása. Hi-
baelhárítás! Felújítás. Tel.: 280-2685, 06 30
934-6473
Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás, gázké-
szülék-javítás A-Z-ig. Tel.: 402-0627, 06 20
433-1628
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, 06 20 917-0697
A-Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS-
ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
Kiss Ernô és fia vállal víz-, gáz-, fûtés-,
klíma-, gáz-kéményszerelést tervezés-
sel, kivitelezéssel, engedélyek, egyéb
ügyintézések. Pontos, precíz kivitelezés
garanciával. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, WC-CSÉ-
SZÉK, WC-TARTÁLYOK cseréje, javítása. Mo-
só-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszi-
várgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, 06 20 926-5362
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása ga-
ranciával. Tel.: 359-5033, 06 30 924-
8010
BUDAI GYORSSZERVIZ: TELJES KÖRÛ GÁZ-
KÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS, VÍZ-, VILLANY-, FÛTÉS-
SZERELÉS, GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS A
NAP 24 ÓRÁJÁBAN. HÉTVÉGÉN IS. TEL.:
321-8082, 06 30 269-0001
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS hétvégén is
garanciával Jakab József villanyszerelô mes-
tertôl. Tel.: 06 30 940-6162
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, 06 20 915-2678
Villanyszerelés, vezetékek, kapcsolók, lám-
pák cseréje precízen, alacsony áron, garanci-
ával. Tanácsadás. Tel.: 06 20 333-2323

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KE-
RÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍ-
TÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421-
5959, 06 30 942-2946
Hajdú és olasz villanybojlerek, hôtárolós
kályhák, mosógépek szakszervize. Villany-
szerelés a kapcsolótól a teljes felújításig.
Tel.: 280-2685, 06 30 934-6473
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, 06 20 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20
9-618-618, www.mosogepszerelo.hu. IN-
GYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBA-
MEGÁLLAPÍTÁS.
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTO-
MATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, 06
30 942-2946

ELEKTRONIKA
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE, TÉVÉ, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZE-

ÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGY E.
FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ-
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER, DU-
AL.) TEL.: 06 20 471-8871
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS HELYSZÍNEN, 30 ÉVES
GYAKORLATTAL, 20 ÉVE A KERÜLETBEN.
OLCSÓN, GARANCIÁVAL. TEL.: 214-2070
9–16-IG. KOVÁTS MIKLÓS, TEL.: 06 20
991-3405.
SZÍNES TÉVÉK, LCD, PLAZMATÉVÉK javí-
tása mindennap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-
1802, Paál.
TV-ANTENNA — mûholdvevôk, anten-
nák javítása, felszerelése, kábeltévé le-
osztása, TV, videó, DVD összehangolá-
sa, házimozi, VILLANYSZERELÉS — csil-
lárok javítása. NO-KO SAT BT. Bp. II., Fil-
lér u. 2/b. Tel.: 326-6935, 06 20 541-
5483

LAKÁS—SZERVIZ
BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET. LAKÁS-
SZERVIZ ÉS EGYÉB, HÁZ KÖRÜLI MUN-
KÁK. TEL.:06 30 410-0007
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjaví-
tásokat vállal több szakmában, a kerü-
letben. Ha kicserélni, össze- vagy felsze-
relni kell bármit, akkor is hívhat: 06 70
332-2276.
Kizárólag nyugdíjasok részére kisebb ja-
vítást, karbantartást vállalok. Tel.: 06
20 330-6862
TETÔ VÍZ- ÉS HÔSZIGETELÉSE, 10–15 ÉV
GARANCIÁVAL ÉPÜLETFELÚJÍTÁS HÔSZI-
GETELÉSSEL. 19 ÉVES VÁLLALKOZÁS.
VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 TÖRÖKVÉSZ
ÚT 16/B. TEL.: 326-5312
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciá-
val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL-
LÉR Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
Lapostetô-szigetelés 10 év garanciával. Ál-
mennyezet készítése részmunkákkal. Szak-
ipari munkák. Teljes körû építôipari kivitele-
zés. Elérhetôség: 06 30 931-3203.
Bádogos és tetôfedések, magas- és lapos-
tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: 06 20 944-9015, 249-2664
LAKÁSFELÚJÍTÁS. TELJES KÖRÛ KIVITE-
LEZÉS, MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREKKEL.
VARGA TIBOR ÉPÍTÔMÉRNÖK. TEL.: 06
30 211-2799, www.lakasfelujitas-bu-
da.hu
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KIS-
IPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD SZOBAFES-
TÉST, mázolást, tapétázást, csempézést,
víz-, gáz-, villanyszerelést, parkettázást, kô-
mûvesmunkát vállal. Tel.: 06 20 998-2369,
tel . / fax: 365-2662, e-mai l : delabt@
vipmail.hu
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, ablakok,
ajtók passzítása, légszigetelése, ablak-
tisztítás, burkolás, szônyegpadló-, par-
kettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb
javításokat is vállalunk, garanciával. Ri-
ener és Tsa, tel.: 276-1805, 06 20 410-
7695
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔ-
RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE-
TÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: 06 30 292-3247
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 978-
7429
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Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurá-
lását, készítését. Tel.: 06 30 944-2206
ASZTALOS VÁLLAL AJTÓ-, ABLAKILLESZ-
TÉST, ZÁRSZERELÉST, KÜSZÖBKÉSZÍ-
TÉST, MÁZOLÁST, SZIGETELÉST, LAMBÉ-
RIÁZÁST, PÁNTOK, ZSANÉROK CSERÉ-
JÉT, BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELSZERELÉSÉT. GALÉRIA, KERÍTÉS KÉ-
SZÍTÉSE. TEL.: 251-9483, 06 20 381-
6703
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
BEÉPÍTETT BÚTOROK (konyha, könyves-
polc, gardrób) méretre készítése gyorsan és
pontosan. Tel.: 06 30 548-1701
Kárpitos vállalja modern, stílbutorok áthú-
zását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, 06 20 433-
6289, www.riederkarpitos.hu
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
30 341-3423
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôregyártva.
Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok, lép-
csôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolá-
sa. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: 06 30
387-2894
KÔMÛVES-, BURKOLÓ-, VILLANYSZERE-
LÔ-, VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉSI MUNKÁKAT,
TELJES KÖRÛ LAKÁSFELÚJÍTÁST, KISEBB
JAVÍTÁSOKAT, LAKÁSSZERVIZT MINÔSÉ-
GI KIVITELBEN, REFERENCIÁKKAL VÁL-
LALUNK. TEL.: 06 30 280-7257
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelé-
sét vállalom garanciával. A felmérés díjta-
lan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269

REDÔNY
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk, javítás,
szerelés. Szénási László. Tel.: 06 20 985-
1273
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), JAVÍTÁSA, TELEPÍ-
TÉSE, ÁRNYÉKOLÓK KÉZI ÉS MOTOROS
KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE. II., SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: 06 20 546-6304
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
NAPELLENZÔ, REDÔNY, RELUXA, SZÚ-
NYOGHÁLÓ, SZALAGFÜGGÖNY — TISZ-
TÍTÁS IS —, ROLETTA, ABLAKFÓLIA GA-
RANCIÁVAL. TEL./FAX: 394-4391, 06 30
825-5225

REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítá-
sa korrekt áron. Tel.: 06 70 268-9591

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

REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜG-
GÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
TEL.: 356-4840, 06 30 954-4894

KERT
FAVESZÉLYTELENÍTÉS, fakivágás, FA-
VISSZAVÁGÁS ALPINTECHNIKÁVAL, ka-
szálás, telekfenntartás KERTÉSZMÉRNÖK-
TÔL KORREKT ÁRON. Tel.: 06 20 561-
7063

KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, met-
szést, permetezést, favágást vállalok. Tel.:
06 20 970-7506

KERTGONDOZÁST, növényültetést, fûnyí-
rást, fakivágást, sövényvágást vállalok szak-
értelemmel, lélekkel. Tel.: 06 30 418-6663,
gold333@freemail.hu

Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszé-
lyes fák ágankénti lebontással való ki-
vágása. Tel.: 06 20 485-6547

EGYEDI DÍSZ- ÉS IVÓKUTAK, NAPÓRÁK
iparmûvésztôl. Különleges és nemes anya-
gok alkalmazása, tervezés-kivitelezés. Tel.:
06 30 356-5289

FAVÁGÓ ALPINISTA MESTER 25 éves tapasz-
talattal favágást-gallyazást szállítással vál-
lal. Gond Ferenc. Tel.: 06 30 977-1745

Teljes körû KERTÉPÍTÉS és KERTÁPOLÁS,
profi ÖNTÖZÔRENDSZEREK tervezése, tele-
pítése, karbantartása KERTÉSZMÉRNÖK-
TÔL KORREKT ÁRON. Tel.: 06 20 561-7063

PERGOLA ÉS LUGAS ÁTLÁTSZÓ POLICAR-
BONÁTTAL VALÓ FEDÉSE. TEL.: 06 30
410-0007

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

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

FUVAR
20 éve... Kretz Kft. Konténeres sitt-, szemét-
és hulladékszállítás 4, 6, 8, 10 m³-es konté-
nerekkel. Gépi földmunka, tereprendezés.
Sóder, homok, termôföld szállítása. Tel.:
376-9926, 06 30 991-2739

Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
20 972-0347, 06 30 589-7542

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, e-
mail: wamag@t-online.hu
Társasházi közös képviselet biztos ala-
pokon. Cégünk teljes jogi és mûszaki hát-
térrel, valamint több éves szakmai tapaszta-
lattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu,
tel.: 302-3557, 06 70 426-4420.
TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLA-
LUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 919-
1013, www.haztakaritas.hu
TÁRSASHÁZAK teljes körû kezelését, kö-
zös képviseletét vállalom szakképesítés-
sel, több éves gyakorlattal, referenciával
nettó 1000 Ft (albetét) hó-tól. Kérjen ingye-
nes konzultációt, árajánlatot. Hívjon
bizalommal. Tel.: 06 20 206-6990
Társasházak közös képviseletét professzio-
nális szakmai háttérrel vállaljuk. Kérje ingye-
nes ajánlatunkat! Tel.: 451-0100, e-mail:
info@inhouse.hu
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAK-
KÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCI-
ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: 06 30 977-6612

VÉTEL, ELADÁS
LOUIS GALÉRIA. Arany- és ezüstfelvásár-
lás napi legmagasabb áron 2800–3600 Ft-
ig. Tekintse meg a Louis Galériát az interne-
ten. Bútort, képeket, hagyatékot vásáro-
lunk. Cím: Margit krt. 51–53. Tel.: 316-3651
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753

MÛGYÛJTÉS
KELETI SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉ-

RÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTA-
LAN. TEL.: 06 30 456-3938
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó
út 12. Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543,
Gyulai Tamás.

TÁRSKERESÉS
MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB TÁRSKE-
RESÔ HÁLÓZATA! NAGY ÜGYFÉLKÖR,
NAGY ESÉLY A TÁRSRATALÁLÁSRA! R.
ZSUZSANNA, TEL.: 06 30 602-0094
20 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok se-
gítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsége-
im: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
és 20–22-ig, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu

EGYÉB
TAVASZI NADRÁGVÁSÁR. Olcsó árak,
nagy választék, amíg a készlet tart. Farmer-
divat nadrágszaküzlet, Margit krt. 69. Nyit-
va 10–18-ig, szombaton 10–13-ig. Tel.:
212-4163
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Tel.: 06 20 956-4084. Nem va-
gyok kereskedô.
KÁVÉHÁZAK, VENDÉGLÔK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes gra-
fikai munkák. Deko-team Grafikai Stú-
dió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 375-
8696, 06 30 933-6221
Idôs ember segítését (kísérés, napi ügyinté-
zés) vállalom. Tel.: 06 30 654-6517
IZLANDI VULKÁNKITÖRÉS VIDEÓFIL-
MEN. Norvég-svéd-angol úti segédkönyv
tagtársainknak ajándékba. Bárki csatlakoz-
hat. Körutazásunk 179 900 Ft-tól. Tel.: 265-
0518, sarakohegyi@t-online.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

ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.

Külterületi — mûvelésbôl kivett —
mezôgazdasági mûvelési ágú területek

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

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

Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722

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

1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.

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

Megrendelését telefonon is jelezheti
és szállításnál fizeti!

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

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

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

Komputeres diagnosztika,
átvizsgálások,
dízel és benzin

befecskendezés javítása,
futómûjavítás és beállítás,

fékjavítás és mérés,
gumiszerelés, olajcsere.

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

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

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

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK

DARVAS POSZTERGALÉRIA
Budagyöngye Üzletközpont Tel.: 06 70 391-0936
Mammut Üzletközpont Tel.: 06 70 391-0915
Westend Üzletközpont Tel.: 06 70 391-0912
Deák tér (Anker köz 1.) Tel.: 06 70 391-0926
Központ: VIII., Nap u. 29. Tel.: 219-3209

www.kepkeret.hu

Gyógymasszázs az Ön otthonában
Csipak Zoltán
gyógymasszôr

otthonában keresi fel
a regenerálódni,

relaxálni vágyókat.

Családok részére,
több személy esetén

kedvezmények.

Telefon:
06 20 595-3057

Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

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

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

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

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

Állatorvosi rendelô
Budapest I., Batthyány u. 48.,

a Hattyúház mögött
— állatgyógyszertár,
felszerelési eszközök

— diétás és normál tápok
forgalmazása

— UH, RTG, lézerterápia
— kedvezményes mikrochipezés stb.

Nyitva:
Hétfôtôl szombatig 10–12-ig

Hétfôtôl péntekig 17–19-ig is.
Tel.: 213-6874,
06 30 933-1025

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

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

Pályázatírás
Energiatanúsítvány kiállítása

Nagyszénás-Építô Kft.
Tel./fax: 06 26 355-481
Mobil: 06 30 655-6552
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Ökopiac a II. kerületben
MINDEN SZOMBATON 6.30–12 ÓRÁIG

A KULTÚRKÚRIA UDVARÁN

A Magyar Biokultúra Szövetség
második ökopiacát nyitotta meg

Pesthidegkúton
a Klebelsberg Kuno
Kultúrkúria udvarán

1028 Budapest, Templom u. 2–10.

Nyitva tartás:
minden szombaton 6.30–12 óráig.

Fából és nádból épített pavilonsorok áll-
nak, ahonnan az ôstermelôk és a cso-
magolt élelmiszert árusítók kínálják el-
lenôrzött biotermékeiket. Az ökopiacon
hét zárt faház (bolt) mûködik, melyek-
ben tejtermékeket, húskészítményeket,
tôkehúsokat, pékárut és bort lehet kap-
ni. A további 30 nyitott elárusító pavi-
lonban termelôk, feldolgozók és keres-
kedôk friss zöldség- és gyümölcsfélé-
ket, csírákat, szörpöket és leveket, szá-
razárukat és egyéb különféle feldolgo-
zott termékeket, sôt, kozmetikai cikke-
ket árusítanak.

Ellenôrzô szervezet:
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.,

HU-OKO-01

Magyar Biokultúra Szövetség
1061 Budapest, Anker köz 2–4., III/4.

Tel.: 214-7005, 214-7006
E-mail: biokultura@biokultura.org

Web: www.biokultura.org

Budagyöngye Bevásárlóközpont,
1026 Szilágyi Erzsébet fasor 121., +36 30 866-1857
Új Udvar, 1036 Bécsi út 38-44., +36 30 378-4175


