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XIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

Segítsünk az árvízkárosultakon!

A Nógrád megyei Hont 2010. június 4-én. Helybéliek haladnak a vízben gázolva, miután az Ipoly folyó áradása elöntötte
a település egy részét. Fotó: MTI

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek hazánk sok településérôl: az ár- és a belvíz életeket, lakhelyeket veszélyeztet.
II. kerületi lakosok azzal keresték meg az önkormányzat
vezetését, hogy szívesen segítenének a rászorultakon.
Láng Zsolt polgármester a lakossági kérést teljesítve felvette a kapcsolatot Becsó Zsolttal, a Nógrád megyei közgyûlés elnökével. Megállapodásuk értelmében a II. kerületi önkormányzat lehetôséget biztosít arra, hogy intézményeiben fogadják a természetbeni adományokat,
valamint a polgármesteri és alpolgármesteri keret ter-

hére anyagi támogatást nyújt a nógrádi ár- és belvízkárosultak megsegítésére. Az önkormányzat arra kéri a II.
kerület polgárait, hogy segítsenek bajbajutott honªtársaikon. Pénzbeli adományaikat a 1203100500156762-01600004 bankszámlaszámra küldhetik.
Három kerületi iskolában és két mûvelôdési házban
egyéb adományokat gyûjtenek: tartós élelmiszert, ruhanemût, tisztítószereket, gyermekjátékokat, amelyeket
az önkormányzat minél elôbb eljuttat a rászorulóknak.
(Részletek a 3. oldalon.)

Újabb egészségügyi beruházás a kerületben
Az önkormányzat a II. kerületi egészségügyi beruházások
sorában újabb fontos intézmény felújítását fejezi be a
nyár folyamán. A Kapás Utcai
Egészségügyi Szolgálathoz tartozó Mozgásszervi Rehabilitációs Központ várhatóan augusztusra készül el, és szeptembertôl mûködik teljes kapacitással. A korábbi, mozgásszervi megbetegedések kezelését végzô rendelôhöz képest
számos újdonság fogadja a
gyógyulni vágyókat.
(Folytatás a 3. oldalon)
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KÖZÉRDEKÛ

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
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
szemben elônyt élveznek
péntek: 8.00–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–18.00,
(A sorszámok kiadása az ügyfélTel.: 346-5601
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
fogadás vége elôtt fél órával
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
csütörtök: 8.00–16.00
befejezôdik, a délutáni sorszámpéntek: 8.00–15.00
kiadás 12.30-kor kezdôdik)
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
Adócsoport
Tel.: 346-5400
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
Lakosságszolgálati és
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
Okmányügyintézôi Csoport * hétfôn délelôtt és pénteken, szerda: 8.00–16.30
Pesthidegkút
valamint gépjármûügyekben csütörtök: 8.00–16.00
1028 Máriaremetei út 37.
csak elôre bejelentkezett
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak
péntek: 8.00–13.00
Okmányügyintézôi Csoport

Tel.: 346-5602

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

BUDAI POLGÁR

A kerület támogatásával
házhoz megy a könyv
Hosszú távú szerzôdés keretében folytatja a második kerület és
a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Török utcai fiókja az immár hét
éve kiválóan mûködô együttmûködését. A könyvtár a
Polgármesteri Hivatal támogatásával juttatja el a beteg vagy
mozgásképtelen lakosokhoz az általuk elôzetesen igényelt
könyvet, folyóiratot vagy hangoskönyvet.

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái
II–III. Kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás
Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5730
Keleti Károly utca 15.
(bejárat a Kitaibel Pál utca felôl)
Tel.: 346-5724, fax.: 346-5791

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal

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

Városrendészet

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

Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678
1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Mûvelôdési Iroda

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

ÜGYELETEK:
Gyermekorvosi ügyelet
Felnôttorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 301-6969, 104, 212-5979
1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370
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Felelôs kiadó:

Fôszerkesztô:
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hétfô–péntek: 20.00–8.00,
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mindennap: 24 órás ügyelet
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A megállapodás ünnepélyes aláírására június 2-án került sor a Török
utcai könyvtárban, amelyen részt vett Dankó Virág alpolgármester, Fodor Péter, a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár fôigazgatója és Szalai Tibor,
a II. kerület jegyzôje.
A második kerületben a könyvek házhoz szállítását 2003 óta végzik
a Polgármesteri Hivatal által biztosított gépkocsival. Évente átlagosan 25–30 olvasó tart igényt az ingyenes szolgáltatásra a kerület legkülönbözôbb pontjairól. Török Györgyné, a Török utcai ªókkönyvtár
vezetôje kiemelte: az idôs, sokszor mozgásképtelen emberek számára ez a szolgáltatás fontos kapcsot jelent a külvilággal, Fodor Péter fôigazgató pedig köszönetét fejezte ki, hogy az önkormányzat évek óta
elkötelezetten segíti a könyvtárat, így valósulhat meg a Könyvet házhoz-program. Hozzátette: a Szabó Ervin könyvtár régi adóssága,
hogy ezt a ªókjukat egy nagyobb alapterületû, modernebb helyre költöztesse, és az új helyszín kiválasztásában is jó partnernek bizonyul
az önkormányzat.
Dankó Virág alpolgármester kiemelte: a könyvtárral való együttmûködésük reményeik szerint hosszú távú marad, hiszen a második kerületben a mûvelôdés hangsúlyosan a mindennapi élet része, és az itt
élôk közül sokan a kulturális és szellemi területen dolgoznak vagy dolgoztak.
A Polgármesteri Hivatal kéthetente négy órára biztosítja az autót,
amellyel a házhozszállítást szervezô könyvtáros alkalmanként közel tizenöt, lakásához kötött olvasóhoz jut el. Egy szállításnál 120–150
könyv, hangoskönyv, folyóirat, cédé kerül az olvasókhoz és vissza. A
Könyvet házhoz-program igénybevevôinek száma évrôl évre nagyjából állandó. Mint a könyvtárvezetô elmondta, az utóbbi hónapokban
egyre több ideiglenes használója van a szolgáltatásnak, akik baleset,
mûtét következtében vagy például a kedvezôtlen idôjárási viszonyok
miatt nem tudnak eljutni a könyvtárba. Az igénylôk többsége a korábbi olvasók közül kerül ki, akik már koruk vagy betegségük miatt nem
tudják könyvtárukat személyesen fölkeresni, de többen honlapjukon
keresztül vagy a Budai Polgárból értesülve jelentkeznek.
— A szolgáltatás folyamatos, ritkán fordul elô fennakadás, kimaradás, ha mégis, azt a gépkocsivezetô igyekszik a következô héten, egy
rendkívüli szállítás beiktatásával pótolni— tette hozzá Török Györgyné. — A sok ªgyelmet, türelmet, jó szervezôkészséget, nagy könyvés emberismeretet igénylô munkát egyik nagyon lelkes könyvtárosunk, Szirtes Katalin végzi, aki néhány évvel ezelôtt miniszteri dicséretben is részesült.
Ld
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Kerületi segítség a nógrádi árvízkárosultaknak
A szûnni nem akaró esôzések és viharok nyomán kialakult ár- és belvíz
miatt hazánk számos településén élôk kerültek veszélybe. A legsúlyosabb károk Észak-Magyarországot és azon belül Nógrád megyét érintik.
A II. kerületben élôk közül többen a rászorulók iránt érzett felelôséggel
az önkormányzat segítségét kérték, hogy szervezze meg a segítségnyújtás lehetôségét.
Láng Zsolt polgármester és Becsó Zsolt, a Nógrád megyei közgyûlés elnöke a napokban kötött megállapodást kerületünk és a megye együttmûködésérôl.
— A természet erôi, sajnos, ismét nagyon nehéz helyzetbe hozták hazánk számos településén élô honªtársunkat — mondta lapunknak Láng
Zsolt. — Az ár- és a belvíz lakhelyeket és ezzel életeket is veszélyeztethet. Ebben a helyzetben mindent meg kell tennünk azért, hogy minél
elôbb segítsünk a bajbajutottakon. Önkormányzatunk saját forrásból a
polgármesteri keret terhére már nyújtott anyagi támogatást, de szeretnénk megszervezni azt is, hogy a II. kerületiek is minél nagyobb számban segítsék azon nógrádi településeket, amelyeken még nem hirdettek
veszélyhelyzetet, így nem az állam vállalja teljes egészében a védekezés
és az újjáépítés költségeit — tette hozzá a polgármester.
Várják a pénzbeli adományokat Nógrád megye árvízkárosultjainak
megsegítésére, de az önkormányzat lehetôséget biztosít arra is, hogy
egyéb módon is támogassák a vészhelyzetbe került embereket. Három iskolában: a Móricz gimnáziumban (1025 Törökvész út 48–54.), a Csik Ferenc iskolában (1027 Medve utca 5–7.) és az Ökumenikus általános iskolában (1028 Községház u. 10.) június 15-ig, valamint a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központban (1022 Marczibányi tér 5/a) és a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–10.) június 30-ig gyûjtenek tartós élelmiszert, ruhanemût, gyermekjátékokat és tisztítószereket.

Háziállatokat mentenek egy belvízzel elárasztott kertbôl a Nógrád megyei
Ludányhalásziban. Fotó: MTI.

Kérjük, Ön is támogassa Nógrád megye ár- és belvízkárosultjainak megsegítését a 12031005-00156762-01600004 bankszámlaszámon pénzbeli és a meghirdetett intézményeinkben egyéb
adományokkal! További folyamatos információk a www.masodikkerulet.hu oldalon.

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ
épül a Henger utcában
(Folytatás az elsô oldalról)
A rehabilitációs központ régi adósságot pótol, hiszen a Kapás utcai rendelôintézet elsô
emeletén ugyancsak szûkösnek bizonyult a
hely, és a nehezebben mozgó betegeknek sok
esetben a megközelítés is komoly akadályt jelentett.
Az új központot a Henger utca 1. szám
alatt, a volt gyermekorvosi rendelô helyén
alakítják ki. Felújítják az elektromos és gépészeti berendezéseket, a személyzeti helyiségeket és a vizesblokkokat. Itt kapnak helyet a
kezelô- és ªzikoterápiás helyiségek, a kényel-

mes öltözôk, az új gyógytornaterem és maszszázsszoba, valamint a modern váró.
A közel 60 millió forintos beruházás számos újdonsággal szolgál. A korábbi rendelôhöz képest több, új berendezés szolgálja a
gyógyulást, és eddig nem alkalmazott szolgáltatások is meghonosodnak.
— A II. kerületiekhez méltó körülmények
között zajlik hamarosan a betegellátás, amelyet saját reumatológus, ortopéd, traumatológus és neurológus szakorvos felügyel — tájékoztatta lapunkat dr. Törös Edit, az egészségügyi szolgálat reumatológus fôorvosa. Elmondta, hogy a gyógykezeléseket csak szakorvosi beutalóval lehet majd igénybe venni.
A rehabilitációs központ a korábbinál tágasabb és kellemesebb környezetet nyújt a mozgásszervi bántalmakban szenvedôknek. A
gyógyászati berendezések közül újdonság az
állítható magasságú kezelôágy, amely a betegeknek és a gyógytornászoknak is könnyebbséget jelent a kezelések során. Szintén fontos fejlesztés a vállmozgató készülék, amely a
vállízületek gyorsabb rehabilitációját segíti.
Az új tornaterem tágasabb helyet ad a gyógytornához, a férª és nôi öltözôkbe zárható
szekrényeket építettek. A ªzikoterápiás kezelések is kényelmesebb körülmények között
zajlanak hamarosan. Itt kap helyet a rekeszes
galvánkád, amely az elektromos-vizes kezelé-

sek segédeszköze. Dr. Törös Edit szintén az
újdonságok között említette, hogy a rehabilitációs központban kellemes környezetben
gyógymasszázst is végeznek majd, és beindul
a Parkinson-torna.
Az önkormányzat az egészségügyi ágazatban számos fejlesztést végzett az elmúlt években is, így újulhatott meg több rendelô és
épült fel a Rét utcai egészségház. A Henger utcai beruházással egy újabb, fontos betegellátó intézmény nyújthat a II. kerületiekhez méltó szolgáltatást. A munkálatokkal a tervek szerint nyár közepére elkészül a kivitelezô, és augusztusban már fogadhatják az elsô betegeket. A központ várhatóan szeptember elsejészeg
tôl mûködhet teljes kapacitással.

4. OLDAL
A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).
INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez a Fidesz 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
Keleti Károly u. 29.) csütörtökönként 1420-ig 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 9625904) 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 munkanapokon 11–14 óra között: 06 20 941-5116.
AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas u. 19–23.) hétfôtôl csütörtökig 12–18-ig, pénteken 10–16-ig tart nyitva. Tel.: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

A BUDAI LIBERÁLIS KLUB IRODÁJA
(1024 Budapest, Margit körút 48., I. emelet) hétfôtôl csütörtökig 17–19 óráig tart
nyitva, tel.: 201-0453; www.blk.hu.
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A képviselô-testület
A képviselô-testület május 27-i ülésén jóváhagyta a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat, a Költségvetési, valamint a közmûvelôdési és a szociális bizottság által
kiírt pályázatokon keresztül biztosított alapítványi támogatásokat. A képviselôk
elfogadták az Adócsoport múlt évi beszámolóját, valamint a kerület gyermekvédelmi
feladatainak helyzetjelentését.

A képviselôk egyhangúlag hagyták jóvá négy önkormányzati bizottság döntését alapítványok
támogatásáról összesen mintegy 8,8 millió forint értékben. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 12, a Költségvetési Bizottság 8, a Közmûvelôdési, Közoktatási, Sport- és Informatikai Bizottság a közoktatási keret terhére 3, valamint a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi
Bizottság a szociálpolitikai keret terhére 14 alapítvány támogatásáról határozott korábban. A
bizottságok a korábban meghirdetett pályázatok szerint egyéb társadalmi és civil szervezeteknek nyújtott támogatásról is döntöttek, amelyrôl minden érintettet értesítenek.
*
A képviselôk elfogadták a Pénzügyi Iroda beszámolóját a helyi adók 2009. évi bevételérôl,
amely 80 millió forinttal haladta meg a tervezetteket: 1,96 milliárd helyett 2,040 milliárd forint folyt be az önkormányzat számlájára.
Adónem
Építmény
Magánszemélyek kommunális adója
Gépjármû
Egyszeri adóbevétel
Bírság+pótlék
Mindösszesen

2009. évi terv (E Ft)
880 000
152 000
700 000
200 000
28 000
1 960 000

2009. évi tény (E Ft)
900 001
170 114
723 692
215 110
31 407
2 040 324

Teljesítés
102,3%
112%
103,4%
107,5%
112,2%
104%

A Pénzügyi Iroda Adócsoportja az elmúlt években részben szervezeti egységének átalakításával, részben a képviselô-testület által rendeletbe foglalt premizálási rendszer kiépítésével fokozta az adóbehajtás hatékonyságát. Az önkormányzat számos esetben nyújt szociális alapon
mentességet az adóªzetés terhe alól. A helyi adóhatóságtól 2009-ben összesen 149 esetben
kértek részletªzetési lehetôséget, ªzetéshalasztást, illetve adómérséklést. Ebbôl 81 esetben
összesen 3 000 455 forintot töröltek adómérséklés címén. A többi kérelemnél részletªzetést,
illetve ªzetéshalasztást engedélyeztek 28 650 000 forint összegre, amely év végéig teljesült.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap 10–18-ig tart
nyitva. Tel.: 785-7808, 06 70 379-9705;
www.jobbik02.hu, info@jobbik02.hu.
JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCSADÁS: minden hónap elsô hétfôjén 18–
20-ig. Idôpont-egyeztetés: 785-7808, 06
70 379-9705.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 8.) szerdánként 17–18-ig tart nyitva.
FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) június 17-én 17.30-tól
tart fogadóórát a Pesthidegkúti Közösségi
Házban (1028 Máriaremetei út 37.)

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás közös képviselôknek (1024 Mechwart liget 1.).

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

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, 06 30 560-3928 minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Mechwart liget 1.).

NAPIREND ELÔTT. A napirendre vett pontok megtárgyalása elôtt kért szót Varga Elôd
Bendegúz (MSZP) a kerület több pontján felállított világító reklámtáblák ügyében. Kiderült, hogy a márciusban kihelyezett tartók villamos bekötését nem fejezték be, így több
helyen vezetékek lógnak ki a földbôl. Láng Zsolt polgármester válaszában elmondta: haladéktalanul felkéri a reklámgazdát, hogy intézkedjen.
A korábban MDF-es, majd több hónapja független képviselôként tevékenykedô Porkoláb Mátyás Klebelsberg Kuno egykori hidegkúti nyári kastélyának sorsáról érdeklôdött. A
rendkívül elhanyagolt állapotú épület többszörös tulajdonosváltással néhány éve került
az önkormányzat tulajdonába. Láng Zsolt válaszában elmondta, hogy a jelenlegi kormány kiemelt nemzeti értékként kívánja kezelni a kastélyt:
— A kultusztárca igyekszik olyan megoldást találni, amely sok-sok hányatott év után
méltóbb környezetet biztosít Klebelsberg Kuno egykori nyári lakhelyének — mondta a
polgármester, aki azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem
egyszerû a felújítás milliárdos költségének elôteremtése, valamint az épület múltjához és
szelleméhez illô funkció megtalálása. Láng Zsolt arra is kitért, hogy a kérdésrôl egyeztetett a kultusztárcát vezetô államtitkárral, Szôcs Gézával, aki jelezte: a kastély ügye a kiemelt kérdések közé tartozik majd.
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májusi ülésén történt

Tisztelet és barátság

A képviselô-testület elfogadta a kerületi gyermekvédelemi és gyermekjóléti feladatok múlt
évi beszámolóját. A rendkívül részletes és informatív elôterjesztésbôl kiderült, hogy az elmúlt években a 0–14 éves korosztály lélekszáma 2000-tôl folyamatos emelkedést mutat kerületünkben.
A II. kerület demográªai adatai 1991–2009 között
ÉVEK

0–2 évig

3–5 évig

6–14 évig

15–18 évig

19–25 évig

25–45 évig

45–62 évig

62–110 évig

1991
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2292
1731
1939
2109
2210
2373
2525
2624
2633

2501
1788
1727
1888
2112
2166
2275
2377
2572

10543
6437
5812
5835
5870
5909
6126
6304
6456

6280
3812
3331
3140
3047
3025
2961
2953
2854

8630
8928
7495
7128
6827
6538
6365
6103
5878

26082
19421
20280
21088
21758
22293
23068
24671
25073

23246
23231
23598
21612
22289
21384
20583
20834
20161

22593
22082
20992
22650
21558
22036
22561
24242
24614

A varsói ¯oliborz városrészbôl érkezett küldöttség kerületünkbe május 28-án, hogy a
testvérvárosi kapcsolatok keretében a szociális és az oktatási ágazatot érintô kérdésekrôl
tárgyaljanak az önkormányzat vezetésével és
a Polgármesteri Hivatal szakembereivel.

Forrás: Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Központ

A beszámoló alapján elmondható: a veszélyeztetett környezetben élô gyermekek számára az
önkormányzat szociális hálózata és segélyezési rendszere kiszámítható biztonságot nyújt. Tavaly rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a kerületi lakosság 4 százaléka, 595 (0–18
éves) gyermek részesült, míg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 602 gyerek kapott. A rászorulók ezen kívül kérhetnek többek között kiegészítô gyermekvédelmi, óvodáztatási, otthonteremtési támogatást. Az önkormányzat saját erôforrásból a rászorultak számára rendszeres nevelési segélyt, valamint tanulmányi ösztöndíjat is biztosít.
A januárban új irodába költözött Családsegítô és Gyermekjóléti központ számos segítô
programmal igyekszik elérni a rászoruló gyermekeket, valamint az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelôsei is azonnal jelzik a szakembereknek, ha problémát érzékelnek.
ZÁRVA A KÜLKERPARK. Kerületünk egyik legszebb és legkedveltebb szabadidô- és sportközpontja
közel három évtizede minden tavasszal megnyitotta kapuit. Idén elôször zárva találták az arra járók a népszerû intézményt. Szerkesztôségünket aggódó kerületi lakók keresték meg azzal, hogy a gyönyörû park,
az uszoda és sportpályák látogatók elôli elzárása sokuk számára elfogadhatatlan. Több levél érkezett az
önkormányzathoz is, amelyben arra kérik a polgármestert és a képviselô-testület tagjait, segítsék a park
megmaradását kezdeményezô akciójukat.
Láng Zsolt polgármester lapunknak elmondta: sajnos, az önkormányzat nem tud ebben a helyzetben segítséget nyújtani, hiszen a tulajdonosok szándékát nem befolyásolhatja; nincsen olyan eszköz a kerület vezetésének birtokában, amellyel a létesítmény kinyitását elôremozdíthatná.
A képviselô-testület legutóbbi, május 27-i ülésén is szóba került a sportpark ügye. Koncz Imre, a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke napirend elôtti felszólalásában mondta el, hogy a területre vonatkozó érvényes szabályozási terv szerint a Budakeszi út 73/c alatt található Külker Sportpark területén csak sportcélú hasznosítást engedélyezhet az építésügyi hatóság. A jelenleg hatályos szabályozás
kifejezetten tiltja a lakófunkció létesítését a területen — tette hozzá Koncz Imre. Láng Zsolt mindezekhez
hozzáfûzte, hogy az önkormányzat a jövôben sem kíván változtatni az eddigi szabályozás alapelvein, így
a Külkerpark területén továbbra is sport- és rekreációs intézmény mûködhet csak.
A Külker Sportpark honlapján néhány hete
megjelent egy felhívás, hogy amennyiben elegendô számú bérletet vásárolnak, akkor esetlegesen július 1-jétôl 3 hónapon át nyitva lesz az
intézmény. Bátyi Sarolta, az üzemeltetésért felelôs Sportran Kft. ügyvezetô igazgatója elmondta: május végéig közel százhúszan jelezték,
hogy megveszik a bérletet.
— Legalább ezer bérletet kellene eladnunk
ahhoz, hogy idén nyáron kinyithassuk a strandot és a sportpályákat. A három hónapos nyári
üzemeltetéssel mintegy 90 millió forintba kerülne a létesítmény mûködtetése — mondta Bátyi
A Külker Sportpark továbbra is várja a szeSarolta, aki hozzátette: a mostani bezárás alapzonbérletet vásárolni kívánók jelentkezését.
vetô oka, hogy a Külkerpark tulajdonosai nem
Részleteket a http://www.kulkerpark.hu/aktudtak megegyezni az üzemeltetés finanszírozátualis oldalon találhatnak, valamint informásának módjában. A többségi tulajdonos vezetôi
ció kérhetô Pfeiferné Kiss Margittól a pfeiúgy döntöttek, idén már nem finanszírozzák a
fer.margit@prestigecity.hu e-mail-címen és
létesítmény amúgy mindig is veszteséges mûa 06 30 688 0802-es mobilszámon.
ködtetését.

Az egyeztetô tárgyaláson a lengyel testvérvárost Anna Symonowicz európai uniós pályázati szakértô, valamint Majka Malmurowicz, a
helyi idôsek központjának vezetôje, kerületünket pedig Dankó Virág alpolgármester képviselte. A lengyel delegáció megismerkedett
a II. kerület pályázati források igénybevételével ªnanszírozott beruházások, így a bel-budai városközpont megvalósításának folyamatával. A lengyel fél hangsúlyozta: szeretnék,
ha a két városrész között szorosabb együttmûködés alakulna ki a kultúra és a sport területén. A lengyelek megvalósíthatónak tartják,
hogy a testvérvárosi kapcsolat keretében a
németországi mosbachi és a török ªnikei
partnerek is csatlakozzanak közösen szervezett sporteseményekhez.
— A II. kerületnek példaértékû modell lehet a ¿oliborzi idôsügyi koncepció, hiszen a
lengyel városrészhez hasonlóan nálunk is magas a nyugdíjasok aránya a lakosságszámhoz
mérten — emelte ki az alpolgármester, aki szerint a partneri kapcsolat a kerületben mûködô nyugdíjasklubokon és az idôskorúakat ellátó intézményeken keresztül még hatékonyabb
lehetne egy-egy csereprogram keretében.
A vendégek — akiket Nagy Gergely, a II. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese kalauzolt négynapos látogatásuk során — beszámoltak a városrészükben a
közelmúltban zajló, magyar vonatkozású eseményekrôl, így arról is, amikor egy ¿oliborzi
óvodában a lengyel-magyar napok keretében
magyar dalokat és táncot tanultak a gyerekek. Azt is tervezik, hogy egy új városrészben
Liszt Ferencrôl neveznek el utcát.
Dankó Virág alpolgármester a II. kerület
nevében személyesen fejezte ki részvétét a
¿oliborziaknak a Lech Kaczyñski lengyel államfôt és kíséretét ért repülôgép-szerencsétlenség miatt. ¯oliborzban ugyanis sokan élnek a katasztrófában elhunytak közvetlen
hozzátartozói közül, a volt államfô maga is
partnervárosunk szülötte volt. Mint arra az
alpolgármester is emlékeztetett: a légi baleset napjaiban a Bem téren ezrek gyújtották
meg az emlékezés mécseseit, ami egyben a
két nép közötti tiszteletet és barátságot is jelszg
képezi.
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ÖNKORMÁNYZAT

BUDAI POLGÁR

Összefogás a hajléktalanok ügyében

Az önkormányzat a Városrendészet, a rendôrség, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közremûködésével akciót hirdetett a II.
kerületi közterületeken és az erdôs részeken
élô hajléktalan emberek támogatására és a
fertôzésveszélyt jelentô lakóhelyek felszámolására. Az együttmûködés része, hogy a fedél
nélkül élôknek szálláshelyet és szükség esetén orvosi ellátást biztosítsanak.
Az utóbbi idôszakban ugyanis egyre több
olyan bejelentés érkezett a Polgármesteri Hi-

tetlen szintet ért el a hajléktalantelepek miatt kialakult fertôzésveszély, ami joggal aggasztja a kerületben élôket.
— Az akciót megelôzô hetekben a Városrendészet munkatársai a kerületi polgárôr
szervezetekkel közösen feltérképezték azokat
a helyeket, ahol nagyobb számban élnek hajléktalan személyek — mondta Vajthó Gábor, a
Városrendészeti Csoport vezetôje. — Így aktuális képet kaptunk az utcákon élôk és az ellátásra szorulók számáról.
Igyekeznek felszámolni azokat az ideiglenes szálláshelyeket, amelyek közegészségügyi szempontból veszélyt jelentenek. A hajléktalan emberek sok esetben a mûemléki területen vagy fokozottan védett erdôkben építenek sátortábort, amely körül hamar szemétkupacok emelkednek. A környezetszennyezô
és csaknem minden esetben fertôzésveszélyt
jelentô szemetet, felhalmozott lomot az önkormányzat elszállíttatja.
A kérdés ugyanakkor igen összetett és a társadalmat mélyen érintô problémát takar,
mert itt sok esetben a lakosság szempontjából a társadalmi normák megtartásának igé-

lakhelyeit. A gondozók és szociális munkások feladata, hogy tájékoztassák a hajléktalan
embereket a tisztálkodási lehetôségekrôl
vagy a szálláshelyekrôl, ahová kisebb személyes tárgyaikat is magukkal vihetik.
— A II. kerület erdeiben vagy eldugott épületei mellett évszaktól függôen mintegy 80–
100 fedél nélküli személy él életvitelszerûen,
ôk leginkább az éjszakai órákban térnek
vissza szálláshelyükre, addig a belvárosi részeken — Moszkva téren, Széna téren — próbálják biztosítani a létfenntartáshoz szükséges feltételeket, anyagiakat — mondta lapunknak Kocsis Mihály, a szeretetszolgálat utcai
gondozószolgálatának vezetôje. — Sokévnyi
tapasztalatunk alapján rögtön meg tudjuk
ítélni, hogy egy rosszabb állapotban lévô embernek orvosi segítséget ajánljunk-e fel,
vagy jobb, ha rögtön a mentôket hívjuk. Sokat segítene a hajléktalanok helyzetén, ha
több éjjeli melegedô lenne a fôvárosban.
— A hajléktalantelepek vagy utcai szálláshelyek körül kialakult fertôzésveszély mellett, sajnos, maguk a fedél nélkül élôk szenvedik meg leginkább a hányatott életmódot. Na-

vatalhoz, amelyekben a kerületi lakók arról
panaszkodnak, hogy ittas, hajlék nélküli emberek mellékhelyiségnek használják a kapualjakat, a játszóteret, vagy sátortábort építve
lomtárat alakítanak ki a védett erdôkben. A
tapasztalatok alapján sok esetben a lakók azt
is sérelmezik, hogy a kerületi zöldterületeken gyakran találkozni szabadon kószáló, az
erdôlakókhoz tartozó kutyákkal, a belvárosi
utcákon pedig a járókelôket és az autósokat
is zaklatják a kéregetôk.
Láng Zsolt polgármester ezért felkérte az
érintett szervezeteket, hogy közegészségügyi,
közrendvédelmi szempontok ªgyelembe vételével is mûködjenek közre abban, hogy a II.
kerületi polgárok és a városrészben élô hajléktalan emberek számára egyaránt kulturáltabb életkörülményeket biztosítsanak. Mára
ugyanis sok olyan fedél nélkül élô ember tartózkodik életvitelszerûen a II. kerületben,
akinek régóta orvosi felügyeletre lenne szüksége. Ugyanakkor számos esetben már tûrhe-

nye és a fedél nélkül élôk részérôl ennek elvetése találkozik.
Ezt vallja Bucsek Gábor II. kerületi rendôrkapitány is, akinek a közrendvédelmi szempontok mellett a probléma emberi oldalára
is ªgyelnie kell.
— Górcsô alá vettük azokat az eseteket,
amikor a hajléktalan személyek azzal követnek el szabálysértést vagy bûncselekményt,
hogy az anyagi forrásaikat erôszakos úton
próbálják meg biztosítani, illetve magatartásuk közösségellenes, vagy kialakított szálláshelyük körül közegészségügyileg veszélyes
helyzetet idéznek elô. Szociális munkások bevonásával próbáljuk meg annak a lehetôségét megadni a számukra, hogy rendezett körülmények közé kerülhessenek, ahol tisztálkodhatnak és élelemhez is jutnak.
A május közepén kezdôdô program keretében a járôrök mellett az ÁNTSZ és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat képviselôi meglátogatják a hajléktalan személyek utcai és erdei

gyobb esélyük lehet arra, hogy TBC-fertôzést
kapjanak — mondja Szabóné Czirják Katalin
közegészségügyi-járványügyi felügyelô, aki
az ÁNTSZ II. kerületi intézete képviseletében
vett részt az akcióban. — A hajléktalanok körében rendszeres a tetvesség és rühesség, de
a szervezett kezeléseket nem mindegyikük veszi igénybe. — A szakértô hangsúlyozta, hogy
például a Máltai Szeretetszolgálattal rendszeres kapcsolatot tartanak, és szükség esetén
közös bejárást is szerveznek a hajléktalanok
körében kedvelt helyeken: a Moszkva téren,
a Széna téren és az aluljárókban, és megpróbálják rávenni ôket az orvosi ellátás elfogadására. Egy-egy telep felszámolásakor a közegészségügyileg veszélyes lomok elszállítását
és a fertôtlenítés megszervezését is az ÁNTSZ
koordinálja.
Az önkormányzat kezdeményezésére indult program a résztvevô szervezetek közremûködésével a tervek szerint tovább tart.

A rendszerváltozás óta eltelt húsz év
egyik legösszetettebb problémája a
hajléktalankérdés. Egyre több ember
lába alól csúszott ki a talaj, veszítette el
egzisztenciáját, családját, és került az
utcára. A II. kerület vezetése tisztában
van azzal, hogy a fedél nélkül élôk
gondjai nem oldhatók meg egyik napról
a másikra, de az együttérzés és a
segítés mellett a közbiztonság és a
köztisztaság fenntartása is kötelessége.

Szabó Gergely
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Szeptemberre megújul a Fillér iskola
Két héttel korábban, már május 31-én
lezárult az idei tanév a Fillér Utcai
Általános Iskolában, és a tervek szerint
szeptember elsô hetében kezdôdik majd
a tanítás az intézményben. A néhány
héttel megtoldott nyári szünet oka,
hogy az iskola épülete teljeskörûen
megújul a következô három hónapban.
A II. kerületi önkormányzat az elmúlt
években mindent megtett azért, hogy
a nehéz körülmények ellenére
megôrizze oktatási rendszerének magas
színvonalát és intézményhálózatát.
A Fillér iskola bôvítésének és
felújításának hétszáz millió forintos
költségét a kerület jelentôs mértékben
saját forrásból biztosította.

A fenntartó II. Kerületi Önkormányzat 2008
elején döntött a Fillér iskola felújítása és kibôvítése mellett, amely három ütemben történik — mondta el lapunknak Dankó Virág alpolgármester.
— Az elsô — márciusban átadott — rész teljes egészében önkormányzati ªnanszírozású
volt, a második és harmadik ütem elvégzéséhez pályázati forrás is társul. A teljes rekonstrukció mintegy 700 millió forintos költségébôl 600 milliót a kerület áll, 100 millió forint az uniós támogatás, ez utóbbi összegbôl
az épület energetikai korszerûsítését végzik
el — tudtuk meg a Fillér utcai iskolában május 26-án tartott úgynevezett projektnyitó
rendezvényen.
Az iskola az elmúlt év folyamán két tan- és
egy tornateremmel bôvült, a június 1-jén kezdôdô munkálatok során szigetelik a külsô
homlokzatot, a lapostetôk és tetôteraszok hôszigetelését, valamint a külsô nyílászárókat
és az elavult kazánokat is kicserélik.
Sajnálatos módon nem túl hosszú távra építették a Fillér iskolát. Az 1980-as években

használt könnyûszerkezetes építési rendszerek közös jellemzôje, hogy a pillérvázat acélgerendák kapcsolják össze, amely nem bizonyult tartós megoldásnak. Az épület rossz szigetelése miatt aránytalanul sok energiát
emésztett fel a fenntartása.
Az önkormányzat sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Energetikai hatékonyság fokozása” pályázaton. Így a teljes körû felújítás hétszáz millió forintos költségébôl több mint százmillió
forintot uniós forrás biztosít, amelybôl az
épület energetikai korszerûsítését végezhetik el.
Kerekes Zsolt, az iskola igazgatója elmondta:
az intézmény pedagógusai, az ide járó diákok
és szüleik már régóta vártak arra, hogy az elavult épület megújuljon.
— Már évközben tudtuk, hogy a munkálatok ütemezése miatt hamarabb le kell zárnunk a tanévet, ezért idén többször is volt nálunk szombaton is tanítás. Tanulóink számára június elsô két hetében táborokat és külön-

bözô programokat szerveztünk, természetesen már az iskola épületén kívül.
Az önkormányzat levélben értesítette a környéken élôket a Fillér utcai iskola felújítási
munkálatairól, amelyek június 1-jén kezdôdtek, és elôreláthatólag szeptember 6-ig tartanak.
A munkálatok hétköznap reggel 7 órakor
kezdôdnek és délután 18 órakor fejezôdnek
be, szombaton pedig 9-tôl 16 óráig tartanak.
— A környékbeliek türelmét kérjük ezúton is — tette hozzá mindezekhez Dankó Virág —, de bízunk benne, hogy a kényelmetlenségért mindenkit kárpótol, hogy kerületünk
egyik legjobb iskolája végre méltó körülmények között mûködik majd.

A Kodály iskola évzáró hangversenye
A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola június 6-án tartotta hagyományos évzáró hangversenyét,
amelyet ezúttal új helyszínen, a Budapesti
Operettszínházban rendeztek meg a Zeneakadémia felújítása miatt. Az ünnepélyes évzárón idén is fellépett a Kodály Gyermekkar,
amely az V. Országos Kodály Zoltán Magyar
Kórusversenyen elsô helyezést ért el, karnagyaik Ôri Csilla, Uhereczky Eszter. A fellépô
hangszeres növendékek számos országos és
budapesti zenei verseny díjazottjai voltak a
tanévben. A legkisebbek az iskola hagyományaihoz híven népi gyermekjátékokat adtak
elô. Az eseményen adták át a Kodály Iskoláért emlékplakettet, amelyet idén Nagy Zsuzsanna zongoratanár, Varga-Sebestyén Krisztina matematikatanár, valamint Serf Dorottya
13. osztályos tanuló kapott.

ti-sza
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BUDAI POLGÁR

A pedagógusokat ünnepelték
Kerületünk tanítóit, tanárait,
óvodapedagógusait köszöntötte az
önkormányzat június 4-én a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban. A
pedagógusnapi ünnepségen Láng Zsolt
polgármester oktatási rendszerünk
magas színvonalát és
intézményhálózatát a kerületünk
legfontosabb és megôrzendô értékének
nevezte.

— A legszebb és legfelelôsségteljesebb hivatások egyike a tanítóké, tanároké. A jövônk
múlik azon, hogyan végzik munkájukat. Ahogyan eddig, mindent elkövetünk ezután is annak érdekében, hogy a II. kerület pedagógusai ne érezzék magukat bizonytalanságban.
Az önkormányzat tervezhetô hátteret nyújt
magas színvonalú munkájukhoz továbbra is.
A mûveltségre, a tudásra, hagyományaink és
történelmünk ismeretére minden felnövekvô nemzedéknek szüksége van — hangsúlyozta Láng Zsolt, aki szerint a pedagógusok társadalmi megbecsültségét is meg kell erôsíteni
a jövôben.
— A világ sok országában egyáltalán nem
tartanak pedagógusnapot — kezdte ünnepi
beszédét az önkormányzat Mûvelôdési Irodájának vezetôje, Ötvös Zoltán, aki örömének
adott hangot, amiért Magyarországon már közel fél évszázada egy évben legalább egyszer
fókuszba kerül a pedagógushivatás. Ötvös Zoltán kiemelte a pedagógusok társadalmi szerepének jelentôségét, és rávilágított arra, hogy
miközben hatalmas felelôsség terheli az oktatói-nevelôi munkát végzôket, anyagi és erkölcsi megbecsülésük csekély. — Akik ma átvehetik az elismerést, azok munkájukat elhivatott szakemberként a nehézségek ellenére kitûnôen végzik, számukra a pedagógiai munka hivatás, sôt, talán küldetés is.
Polgármesteri és irodavezetôi dicséretet
vehettek át a kitüntetettek a jeles napon, valamint elismeréssel jutalmazták a 35 éves munkaviszonyt és a nyugdíjba készülôk több évtizedes munkáját. Az év munkaközösség-vezetôje
díját a Mûvelôdési Iroda vezetôje adta át öt
pedagógusnak.
P. Zs.

POLGÁRMESTERI DICSÉRET. Ágoston Klára tanár (Móricz Zsigmond Gimn.), Bartusné Tóth Györgyi óvodavezetô (Kolozsvár Utcai Óvoda), Csere István igazgató (Ökumenikus ÁI), Csizmadia Bálintné tanár (Csik), Dallos Andrásné tanító ((Ökumenikus), dr. Baksáné Nagyhegyesi Borbála tanár (Szabó Lôrinc), dr. Prósz Györgyné tanár (Pitypang Utcai ÁI), Fazekas Lívia óvodapedagógus (Budakeszi Óvoda), Fügedi Albertné óvodapedagógus
(Községház Óvoda), Fülöp Jánosné óvodapedagógus (Kolozsvár Óvoda), Halmi Katalin óvodapedagógus (Törökvész Óvoda), Hegedûs Zoltánné tanár (Móricz), K. Németh Margit pszichológus (PSZSZ), Katona Ilona tanító (Klebelsberg), Kissné Füleki Ágnes gondozónô (Egyesített bölcsôdék), Kovács Lászlóné óvodapedagógus (Százszorszép Óvoda), Laczka Istvánné ped. elôadó (PSZK), Lévai Józsefné dajka (Szemlôhegy Óvoda), Lorenz Dávid gitártanár tanszakvez. (Járdányi), Makkos Eszter tanító (Törökvész Úti ÁI), Móczár Gabriella óvodapedagógus (Bolyai
Utcai Óvoda), Rádonyi Dénesné tanító (Budenz József ÁI és Gimn.), Süveges Marianna tanár (Áldás), Szabó Gabriella tanító (Újlaki ÁI), Székely László tanár, igh. (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium), Talabér Zsuzsanna titkárnô (Klebelsberg Kuno Mûvelôdési Központ), Vankó Krisztina titkárságvezetô (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ).
IRODAVEZETÔI DICSÉRET. Andrásiné Sümegi Szilvia óvodapedagógus (Hûvösvölgyi Óvoda), Bagyura
Bettina tanár (Klebelsberg), dr. Zábó Andrásné tanító (Ökumenikus), Fáthné Szomódi Zsuzsanna tanító (Áldás),
Gyurkovics Tamás tanár (Rákóczi), Ignéczi Tiborné óvodavezetô (Hûvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda), Jáhner Eszter tanár (Budenz), Karlovitz György Kolozsné tanár (Kodály), Kerényi Ágnes óvodapedagógus (Kitaibel Óvoda),
Kismarton Brigitta tanár ((Csik), Kojiné Jekli Piroska tanár (Szabó Lôrinc), Molnár Ferencné óvodapedagógus (Virág árok Óvoda), Óváriné Nagy Ilona iskolatitkár (Fillér), Pap Éva ped. elôadó (PSZK), Szántó Lajosné dajka (Pitypang Óvoda), Szônyi Beáta iskolatitkár (Törökvész), Tormáné Szamos Gabriella bölcsôdevezetô-helyettes (Egyesített bölcsôdék), Vasadi Ágnes óvodavezetô (Községház Óvoda), Vimmer Erika igazgató (Járdányi).
PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM. Kindtner Andrásné tanár (Járdányi Pál Zeneiskola), Pröhle
Henrikné tanár (Járdányi), Bakonyi Péterné gyógytestnevelô (PSZSZ), Baróti István tanár (Járdányi), Zeibig Tamás
tanító (Fillér Utcai ÁI), Rónai Katalin tanár (Csik Ferenc ÁI és Gimn.), Valis János munkatárs (Áldás Utcai ÁI), Tôkés Szabolcsné tanár (Szabó L. Kéttannyelvû ÁI és Gimn.)
A KERÜLETBEN TÖLTÖTT 35 ÉVES MUNKAVISZONYÉRT KÜLÖNJUTALOMBAN RÉSZESÜLT: dr. Pálfi Zoltánné gazd. ügyintézô (Pitypang Óvoda), Nádasdiné Jakab Ilona tanító (Kodály Ének-zenei ÁI,
Gimn. és Zeneiskola), Kiss Sándorné tanító (Klebelsberg Kuno ÁI és Gimn.), Tóthné Hepke Kornélia tanító (Szabó L.).
AZ ÉV MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETÔJE: Gór Gyuláné (Százszorszép Óvoda), Hegedûs Zoltánné (Móricz), Sarlósné Tompa Cecília (Fillér), Molnár Csaba (Csik) és Kemény Etelka (Budenz).

ÚJ ELNÖK A KERÜLETI DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉLÉN. Május
28-án tartotta évzáró, egyben tisztújító közgyûlését a Kerületi Diákönkormányzat (KEDÖK) a Klebelsberg Kultúrkúriában. A találkozóra
kerületünk hét iskolájából érkeztek küldöttek, az önkormányzatot
Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetôje és Szentgály Viola, a Pedagógiai Szolgáltató Központot Lauth Gábor, a diákönkormányzatokat segítô tanárok munkaközösségét pedig a Fillér Utcai Általános Iskola pedagógusa, Sarlósné Tompa Cecília képviselte. Göböl
Dorina, a KEDÖK leköszönô elnöke beszámolt az elmúlt idôszak eseményeirôl, majd a közgyûlés a következô két évre megválasztotta
az új elnököt és a két alelnököt.
Az egyhangú szavazás értelmében Mertz Arnold, a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákja nyerte el az elnöki megbízatást.

Ahogy a frissen választott diákvezetô elmondta, 2007 óta vesz
részt a Kerületi Diákönkormányzat életében. Úgy érzi, elôdei jó
úton jártak, így ô is a már megkezdett munkát szeretné folytatni. A
nagy sikerû Tavaszváró Fesztivál és a sokakat megmozgató rajzpályázat megrendezését a jövôben is örömmel venné, akárcsak a Mikulás Kupa elnevezésû sporteseményt. A jó hagyományok megtartása mellett még több sportprogramot kíván szervezni, és szeretné
jobban aktivizálni a kerületi diákságot.
Az eddigi egy alelnök helyett mostantól ketten, egy általános iskolás és egy középiskolás tanuló látja el az alelnöki tisztet. Juhász
Júliának, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és Balázs Gergônek, a Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gimnázium hatodikos diákjának szavaztak bizalmat a küldöttek.
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Színek és formák a Pasaréti úti bölcsôdében
A kerület bölcsôdéi azonos elvárásoknak
tesznek eleget, mégis minden helynek
különleges atmoszférája van — itt a
nagyobbacska manócskák láthatólag
különösképpen szeretnek
kézmûveskedni. Kása Marikát, az
intézmény vezetôjét elôször arról
kérdezzük, mi jellemzi igazán a Pasaréti
úti bölcsôdét.

— Azt az elvet vallom, hogy az általunk gondozott korosztály számára a család az elsôdleges, és mi csak kiegészítô szerepet játszunk.
Kiemelt fontosságot tulajdonítok az egészséges életmódra nevelésnek és a megelôzésnek. Ebben kulcsfontosságú a táplálkozás. A
gyermekek élelmezése ebben a korban nagy
odaªgyelést igényel. Ezért a témában érdeklôdô anyukák számára az „Egészséges Utódokért Alapítvány” szervezésében a bölcsôdeorvosunk vezetésével indítottunk egy hatalkalmas fôzôtanfolyamot. Az eseménysorozat
igen sikeresnek bizonyult. A bölcsisek számára igyekszünk mindent valódi alapanyagokból készíteni, lehetôleg kevés fûszert,
sót, cukrot alkalmazva. Sokféle krémet készítünk tojás, kisütött csirkemáj, zöldségek felhasználásával. Ezeknek a receptjeit szívesen
megosztjuk az anyukákkal. Igyekszünk minél
több fôzeléket, friss zöldséget és gyümölcsöt
szerepeltetni a kicsik étrendjében. Figyelünk a megfelelô mennyiségû folyadék fogyasztására is.
Mivel szép, nagy játszókertünk van, a gyerekek sok idôt töltenek a szabad levegôn. A

A PASARÉTI ÚTI BÖLCSÔDÉBEN
szeptembertôl hét vegyes korosztályú
csoport fog mûködni, ahová csoportonként 10–12 gyerek jár majd. A bölcsôde
vezetôje: Kása Imréné. Címe: 1026 Pasaréti út 41. Tel.: 355-7419.

kint végzett mozgás — homokozás, csúszdázás, a lábbal hajtott kismotorozás — semmivel sem pótolható idôtöltés. Minden csoportszobánkhoz tartozik kis terasz is, így szükség
esetén a járni még nem tudó kicsiket is tudjuk levegôztetni, illetve kiságyban a levegôn
altatni. Egy másik egészségnevelési szolgáltatásunk, hogy az érdeklôdô szülôk számára a
bölcsôde orvosa szerda esténként úgynevezett „homeopátiás laikus képzést” tart.
Hányan vannak a bölcsisek egy csoportban? Milyen a csoportok összetétele?
Jelenleg hat normál csoportunk van, ahová
csoportonként 10–12 gyermek jár. Minden
csoport vegyes korosztályú, mert azt tapasztaltuk, hogy a nagyobbak példája, játéka, magatartása nagyon fontos húzóerôt jelent a kisebbek számára. Ebben a korban az utánzás
az egyik legjellemzôbb tevékenység. Ez nemcsak a játék során nyilvánul meg, hanem az
önállóságban is. A nagyobbakat ªgyelve,
elôbb tanulnak meg egyedül étkezni, vetkôzni (néha már öltözni is!), a szobatisztaság terén is hamarabb lehet sikert elérni. Ez utóbbi természetesen nem mindig „jön össze” hamar, de a folyamatot sem siettetni, sem késleltetni nem lehet és nem is szabad. Minden
gyermeknek megvan a maga fejlôdési üteme,
mindig ezt kell ªgyelembe venni.
Milyen játékokat játszanak, illetve mivel
játszik ez a korosztály a legszívesebben?
Az egy-két évesek még inkább egymás mellett, mint együtt játszanak, de már a két év körüliek elkezdik a különféle utánzójátékokat.
Gondot fordítunk rá, hogy jó minôségû, lemosható, fertôtleníthetô játékok legyenek körülöttük. Nagyon jók az egyszerû, egyfunkciós játékok. A baba például legjobb, ha puhatestû, valódi babaforma — nem kell, hogy beszéljen, pisiljen és így tovább. Az a tapasztalatom, hogy a kicsik fantáziáját sokkal jobban
megmozgatják az egyszerû játékok.
Sajnos, mint mondta, ebben a bölcsôdében is két-háromszoros a túljelentkezés.
Mit lehet tenni ebben a helyzetben?
Nekünk lehetôségünk volt az intézményvezetô segítségével megindítani egy önköltséges úgynevezett felügyeleti csoportot, ahol
reggel 7 órától este 6-ig fogadjuk a kicsiket.
Itt a gyerekek ugyanolyan ellátásban részesülnek, mint a többi csoportban, sôt, törekedtünk arra, hogy a szülôknek még nagyobb belátásuk legyen a csoportba, rendszeresen
„kreatív délutánokat” szerveztünk. Ebben a
részidôs formában 18–20 gyermeket tudunk
ellátni. Akik reggel héttôl délután hatig vannak benn, 4500 forint, akik délig, 3300 forint, akik déltôl este hatig, 2300 forint körüli összeget ªzetnek. A csoport nagy része jövôre már óvodás lesz. Az óriási igényre tekintettel helyükön szeptembertôl indítunk a
már meglévô hat csoportunk mellé egy hetediket is. Az önköltséges csoport pedig „átköltözik” majd a kerület egyik új — június 17-én
nyíló — bölcsôdéjébe, a Hûvösvölgyi út 12.
szám alá.
Szilágyi Enikô
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Ösztöndíj hátrányos
helyzetû diákoknak
A II. kerületi önkormányzat tanulmányi
ösztöndíjpályázatot írt ki a 2010–2011.
tanévre a kerületben lakó tehetséges,
hátrányos helyzetû, nappali tagozatos
általános vagy középiskolás diákok részére. Az ösztöndíj összege (10 hónapra, azaz egy tanévre) 5000 Ft/hó és
10 000 Ft/hó közötti, ami a diák, kiskorú esetén a szülô kérésére egy összegben, illetve a félévek elején (szeptemberben és februárban) is kifizethetô.
A pályázaton olyan II. kerületi állandó
lakhellyel rendelkezô, általános vagy középiskola 7–12. (13.) évfolyamán tanuló
nappali tagozatos diák vehet részt, akinek év végi tanulmányi eredménye eléri
a 4,8-as átlagot, rendelkezik az osztályfônök, az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelôs pedagógus és a diákönkormányzat támogató javaslatával, valamint a család egy fôre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét (42 750 Ft). Elônyt élvez, aki tanulmányi, mûvészeti vagy sportversenyen
helyezést ért el.
Az ösztöndíj elsôsorban felvételi elôkészítô, nyelv- és egyéb tanfolyam, illetve képzés céljára, valamint az ezekkel
kapcsolatos útiköltség térítésére használható fel. Finanszírozható belôle tankönyv, szakkönyv, iskolai felszerelés,
ajánlott és kötelezô olvasmány, számítógépes programok, nyelvi tanulmányokhoz CD, DVD, videó és hangkazetta.
Pályázati adatlapot a Mûvelôdési Irodán (1027 Bem tér 1., tel: 346-5781)
ügyfélfogadási idôben vagy a kerület iskoláiban lehet átvenni, és letölthetô az
önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu.
A pályázati kérelmek beérkezésének
határideje: június 30. szerda 16 óra. Benyújtási cím: II. Kerületi Mûvelôdési Iroda, 1027 Budapest, Bem tér 1., I. em. A
pályázók szeptember 30-ig kapnak értesítést a döntésrôl.

Ingyenes tanácsadás
A Twist Olivér Alapítvány a lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben ingyenes jogi tanácsadást tart. A szolgáltatás keretében lakáscsere és adásvétel általános feltételeirôl, annak ügymenetérôl, a lakhatást érintô kérdésekrôl, eladással, vétellel és cserével kapcsolatos buktatókról, illetve azok kikerülésének
módjairól, valamint az adásvételi, csere-,
ajándékozási és bérleti szerzôdésekrôl adnak
tájékoztatást. Tanácsot kérni, szükség esetén
konzultációs idôpontot egyeztetni és további
információt kérni minden hétköznap 12 és
14 óra között a 06 20 269-9838-as telefonszámon lehet.
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„Minden fáradságot megért a sok mosolygó
Elôször, de hagyományteremtô
szándékkal rendezték meg május utolsó
hétvégéjén a pasaréti napokat. A Kájoni
János Ferences Ház szervezésében sok
és változatos program várta az
érdeklôdôket, a helyieket és a
távolabbról érkezôket: koncertek,
gyermekelôadások, családi focikupa,
helytörténeti séta. A rendezvénysorozat
fô támogatója a II. kerületi
Önkormányzat volt; Láng Zsolt
polgármester a szervezôkkel együtt
vallja, hogy a közösségi szellem
erôsítése, a helyi identitás kialakítása,
valamint a szomszédsági kapcsolatok
szorosabbra fûzése a legfontosabb
értékek közé tartozik.

Az elsô pasaréti napok szervezôje, mozgatója, Horváth Bálint 1978 óta él Pasaréten. A Pasaréti úti Bányai Júlia Általános Iskolába járt
(ma Szabó Lôrinc), zongorázni a Járdányi Pál
Zeneiskolában tanult Vigh Katalin növendékeként, majd ugyanitt több mint két évig tanított is. Ministránsként, kórustagként,
utóbbi években kántorként aktív tagja a Pasaréti Páduai Szent Antal ferences plébániának; lassan egy éve vezeti a Kájoni János Közösségi Házat. Felsôfokú tanulmányait az ELTE BTK magyar és médiatanár szakán végezte, valamint zongoratanárként is diplomázott a Liszt Ferenc Tanárképzô Fôiskolán. Kilencedik éve tanít a Budapesti Piarista Gimnáziumban, felesége, Hornyák Zsófia szintén
középiskolai tanár; tavaly augusztusban volt
az esküvôjük a Pasaréti templomban.
Hogyan született a Pasaréti Napok ötlete?
A tél végén egyszer csak bekopogtatott az
alapítványi irodába Székely Júlia, aki itt lakik
a Kájoni-ház szomszédságában, és elmondta, más kerületben látott olyan rendezvényt,
hogy lezárnak egy utcaszakaszt, és a környékbeli vállalkozók, cégek, boltok kitelepülnek
egy-egy asztallal, és mindenféle portékát árusítanak. A pék kenyeret, a sörözô sört kínál,
a ruhabolt olcsóbban adja árucikkeit és így tovább. Kár, hogy Pasaréten nincs ilyen esemény, pedig milyen szép a környék, sok család lakik itt, akik biztosan szívesen eljönné-

nek. Elmondta, hogy itt lakik a szomszédban, rálát a kertre, és úgy gondolja, hogy a Kájoni-ház és a Szilfa utca alkalmas tere lehetne egy ilyen rendezvénynek. Elôször nagyon
ellenálltam, úgy gondoltam, túl kicsi a ház
egy ilyen nagyszabású eseményhez. De valahogy mégsem hagyott nyugodni a dolog, és
végül úgy döntöttem, vágjunk bele. Ha sikerül pályázati úton forrásokat szerezni, akkor
érdemes megcsinálni. A ferences bálon megpendítettük az ötletet Láng Zsolt polgármester úrnak, és ô kedvezôen fogadta, támogatásáról biztosította kezdeményezésünket. Örültünk, hogy meglátogatta szombat esti programunkat Ernyey László egyházügyi tanácsnokkal együtt.
Hogyan sikerült a környezô vállalkozásokat megnyerni?
Kicsit felemás a kép, mert több mint harminc levelet vittünk személyesen körbe a
környezô üzletekbe. Voltak, akik üdvözölték
az ötletet, vállalták, hogy támogatják a rendezvényt kitelepüléssel, munkával, ajándéktárgyakkal, és valóban tevékenyen bekapcsolódtak. De voltak, akik nem is válaszoltak.
Reméljük, ha elterjed az idei esemény híre,
akkor jövôre már egy kicsit könnyebb dolgunk lesz.
A Bauhaus-séta résztvevôit az autóbuszvégállomáson lévô dohánybolt vezetôje
édességgel kínálta meg.
Igen, volt olyan üzlet, amelyik jelezte, hogy
szívesen bekapcsolódna a rendezvénybe, de
egyedül van a boltban, szombaton is nyitva
tart, és csak úgy tud részt venni, hogy kiteszi
a plakátunkat, vagy például egy ilyen kedves
gesztussal.
Hogyan állt össze a programsor?
A kezdet kezdetétôl egyetértettünk az ötletgazdával, Székely Júliával abban, hogy szolid,
családias, barátságos, ugyanakkor változatos
programot szeretnénk, amely nem túlságosan hangos, nem zavarja a környékbelieket.
Aki harsányabb programot akar, az a belvárosban talál ilyet, Pasarétre más rendezvény
illik. Fontos volt az is, hogy legyenek gyerekprogramok. Gryllus Vilmos fellépése, a délutáni bábelôadás, a gyermekrajzverseny miatt
sok kisgyerekes család kereste fel a Szilfa utcát. A Pasaréti Lovarda kölcsönadott két lovat, lovagolni is lehetett. A ProVet Állatklinika vetélkedôvel várta a gyerekeket. A rajzversenyre közel harminc alkotás érkezett be, és
mindenkinek tudtunk egy kis ajándékot adni. A kézmûves foglalkozást, arcfestést a kicsik nagyon élvezték, és örültek a CIB Bank
léggömjeinek is.
A felnôtteknek kulturális programokat kínáltunk. A Vám- és Pénzügyôrség zenekara
fúvószenével nyitotta a napot, Geiger György
Kossuth-díjas trombita- és Maros Éva hárfamûvész koncertje valódi zenei csemege volt.
A tubakvartett elôadása nagyon hangulatos
produkció volt, a könnyû és a komolyzene határán innen és onnan is válogatva zenéltek.
Ki kell emelnünk a rendezvényhez kapcsoló-
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és vidám arc”
dó egyházzenei koncertet, a Pasaréti templomban Rossini-misét hallhattak az érdeklôdôk a Szent Antal kórus elôadásában. És ne
feledkezzünk meg a Pasaréti Ifjúsági Kórus
madrigál- és spirituálémûsoráról sem az óvoda udvarán. A napot a remek akusztikus zenét játszó Acousticure együttes zárta.
Nem csak szellemi táplálékban volt részük az érdeklôdôknek.
Ki kell emelni a támogatók közül a Panda
Hotel kedvességét — ôk fôleg sérült embereket foglalkoztatnak —, önzetlenül, nagy lelkesedéssel és munkabírással biztosították az
ételt, italt a rendezvényen. A babgulyás nagyon sikeres volt. A Bortársaság jóvoltából
felajánlott nedûk kiválóak voltak, és nagyszerû hangulatot teremtettek.
Gyerekek, felnôttek egyaránt szeretnek
focizni…
Vasárnap — a Sportegyesület jóvoltából — a
Pénzügyôr-pályán focibajnoksággal folytatódott az esemény. Hét családi csapat indult, a
bajnokságot a Bodroghelyi család nyerte. A tizenegyesrugó versenyben ªatal és felnôtt kategóriában indulhattak a jelentkezôk, Bilkei
Dávid nyerte a felnôttek versenyét, Werner
Márk pedig a ªatalokét.
A Mazsola játszóház sok játékkal szórakoztatta a gyerekeket a Pénzügyôr-pályán. A Lipóti pékség kenyere, amelybôl már szombaton is falatozhattunk a babgulyáshoz, vasárnap szorgos kezek munkája nyomán hagymás zsíros kenyér formájában segítette a jó
hangulatot.
Hogyan jutott ideje erre az óriási szervezômunkára a tanítás és a ház igazgatása
mellett?
Sûrû idôszak volt, az utolsó két hét nem kifejezetten a pihenésrôl és az alvásról szólt. A
háznak az a feladata, hogy az idelátogatóknak, a környékbelieknek jószolgálati tevékenységet nyújtson. A rendezvénnyel azt is
szerettük volna megjeleníteni, hogy a házban
olyan programok is zajlanak, amelyek nem
kifejezetten vallási jellegûek. Szeretnénk
azokhoz a pasaréti lakókhoz is eljutni, akik
nem kapcsolódnak közvetlenül a plébániához.
Annak örülünk, ha szívesen jönnek ide a látogatók, és mosolyogva távoznak. Utólag minden fáradságot megért a sok mosolygó arc és
a vidám kisgyerek.
Raduj Klára
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Tekintetes Erdô- és Fakitermelô Rt.
A Marczibányi térre felfutó Keleti Károly és
Kis Rókus utca elvékonyodó saroktelkén a
„Tekintetes Erdôkitermelô és Fakitermelô
Rt. számára” Somogyi László tervei alapján
Jónás Ferenc felelôs építômester és Seenger
Béla (Márvány és Kôipari Rt.) kivitelezésében 1936-ban készült el a cég modern stílusú ikerháza.
A két épület szerkezetileg egymástól teljesen különálló, saját lépcsôházzal rendelkezik, a tetôsíkot csak a késôbbi aszimmetrikus
padlástér-beépítés elemei bontják meg. A telek lejtését kihasználva a Kis Rókus utca felôl
a pinceszint teljes homlokzattal bukkan elô,
egy-egy szoba-konyhás, elôkertes lakásnak
adva helyet. A magasföldszinten és mindkét
emeleten (szintenként azonosan) 2–2 lakás
nyílik: egy 1 szobás, fôzôfülkével, illetve
konyhával és egy 2 szoba hallos cselédszobával.
A bérház dupla bejárata a Keleti Károly utcai (eredetileg 36–38., ma 50–52. szám) oldalra került. Az egyforma fôhomlokzat harmonikus kialakítású, mély erkélyekkel, a
négyszárnyú ablakok a hangsúlyos, ívelt befejezésû, teljesen üvegezett lépcsôházi ablaksávval ritmusosan váltakoznak. A terméskô
lábazat és a bejárati kapuk az 1935 augusztusában módosított terv alapján épültek meg, a
lépcsôházak feletti túlságosan lenyúló „füles
védmû” valószínûleg rögtönzött toldás. A rózsaszínûre és sárgára vakolt homlokzatot amforák és egy nôi aktszobor díszíti.
A Kis Rókus utca 39/a-b alatti ikerház magasföldszintig érô burkolatának és háromosztású ablakainak kivételével megegyezik az
elôzôvel. Az épületek mûemléki területen állnak, 2005-ös védetté nyilvánításuk oka az ingatlanok stíluskorszakait reprezentáló együttes megôrzése.
Verrasztó Gábor

A szerzô legújabb könyve, a Vendéglô az Országúton a Budai Polgár Nonproªt Kft. gondozásában a
Könyvhétre jelent meg. Verrasztó Gáborral a kerület napi sokadalomban a Millenárison, június 12én 10 órától találkozhatnak, ahol kedvezménnyel vásárolhatják meg a 34 kerületi történetet tartalmazó kötetet.

A Kerület Napja az Öntödei Múzeumban
Június 11-én 12 órakor a Kerület Napja rendezvénysorozat keretében nyílik a Munkácsi vascsipkék címû kiállítás az MMKM Öntödei Múzeumában (1027 Bem József utca 20). A tárlat ünnepélyes megnyitóján beszédet mond Láng Zsolt polgármester és Pusztai László mûvészettörténész. A mûsort a Járdányi Pál Zeneiskola növendékei adják.
Másnap, június 12-én az Öntödei Múzeum
munkatérsai is kitelepülnek a Millenárisba, a kerület napi sokadalom helyszínére, ahol formázási
és öntési bemutatót tartanak.
Az érdeklôdôk megismerkedhetnek egy feledésbe merült szakmával. Megtudhatjuk, milyen is
volt az öntômester viselete, sôt, a vállalkozó kedvû
látogatók beöltözhetnek a korabeli öntôruhába, és
az öntômesterek megmutatják nekik az öntôfogásokat.
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
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

A BUDAPESTI VONÓSOK HANGVERSENYE A KULTÚRKÚRIÁBAN. Június 20-án
19 órai kezdettel Baráti Kristóf hegedûmûvész és a Budapesti Vonósok adnak koncertet
a Klebelsberg Kultúrkúriában. Mûsoron a német kora- és késôromantikus mûvek mellett
felhangzik a februárban nagy sikerrel bemutatott „Utazás” címû szvit hegedûre és vonószenekarra. Wolf Péter kitûnô stílusérzékkel megkomponált, könnyen befogadható zenemûve
frissességével, dallamosságával — Baráti Kristóf és a Budapesti Vonósok precíz, ugyanakkor érzékeny tolmácsolásában — méltán számíthat ezúttal is a közönség osztatlan lelkesedésére. Jegyár: 2000 Ft.
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEIMÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Budapest, Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚNIUS 23-ig: Budai szobrászok — a Magyar Szobrász Társaság kiállítása. A Kerület
Napja programsorozat keretében.
ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: JÚNIUS 15., 18.00: Kamarazene Gulyás Mártával. Varga Gábor (klarinét) és Gulyás Márta (zongora) hangversenye. Mûsoron Schumann, Frank, Weiner Leó, Hajdú Mihály és Bernstein mûvei.
SZÍNHÁZ VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚNIUS 11.: Eisemann—Somogyi—Zágon: Fekete
Péter (zenés játék). JÚNIUS 13.: Jimmy Roberts—Joe Dipietro: Ájlávjú (musical). JÚNIUS 17.: Woody Allen:
Central Park West (egyfelvonásos vígjáték). JÚNIUS 19.: Neil Simon: A 88. utca foglyai (vígjáték). JÚNIUS
24.: Shakespeare: Szentivánéji álom (vígjáték). JÚNIUS 26.: Jane Austen: Büszkeség és balítélet (vígjáték).
JÚNIUS 27.: Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac (színmû). Az elôadások 20 órakor kezdôdnek. Részletes
információ: www.szabadter.hu
n MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚNIUS 12., 19.: Szegény gazdagok (musical). JÚNIUS 13.: Budapest Bár (koncert). JÚNIUS 26.: Kander—Ebb—Masteroff: Kabaré (musical). Az elôadások 20.30 órakor kezdôdnek. Részletes információ: www.szabadter.hu
GYEREKEKNEK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Diridongó. Ölbéli zenés foglalkozás apróságoknak és cseperedôknek (6 hónapostól 4 évesig). Hétköznap délelôttönként, Donáth Zsuzsanna
ének-zene tanár vezetésével: 06 20 546-5757; dzsuzsi@chello.hu). Radírpók. Játékos-kreatív alkotómûhely
5–10 éveseknek minden kedden 16.00–17.30 óráig.
n HELEN DORON EARLY ENGLISH: Játékos angoloktatás 1–14 éves korú gyermekeknek 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. Bejelentkezés: 06 70 2010 369 vagy
bp-rozsadomb-obuda@helendoron.com
n ZENEDOBOZ: Zenei fejlesztés és játék a Mazsola Játszóházban kéthetente szerdán 10.30–11.30-ig. Részvétel 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.)

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: JÚNIUS 11., 15–17 óráig:
Klubnap. Évadzáró juniális Komlós András közremûködésével. Legemlékezetesebb programjaink felidézése. Klubvezetô: Kilián Mária, tel.: 212-2820.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 15.: Beszélgetôs klubnap. 22.: Zárórendezvény. Csak klubtagoknak. Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô
nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjasklubba. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub minden páros héten csütörtökön 16 órától tartja összejöveteleit,
amelyre mindenkit szeretettel várunk. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok
minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszáDVD: INVICTUS — A LEGYÔZHETETLEN. Clint Eastwood nyolcvanéves, de persze
mán.
megállás nélkül forgat, bár már színészi feladatot nem vállal, ilyen irányú elfoglaltságai
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET:
sorában saját bevallása szerint is a Gran Torino volt az utolsó. Rendezôként azonban
Összejöveteleinket havonta egyszer tartjuk, mindig
nincs megállás, mire mozikba kerül az éppen aktuális Eastwood-opusz, biztosra vehetô,
szerdán. JÚNIUS 16., 16.00: Megbeszéljük az elsô félhogy a rendezô már a következô munkáját készíti elô. Az éppen aktuális Eastwoodév lezárását és a második félév tervezett programjait.
opuszt jelen esetben a Nelson Mandela rögbipolitikai diadalát tárgyaló Invictus — A le(1024 Keleti Károly u. 13/b)
gyôzhetetlen jelenti, melyben Morgan Freeman játssza az elnököt, Matt Damon pedig a
dél-afrikai rögbiválogatott kapitányát. Mi másról is szólhatna a film, mint arról,
hogy hôseink hogyan írtak történelmet; a világkupa elhódításával hogyan adtak
örömittas perceket boldog és boldogtalan dél-afrikainak, fehérnek és feketének
egyaránt. Az Invictus távolról sem a legsikerültebb Eastwood-örömóda, számításaink szerint még a Clint10-ben sem lenne helye, épp csak egy tisztességes giccs —
ebbôl a minôségbôl sincs éppenséggel túlkínálat mostanában. Valamiért mégsem
került a hazai mozikba, ami csak azért nem meglepô, mert ma már semmi meglepô nincsen abban, ha egy új Eastwood-, Woody Allen- vagy Coen-film nem kerül a
mozikba. Így viszont módosítanunk kell fentebb tett kijelentésünket: mire az épp
aktuális Eastwood-darab a DVD-lejátszóba kerül, biztosra vehetô, hogy a rendezô
már a következô munkáját készíti elô. Az elôkészítés már le is zajlott, a project a befejezéshez közelít: egy természetfeletti erôkkel kacérkodó thriller lesz ugyancsak
Damon-nal a fôszerepben.

E. K.
Rendezte: Clint Eastwood, fôszereplôk: Morgan Freeman, Matt Damon.

14. OLDAL

Chicago Budára
költözik
Két este az Átriumban
Június 20-án 20 órakor újra beléphetünk a régóta üresen és elhagyatottan
álló Átrium mozi épületébe, ugyan
most nem filmre, hanem színházi elôadásra válthatunk jegyet. A Hoppart Társulat következô premierje Zsótér Sándor
(képünkön) rendezésében a nagy sikerû
Chicago címû musical lesz, amelynek
helyszínéül szolgál a jobb sorsra érdemes mozi.

A Chicago címû musical elôbb prózai
darab volt. Maurine Dallas Watkins
1926-ban a Chicago Tribune törvényszéki tudósítójaként szedte fel a férjgyilkos
asszonyok, Roxie Hart és Velma Kelly történetét, és The Brave Little Woman címmel írt drámáját zenésítették meg
1975-ben.
A történet régi. A megvesztegethetô
igazságszolgáltatás áll a cselekmény középpontjában. A csámcsogásra berendezkedett sajtó szaftos gyilkosságokra
ugrik. Addig keveri-kavarja, amíg a bûnösbôl sztár lesz, és az igazság pucéran
eloldalog.
Szereplôk: Bánfalvi Eszter, Friedenthál
Zoltán, Herczeg Tamás, Kiss Diána Magdolna, Mátyássy Bence, Polgár Csaba,
Radnay Csilla, Roszik Hella, Vári-Kovács
Péter. Jegyfoglalás: www.jegy.hu hopparttarsulat@gmail.com, 06 30 5528239, http://hoppart.hu/. További elôadások: 2010. június 21., 22., 20 órakor
(1024 Margit krt. 55.).
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n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 16.: Látogatás a Festetics-kastélyban Keszthelyen, ismerkedés a Kis-Balatonnal. 23.: Hajókirándulás a Velencei tavon. SZEPTEMBER 23–28.: Erdélyi kirándulás.
Részletes felvilágosítás a 326-7830-as telefonszámon, ill. a tothbuda@chello.hu címen.
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tartjuk. Júniustól augusztus végéig nyári szünet. Legközelebb SZEPTEMBER 8-ÁN találkozunk. (1024 Keleti Károly
u. 13/b; tel.: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JÚNIUS 19.: Acsa, Ecskend, Kálló. Találkozó:
6.45 óra, Keleti pu., pénztár. JÚNIUS 19.: Pilis-hegység. Gyerekeknek is ajánlott. Találkozó: 7.45 óra, Batthyány tér, HÉV pénztár. JÚNIUS 20.: Gödöllôi dombság. Találkozó: 8.15 óra, Keleti pu. pénztár. JÚNIUS 27.:
Börzsöny. Találkozó: 7.45 óra, Nyugati pu. pénztár. Információ: 316-3053, 06 20 997-8465, http://tvtk.fw.hu
(1024 Keleti K. u. 38.)
n BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: JÚNIUS 13.: Börzsöny. Nagybörzsöny, Aklok rétje,
Nagy-Hideg-hegy, Magas-Tax, Királyrét. Táv: 19 km, szint: 600 m. Találkozó: 6.40, Nyugati pályaudvar, jegypénztár. Útiköltség: 2400 Ft. Túravezetô: Mészáros Lajos, tel.: 06 30 217-3416. JÚNIUS 20.: Börzsöny. Királyrét, Nagy-Hideg-hegy, Csóványos, Diósjenô. Táv: 18 km, szint: 700 m. Találkozó: 7.30: Nyugati pályaudvar,
jegypénztár. Túravezetô: Czirbik Sándor, tel.: 06 30 570-9904. JÚNIUS 27.: Karancs-Medves. Somoskôújfalu,
FINTA JÓZSEF ÉPÍTÉSZ KÉPZÔMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA A HAP GALÉRIÁBAN. Július 2-ig látogatható a HAP Galéria új tárlata, ahol Finta József, a neves építész grafikáit és
akvarelljeit mutatják be.
„Négy-öt éves korom családszerte csodált attrakciója volt, hogy a lovakat hátsó patájuknál kezdtem rajzolni, s lábukon — tomporukon — farkukon — hasukon — gerincükön, lobogó sörényükön át jutottam el táguló orrukig. Lehet, hogy egy avatott lélekbúvár már akkor, e furcsán átfordított „menetrend” alapján meglátta volna bennem a Westend, a Bankcenter, a Rendôrségi Székház, s elsôsorban persze az oly sokat bírált Duna Intercontinental (a mai Mariott) „méretes” formáinak tervezôjét — vallja az építész.
Tudatosan rajzolni Blaskó János, a kiváló festô és pedagógus biztatására kezdtem el, a
Lónyai utcai Református Gimnáziumban, s az érettségi közeledtével egyre határozottabb
késztetést éreztem arra, hogy bejussak a Képzômûvészeti Fôiskolára. Hogy miként, miért
is kötöttem ki mégis ’53-ban a Mûegyetem Építész Karán, külön történet; ám épp e kar
Rajzi Tanszéke volt az, amely nem engedte, hogy az egyetem akkortájt igen erôs mûszaki
karaktere tompítsa — elaltassa ebbéli hajlamaimat.
A 60-as évek eleje-közepe óta szülöm útirajzaimat, néha csendesebb, néha már mániákus iramban és elszántsággal. A világ, amelyet e rajzok készítése által fedezek
fel, így lesz igazán az enyém. Az a néhány perces gyönyörû, feszült küzdelem, amelyet például Amiens, Rouen, Tours katedrálisai elôtt ülve vívok magammal és a rám boruló látvánnyal, néha izgalmasabb csatát jelent számomra, mint egy sokéves tervezési folyamat egyre fáradó öröme. S micsoda boldogság Santorini szikláit és fehér madárfészek-házait rajzolni, s rajzolni otthon, Erdélyben kalotaszegi dombokat, tornácos házakat, temetôk pusztuló faragott fejfáit, négyfiatornyos templomokat a dombok hátán ülve vagy házak karéjába húzódva. E rajzok
nélkül fél-életem sem lenne, azt hiszem.”
(1024 Margit krt. 24., földszint. A kiállítás július 2-ig, hétfô-péntek 14–18 óráig látogatható.)
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Strázsa-hegy, Medves-laposa, Salgóvár, Kerek-domb, Somoskôújfalu. Táv: 18 km, szint: 300 m. Találkozó:
6.30: Keleti pályaudvar, jegypénztár. Túravezetô: Hegedûs Antalné Magdi, tel.: 06 20 974-4342.

KLUBOK BABA-MAMA-KLUB: Minden szerdán 10-tôl dr. Rochlitz Zsuzsa vezetésével a Kájoni
Házban.
n BRIDZSKÖR: Minden szerdán 15–20 óra között a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A félévzáró Velence és környéke kirándulásunkat június 15-én rendezzük meg. Idén sem tartunk nyári szünetet, a nagy érdeklôdésre való tekintettel. Tervezzük, hogy Szegedre
és Gyôrbe is ellátogatunk. JÚLIUS 16–18-ig a morva kastélyokhoz kirándulunk, nagyon szép látnivalókhoz.
Izraeli körutazásunkat 9 naposra tervezzük, Jeruzsálemben 3 éjszakát, Netanyán 5 éjszakát töltünk (itt közvetlenül a tengerparton), a kirándulásokat csillagtúrákkal valósítjuk meg, az EL-AL légitársasággal utazunk, az
ellátás félpanziós. Poreci üdülésünk SZEPTEMBER 4-tôl 14-ig (11 nap, 10 éj), félpanzióval, közvetlen tengerparti szállodával, nappali utazással, tengerre nézô, balkonos szobákban, igen kedvezô áron. Vannak még szabad helyeink. Rendezvényeinket nem klubtagok is látogathatják. Klubdélutánok minden csütörtökön 3-tól 6ig. Címünk: Margit krt. 64/b, bejárat a fôbejárat mellett balra a Bárdos Lajos emléktábla alatti ajtón. Elérhetôségeink: tel.: 216-9812 (rögzítô is), mobil: 06 20 42-42-180 és 06 20 968-7001. E-mail: fonixke@t-online.hu
TÖBB MINT SZÍNHÁZ, ÉLMÉNY! Ígérik a Budapesti Nyári Fesztivál rendezôi. Június 1. és
augusztus 29. között két helyszínen, a Margitszigeti, valamint a Városmajori Szabadtéri Színpadon közel száz produkcióból válogathat a közönség. Ezek között koncerteket, opera- és színházi elôadásokat, táncbemutatókat, gyermekprogramokat és musicaleket egyaránt találunk.
Az idei nyári évad egyik szenzációja a június 12-én és 19-én 20.30-kor kezdôdô musical-ôsbemutató lesz, amely Jókai Mór Szegény gazdagok címû regényének zenés színpadi változata. A magyar irodalom e kiemelkedô alkotását, amelyben egy izgalmas bûnügy története fonódik össze egy szívszorítóan szép szerelem szálaival, Kocsák Tibor és Miklós Tibor öltöztette új
köntösbe.

A sajtótájékoztatón részletet hallhattunk többek között a Robin Hood címû musicalbôl.
Középen a darab zeneszerzôje és rendezôje, Szomor György énekel.

A Városmajori Színpad júniusban a Centrál Színház négy sikerdarabjával kezdi az idei nyári szezont. Június 11-én a Fekete Péter címû zenés játék, 13-án az Ájlávjú címû musical-revü, 17én Woody Allen Central Park West címû egyfelvonásos vígjátéka, 19-én pedig Neil Simon A
88. utca foglyai címû vígjátéka szerepel a programban. Az elôadások, amelyekben olyan kiváló színészeket láthatunk mások mellett, mint Básti Juli, Oroszlán Szonja, Nagy-Kálózy Eszter,
Haumann Péter, Rudolf Péter, Kern András vagy Magyar Attila, 20 órakor kezdôdnek.
A nyári hétvégék idén is a gyermekprogramok jegyében telnek. Minden vasárnap 10.30-tól
matinéelôadásokkal várják azokat a családokat, akik ellátogatnak a Városmajorba. Ugyanebben az idôpontban a Margitszigeten, a Szent Margit romoknál reneszánsz délelôtt lesz, szombatonként 11 órától pedig interaktív meseszínpad.
Idén nyáron két új szolgáltatás igyekszik elôsegíteni, hogy mindenki részesülhessen a színházi élményben. A Margit híd lezárásával erôsen korlátozódott a margitszigeti színpad megközelíthetôsége, ezért színházi hajós járatok indulnak, amelyek elôadás elôtt oda-, utána pedig
visszaszállítják a nézôket. A budaiak a Szilágyi Dezsô téri kikötôben szállhatnak fel a hajóra,
amelyre jegyet a színházjegy megvásárlásával egy idôben és egy helyen válthatnak az utasok.
A másik újdonság a netszínház, amely az interneten keresztül élôben közvetíti a fesztivál
számos eseményét, így azok is élvezhetik az elôadásokat, akik valamilyen oknál fogva személyesen nem tudnak ellátogatni a helyszínre. Az online-közvetítés menetérôl, valamint a virtuális
jegy megvásárlásáról részletesen a www.netszinhaz.com oldalon szerezhetnek részletes információt.
Minderrôl bôvebben a www.szabadter.hu honlapon olvashatnak.

15. OLDAL

Múzeumok éjszakája
a Millenárison
Június 19-én 18 órától a Millenáris látogatói is részesei lehetnek az egész országot megmozgató Múzeumok éjszakája
programkavalkádnak. Az este folyamán
a 33Herz vizuális csapat különleges effektekkel, képekkel, hangulatokkal festi
be a Millenáris épületét.

A Csodák Palotája Öveges-termében
19, 21, 23 és 1 órakor kezdôdnek az izgalmas fizikai jelenségeket bemutató
elôadások. A Fogadóban 18 órától
hangszersimogató, majd 20 órakor kezdôdik a Kerekes Band koncertje. 22 órakor a Napra együttes mutatja be Holdvilágos címmel megjelent második albumát.
A Szabadtéri Színpadon 18.30 órától
különleges örömzenei koncertet hallhatnak a látogatók a Múzeumok éjszakájának nyitányaként. Fellépôi — Bognár
Szilvia, Gryllus Dániel, Nagy László Gitano, Nagy Lajos Agoge, Tiba Sándor, Németh Gábor Némó, Bársony Bálint és
Frankie Látó — a magyar népzene legszebb gyöngyszemeit öltöztetik majd
lounge-os, groove-os köntösbe.
21, 22, 23 órától a Csodák Palotája a
Szabadtéri Színpadon is bemutatkozik:
Tûz és víz, villámok, robbanások — a tudomány ezen az éjszakán (is) megelevenedik.
Éjfélkor a már megszokott Szent Ivánéji tûzugrás, valamint különleges lampioneregetés lesz, majd Gulyás Laci Vándormuzsikus meséli végig az estét —
csupa ízes felnôttmesével érkezve.

XV. DUNA KARNEVÁL A NÉPRAJZI MÚZEUMBAN június 15–18-ig. A fesztivál idén 13
külföldi együttes közel 400 mûvészét fogadja.
A Karnevál elsô ízben költözik a Néprajzi
Múzeumba, ahol a múzeum Európa-gyûjteményének eddig be nem mutatott tárgyaiból
készült kiállítás, táncbemutatók, táncházi mulatságok és gasztronómiai ínyencségek várják
az érdeklôdôket. Az este 8 órakor kezdôdô
táncelôadásokat táncház követi. A részletes
program a www.neprajz.hu és a www.dunaart.com honlapokon olvasható.
Belépôjegy: Felnôtt: 1500 Ft, diák: 700 Ft. A
jegyár tartalmazza a fesztiválon szereplô
együttesek mûsorát, a táncházi programot és
a kiállítás megtekintését. (1055 Kossuth tér
12., tel.: 473-2442)

16. OLDAL
FERGETEGES SZEZONZÁRÓ BULI A
KULTÚRKÚRIÁBAN. Június 18-án 20
órától fergeteges szezonzáró bulira hív
minden táncos lábú budai polgárt a Klebelsberg Kultúrkúria, ahol az Old Boys
együttes lép majd fel. A Hungária együttes egykori elôzenekara tavaly ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját.

A mai felállást a zenekar vezetôje, Szidor László sorolja:
— Az alapítók közül Szabó György
Balázs énekes, Vadász „Kutyu” Ferenc gitáros és Sebesi József billentyûs maradtak a csapatban. Késôbb kellett egy
basszusgitáros, akit Szabó András (Saláta) személyében találtunk meg. Két dobosunk: Bardóczy Gyula és Jobbágy Dezsô. Négy fúvóssal dolgozunk, nevezetesen: Nyögéri Tamás és Szalai Szabolcs
szaxofon, Sípos Endre trombita, valamint Friedrich Károly pozan, és az egyetlen hölgy, Nádai Bea énekes.
Harminc évvel ezelôtt sem tudtam
megjósolni, hogy ennyi idôn keresztül
fennmarad az Old Boys. Addig játszunk,
ameddig hívnak bennünket. Jelenleg
van ránk, és erre a zenére igény, és nagyon remélem, hogy az új arculatot is elfogadják, megszeretik.
(A www.oldboys.hu honlap nyomán.)
Jegyár: 2500 Ft.

ISMÉT FESTÔVERSENY HIDEGKÚTON. Június 20-án 10–16 óra között immár negyedik
alkalommal rendezi meg a Buket a Klebelsberg Kultúrkúria közremûködésével hagyományos festôversenyét, melyre az ország minden
tájáról várják a jelentkezôket. Jelentkezni a
verseny napján a helyszínen, 500 forint nevezési díj ellenében lehet. A verseny témája Pesthidegkút és környékének szépsége, jeles épületei, történelmének, mondáinak megörökítése. Az alkotások technikája szabadon választott. Az elkészített vagy félig kész alkotásokat
a szakértô zsûri értékeli 16 órától, eredményhirdetés 17 órára várható. Az elkészült alkotásokat 2010 szeptemberében kiállítják a Klebelsberg Kultúrkúriában. További információ:
Tarcsányi Ottilia egyesületi elnök: tel.: 3769371, e-mail: kurdiani@freemail.hu.
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Tíz premier az új évadban — Dalszínházi elôzetes
Szeptember 5-én vasárnap Mahler születésének 150. évfordulója alkalmából, az osztrák
zeneszerzô 2. szimfóniájának elôadásával
nyitja meg 126. évadát a Magyar Állami Operaház. Az Ybl-palota kilenc nappal késôbb
már premierrel várja a mûfaj kedvelôit. Boito Meªstofele címû dalmûvét legutóbb a hetvenes évek elején, a Margitszigeten, Lamberto Gardelli vezényletével, Jevgenyij Nyeszterenkóval a címszerepben láthatta Budapest közönsége. Most Kovács János és Köteles Géza felváltva vezényli a dalmûvet, amelyet kettôs
szereposztásban, nyolc alkalommal mutat be
a társulat. A következô jelentôs premier november 7-én, Erkel Ferenc születésének bicentenáriumán a Bánk bán eredeti változatának színpadra állítása lesz. A rendezô, a díszlet- és a jelmeztervezô Verdi és Puccini szülôhazájából érkezik, ami különösen izgalmassá
teheti a jubileumi bemutatót.
Mozart tizennégy esztendôsen komponálta
Ascanio Albában címû dalmûvét, melyet
mindössze kétszer adnak elô Fischer Ádám vezényletével, aki a januári, A bolygó hollandi
címû Wagner-dalmû bemutatójának karmestere is lesz.
Márciusban ismét színre kerül, kettôs szereposztásban Verdi Machbethje, Szinetár
Miklós rendezésében, a nyolc elôadást Gyôriványi Ráth György vezényli, ô áll egyébként
majd a karmesteri pulpituson a több éves pi-

hentetés után ismét színre kerülô Pikk dáma elôadásain is.
Évadzárásként, a Mûvészetek Palotájával
közös rendezésben, a Wagner-napok keretében a Lohengrint mutatják be Fischer Ádám
vezényletével. A jövô évadban két kortárs magyar zeneszerzô mûvének ôsbemutatója lesz,
októberben Márta István Csodálatos mobilvilág, márciusban pedig Fekete Gyula Excelsior! címû mûve kerül színre. A balett-társulat
A rosszul ôrzött lány felújításával és Dés László—Venekei Marianna A vágy villamosa címû
táncjátékával várja a nézôket. Visszakerül a játékrendbe többek között a Cosi fan tutte, a
Don Pasquale, a Norma és Verdi Otellója,
utóbbiban a jövô tavaszi Májusünnepen Rost
Andrea énekli Desdemonát.
Spangel Péter

NYÁRKÖSZÖNTÔ GÁLA AZ OPERAHÁZBAN. Évadzáró operagálát rendez június 28-án hétfôn 19.30 órai kezdettel a
Magyar Állami Operaház. Az esten a nemzetközi hírû hazai mûvészek: Komlósi Ildikó, Lukács Gyöngyi, Miklósa Erika és Polgár László mellett fellép Thomas Hampson is. A világhírû amerikai bariton ezen az esten
mutatkozik be az Ybl-palota közönségének. A mûvész eddig egyszer szerepelt Budapesten, akkor dalestet adott a Mûvészetek Palotájában. Fellépnek még a PlácidoOperalia
Énekverseny 2009-es gyôztesei: Angel Blue, Alekszej Kudrija és Julia Novikova. A gála mûsorán Bernstein, Bizet, Csajkovszkij, Delibes, Donizetti, Lehár, Mascagni, Massenet, Rossini, J. Strauss és Verdi mûveinek részletei csendülnek fel.

Nyári kertmozi Hidegkúton
A Klebelsberg Kultúrkúriában mûködô ªlmklub nyáron hangulatos kertmozival várja a
ªlm szerelmeseit.
Június 17-én 20.30 órai kezdettel a 40.
Magyar Filmszemle elsôªlmes rendezôk
ªlmjei sorozatában a Papírrepülôk címû alkotást mutatja be a kertmozi. A ªlm tizen-,
huszonéves ªatalokról szól. Problémáik megoldását keresik, vagy éppen problémákba keverednek. Igazi nagyvárosi történet, nem a
megszokott ábrázolásban. A ªm forgatókönyvét írta és a ªlmet rendezte Szabó Simon. A vetítésen való részvétel ingyenes, regisztráció
szükséges. Kérjük, hogy részvételi szándékukat június 15-ig jelezzék az info@kulturkuria.hu e-mail címen.
Június 24-én 20.30-tól vetítik a Farkaslesen címû produkciót. A kutya és a farkas bio-

lógiai értelemben egy fajba tartozik. Az egyikbôl barát, a másikból pedig ellenség lett. Vajon miért? A ªlm egy rendhagyó kísérletsorozat krónikája, amelyben farkaskölyköket emberek neveltek fel. Az ELTE Etológia Tanszékén éveken keresztül zajló tudományos program rengeteg olyan eredményt hozott, amire
a kutyák viselkedésével régóta foglalkozó kutatók nem is számítottak volna. A ªlmbôl
megismerhetjük több kis farkaskölyök, a kutatás fôszereplôi életének történetét. A farkas-kutya összehasonlítás eredményeit a
ªlmben ismerteti: dr. Csányi Vilmos professzor és dr. Miklósi Ádám. A vetítésen való
részvétel ingyenes, regisztráció szükséges.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat június
22-ig jelezzék a zoldag@kulturkuria.hu e-mail címen.
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Ágnes, Piroska és Adrienn
A Cannes-ban kitüntetett magyar film rendezôje büszke II. kerületi
Magyar filmrendezô sikerének
örülhettünk nemrég: Kocsis Ágnes
filmje, a Pál Adrienn Cannes-ban
elnyerte a Nemzetközi Filmkritikusok
Szövetségének díját. A fiatal
filmrendezô kerületünk lakója.
Találkozót abban a pasaréti kis lakásban
beszéltünk meg, ahol a híressé vált film
vágási munkái készültek; a kanapén,
amire letelepszünk, a filmbéli Piroska ült
hosszú jeleneteken keresztül.

— Kisebb megszakításokkal egész életemet a
II. kerületben töltöttem, sôt, ma is ott lakom, ahol mindig is éltem — árulja el Ágnes,
amikor kerületi kötôdéseirôl kérdezem. —
Itt jártam óvodába, iskolába, elôször a Fenyvesbe, majd az akkor még a Lorántffy Zsuzsanna úton mûködô Móricz Zsigmond Gimnáziumba. Sok kedves helyem van itt, szeretem a gyönyörû Bauhaus-épületeket a környéken, és nagy rajongója vagyok a Bambi
presszónak, ahol régi vágyam egyszer forgatni. Fantasztikus, ahogy megmaradt olyannak, amilyen a hetvenes években volt, még a
melegszendvics is pont ugyanolyan!
Hogyan lett Önbôl ªlmrendezô?
Már a gimnáziumban is vonzott a ªlm világa. Rendszeresen eljártam a Móricz ªlmklubjába, ahol a hatvanas, hetvenes évek, tehát a
ªlmmûvészet nagy korszakának legfontosabb ªlmjeit vetítették. Csak ültem, és néztem, hogy mindez milyen csodálatos! Olyan
hatással voltak rám ezek az alkotások, hogy elhatároztam, ªlmrendezô leszek. Ennek ellenére elôször az ELTE-re jelentkeztem. Egyrészt akkoriban a fôiskolai felvételin elônynek számított a diploma, másrészt úgy gondoltam, hogy egy ªlmrendezônek szüksége
van némi élettapasztalatra és sokféle ismeretre. Elvégeztem tehát a lengyel, az esztétika és
a ªlmelmélet szakot. Ösztöndíjjal jártam
Krakkóban, majd Rómában, ahol ªlmrendezést és forgatókönyvírást tanultam. Végül
2005-ben szereztem diplomát a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem Film- és Tévérendezô szakán.
Díjnyertes ªlmjének forgatókönyvét is
Ön írta.
Ketten írtuk Andrea Robertivel, aki állandó
munkatársam — civilben pedig a férjem. A
ªlm ötlete már 2004-ben megfogalmazódott bennem. Mindig is nagyon érdekelt,
hogy hogyan mûködik az emberi emlékezet,
hogy az általunk valóságnak hitt eseményeket mennyire átszûrjük a személyiségükön.
Amire visszaemlékszünk, az tehát egy erôsen szubjektív valóság. Az emlékeknek ezt a
különös természetét próbáltam a ªlmben is
megmutatni. Másrészt arról is szól a ªlm,
hogy a modern társadalomban mennyire
nem tudjuk elfogadni a halált és a betegséget, mint az élet természetes velejáróját. Ki-

zárjuk az életünkbôl, nem akarunk róla tudomást venni.
A Pál Adrienn fôszereplôje Piroska, egy
erôsen túlsúlyos ápolónô, aki egy elfekvôben
dolgozik. Mindennapjait a betegség és a halál veszi körül, ami iránt ô az ott töltött idô
alatt teljesen érzéketlenné vált. Egy napon
rég elveszett gyerekkori barátnôje keresésére indul. Egyfajta fordított fejlôdési regény
ez a történet, hiszen ahogy Piroska megy

vissza térben és idôben a gyermekkorába,
úgy tudja egyre inkább elfogadni önmagát és
másokat, és válik igazán felnôtté. Amikor
megérti, hogy mennyire szubjektíven látjuk
a világot magunk körül, az is veszít a fontosságából, hogy mindig megfeleljen másoknak,
és így egyre jobban mer önmaga lenni.
Mennyire magyar ªlm a Pál Adrienn?
A ªlmet holland, osztrák, francia koprodukcióban készítettük, de magyar nyelven
forgattuk, itt is forgattuk. Ahogy Piroska keresgél a múltjában, érintkezésbe kerül különbözô társadalmi rétegek képviselôivel. Vannak benne olyan apró helyzetek, amelyeket
mi, magyarok vagy inkább kelet-európaiak
értünk igazán, azonban mondanivalójában
univerzális. A vetítésen úgy tapasztaltam,
hogy a külföldiek pontosan értik humorát is.
Milyen érzésekkel vette át a díjat?
Magam is voltam zsûritag, és tudom, hogy
a döntéseknek szubjektív oldala is van.
Ugyanakkor a FIPRESCI, a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége igen színvonalas szakmai fórum, megtisztelô az ô elismerésük.
Azért is örültem a díjnak, mert hosszú évek
munkája fekszik a ªlmben; 2005-ben kezdtük írni a forgatókönyvet, a forgatás pedig
2008 decemberében indult. A díj segíthet,
hogy kicsit több ªgyelmet kapjon a ªlm, és
könnyebben eljusson a nézôkhöz, akár külföldön is.
Mikor találkozhat a közönség Piroskával
a moziban?
Sajnos, egyre kevesebben járnak már moziba, de azért remélem, Piroskára kíváncsiak
lesznek a nézôk. Idôpontot nem tudok mondani, mert a bemutatásnak anyagi oldala is
van. Egy új szabályozás szerint a koprodukcióban készült ªlmeknek, mint a miénk is,
nem adnak forgalmazási támogatást, ami nagyon megnehezíti a bemutatást. Ennek ellenére bízom benne, hogy ôsszel játszani
fogják a mozik a Pál Adriennt.
Péter Zsuzsa

HITÉLET

Szent Iván-napi tûz
„Barnabás verôfénye jó termés elôjele”
— állapították meg eleink Szent Barnabás napos ünnepén (június 11.). Szakadó esôben silány szüretre számítottak.
Dédapáink az apostol emléknapján
kezdték kaszálni a szénát, amíg dédanyáink orvosfüveket (bodza, hársfa, árnika, cickafark virága) gyûjtöttek. Az
öregek imával ülték meg Csudatévô
Szent Antal, a jószág patrónusának ünnepét (június 13.). „Legyetek erôsek,
mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc,
Páduai Szent Antal ôrizzen meg a vadállatoktól” — mormolták a gazdák legelôre terelt állataiknak. A kápolnához körmenetben vonuló falusiakat koldusok
várták: a hívek kenyeret, lisztet vittek,
amit a szerzetesek szétosztottak a nincsteleneknek. Szent Antal kenyerének is
nevezik az önzetlen segítséget.
A szegények, a reménytelen ügyek, a
szembetegek, a keléstôl szenvedôk égi
oltalmazójának napján dédanyáink
többsége nem nyúlt lisztbe, nem gyújtott tüzet, hogy elkerülje ôket a Szent
Antal tüze, az orbánc. Mások fadarabok
dörzsölésével gerjesztették lángra az estérôl maradt parazsat. Dédapáink nem
gyûjtöttek szénát, hogy ne csapjon beléjük az istennyila. Budán is bizonyosan a
tizennégy segítôszent egyikétôl, Vidtôl,
Vitustól (június 15.) reméltek szelídebb
idôjárást. Az ókeresztény vértanú szélcsendes ünnepén a gazdák nem féltették gabonájukat, ám esôs idôben küzdelmes betakarításra számítottak.
„Vigyázz a gyümölcsre, / Hogy a javát
hernyó-madár el ne költse. / Karózva, indáit tördösve, gyomlálva, / Készítsd a
szôlôt másod kapálásra. / Most van helye széna- s lóherekaszálásnak, / Készen
nézz elé a közel aratásnak” — emlékeztette eleinket a rigmus a Szent Iván (június 24.) utáni izzasztó munkákra. Búzavágó Jánosnak is nevezték Keresztelô
Szent János, azaz Szent Iván ünnepét.
Tûzgyújtással, tûzugrással köszöntötték a nyári napfordulót. Miután egy
lány körüljárta, megszentelte vízzel a
máglyát, egy fiú körbefutotta és meggyújtotta azt fáklyával. „Tüzet megrakál juk, négyszögre rakáljuk. / Egyik szögén
ülnek szép öreg asszonyok. / Másikon
ülnek szép öreg emberek. / Harmadikon ülnek szép hajadon lyányok. / Negyediken ülnek szép ifjú legínyek” — dalolták közben. A falubeliek vidáman táncolták körbe a lángokat, és a párok házasító nóták kíséretében háromszor átugrották a szerelemvarázsló, bajelhárító
tüzet. Dédanyáink szerint a Szent Ivánnapi láng véd ködtôl, jégesôtôl. Hatásos
orvosságnak tartották Szent János füveit; bodzát, fodormentát füstöltek gyógyításra.

Pintér Csilla

BUDAI POLGÁR

Ünnepek
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (1046–1095) ünnepe június 27-én van. Szent István életmûvének folytatója és tisztelôje, amit méltán kifejez az is, hogy közbenjárására emeltetett a
szentek sorába István király, Imre herceg és
Gellért püspök. Számos monostort alapított
(Somogyvár, Szentjobb, Báta, Kolos), a váci
székesegyház befejezése és a váradi dóm épí-

tése is nevéhez fûzôdik. Törvénykönyvei a
közbiztonság megszilárdítását és a közerkölcs javítását szolgálták. László királyt, akit
elegantissimus rex-nek is neveztek, nemcsak a magyar nép zárta szívébe, hanem
egész Európa méltányolta. Ennek jele, hogy a
Szentföld felszabadítására indított keresztes
hadjárat vezérének jelölték, amit elvállalt, de
korai halála 1095 júliusában megakadályozta
ebben. Az általa alapított somogyvári bencés
kolostorban helyezték örök nyugalomra,
hamvait csak késôbb vitték át a nagyváradi
székesegyházba.
SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK FÔÜNNEPE (június 29.) az egyik legrégibb ün-

nep, már Krisztus után 354-ben megemlékeztek róluk a keresztények. Pétert és Pált
apostolfejedelmeknek nevezik, mert az apostoli közösség kiemelkedô tagjai, elsô tanúi és
hirdetôi Jézus életének, halálának, feltámadásának. Krisztus u. 60 körül életüket áldozták azért, amit hittek és tanítottak.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN június 12-én a templombúcsú
elôestéjén 19.30 órakor a Szent Antal kórus ad hangversenyt ifj. Sapszon Ferenc vezényletével. Június 13-án templombúcsú.
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN június 13-án 16.30 órakor Saxorgan
koncert lesz: Zsemlye Sándor (szaxofon és más fúvós hangszerek) és Nagy László Adrián
(orgona) dzsesszparafrázisai és -improvizációi hangzanak el többek között Bach, Marcello, Ravel, Rachmanyinov, Bárdos mûveire. A belépés díjtalan.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN június 13-án 9 órakor kezdôdik a tanévzáró szentmise, utána plébániai családi nap a Cserkészház kertjében.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN (1028 Ördögárok u. 9.) június
13-án 9.30 órakor tanévzáró istentisztelet lesz. Június 20-án 9.30 órakor hálaadó istentisztelet a templom fennállásának 55. éves jubileuma alkalmából. Lelkészi Hivatatal:
1029 Zsíroshegyi út 47. Tel.: 397-5403, www.pesthidegkut.lutheran.hu
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN június 20-án vasárnap 10 órakor
hittanos évzáró istentisztelet és családi nap lesz. Az istentisztelet után közös ebéd,
majd a gyerekeknek vetélkedô, tombola, a felnôtteknek elôadás. Június 21–25-ig naponta 8–16 óra között lesz a templom kertjében a hagyományos napközis gyerektábor bibliai tanítással, énekléssel, sporttal, vetélkedôkkel, kézmûves foglalkozással. E-mail: hidegkut@t-online.hu, tel.: 06 30 383-8145.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN június 17-én 18.45 órakor a Zsoltár-kör
összejövetele, június 19-én 18.30 órakor rózsafüzérima, 19 órakor szentmise. Június
20-án a 9 órai szentmise után játék, éneklés, tánctanulás a legkisebb gyerekekkel. Június
21-én 20 órakor a Biblia-kör összejövetele. Június 26-án 18.30-kor rózsafüzérima, 19
órakor szentmise, utána cursillisták találkozója.
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG közösségi helyiségében, a Görög
Gödörben (a Káplár és a Pengô köz sarkán lévô pincehelyiség) június 17-én 19.15 órai
kezdettel Nyirán János, a Hajdúdorogi Egyházmegye fôdiakónusa tart elôadást A bizánci
liturgia címmel. Közremûködik: Johanna Aschenbrenner (alt), Gyöngyössy Zoltán (fuvola), Kôvári Péter (orgona) és a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok. Vezényel: Bán István.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN június 20-án
és 27-én 9.30-kor lesz istentisztelet. A nyári szünet elôtti záró bibliaóra 16-án 18 órakor
lesz. Elérhetôség: 326-5629, 06 30 289-9415, hegedus.cimbalom@freemail.hu
JÓTÉKONYSÁGI ELÔADÁS az autista gyermekeket segítô központ javára. Június 28án hétfôn 19 órakor a Belvárosi Színházban az Orlai Produkciós Iroda szervezésében Kulka János, Garas Dezsô és Kézdy György fôszereplésével mutatják be Dan Gordon Esôember címû darabját. A szervezôk az elôadás teljes bevételét a ferences rend fenntartásában mûködô, autista gyermekeket segítô központ javára ajánlják fel. Az elôadás egyetlen
feltétele, hogy megfelelô számú nézôközönség jelentkezzen. Jegyek 2500 és 6000 Ft közötti áron kaphatók, elôzetes jelentkezést a 06 20 775-3309 számon fogadnak.
FRANKEL ZSINAGÓGA. Istentiszteletek kezdési idôpontjai: hétfôn és csütörtökön 7, pénteken 18.30, szombaton 10 óra. Péntekenként (az istentisztelet elôtt fél órával) Talmud Tóra
oktatás 2–13 éveseknek. Tel.: 06 30 508-5088. 1023 Frankel Leó út 49., www.frankel.hu.
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Kô-papír-olló és egy kis internet
Budát, a környezetet imádja,
asztalosként végzett, néptáncolt,
filozófiát tanult. Ma kartonbútorokat
gyárt és részt vesz egy Google-os
fejlesztésben. Balogh András készítette
el a ’99-es Frankfurti Könyvvásár
magyar standjait. Kartonbútorainak
gyártási technológiája levédett
találmány, amit a világ minden tájáról
keresnek.

Budán él és dolgozik. Itt is nôtt fel?
Tizenhárom éves koromtól húszéves koromig a Szilágyi Erzsébet fasorban laktam, kamaszként sokat csavarogtam a kerületben.
Szeretem a fákat, a madárdalt, nem tudnék
ennél városiasabb környezetben lakni, szükségem van egy kis zöldre. Késôbb éltem a Gellérthegyen, és sokáig Szentendrén. Aztán ismét Budára költöztem, most a Pasaréti úton
lakom. Szerencsére itt is sok a fa, csak a szirénázó jármûvekbôl lehetne kevesebb. Persze,
tudom, hogy az már a múlté, amikor csak a csilingelô villamos hangja zavarta meg a madárfüttyöt, de így is imádom Budát.
Mi érdekelte kamaszként? Mit tanult?
Asztalosnak készültem az Újpesti Faipari
Technikumban. Rossz tanuló voltam, mindenki úgy látta, nem lesz belôlem asztalos soha.
Amikor kiderült, hogy a közgázra készülök,
megbékültek velem a tanáraim. Szeifert Jánosnál tanultam szerkezettan szakrajzot, erôs kettes voltam, de a mester érettségi táján közölte, négyest ad, hogy felvegyenek a közgázra.
Évekkel késôbb látta az egyik munkámat, és
utólag jóváhagyta a négyest. Ez óriási elismerés számomra. A közgázon egy évet végeztem
el, aztán kirúgtak. Lelkes diákként írtam egy
tudományos gazdaságªlozóªai diákköri pályázatot, rendszerellenesnek minôsítették. Az
összes fôiskoláról és egyetemrôl kitiltottak.
Ezután szalagfûrész-asztalosnak álltam, reggel hattól kettôig dolgoztam, délutánonként a
hobbimnak hódoltam, néptáncoltam. A Martenica együttessel „Ki mit tud?-on is versenyeztünk. Nem voltam proª, amikor az együttes Kubába utazott, én maradtam, már más
foglalkoztatott. A nyolcvanas években lehetett elôször önálló gazdasági munkaközösségeket alapítani, elkezdtem maszekolni, és közben elvégeztem az ELTE-n estin a ªlozóªaszociológia szakot. Egyre jobban érdekelt a bútormûfaj, ’82-tôl tervezni kezdtem. Például
vendégházat Visegrádon a pilisi parkerdônek, vagy a szerb egyháztörténeti múzeum belsô berendezését. Részt vett a cégem a Magyar
Tudományos Akadémia ajtófelújításában is.
Az eddig említett munkák mind fából készültek. Mikor talált rá a kartonpapírra?
’94-ben „súlyos fertôzést kaptam” a papírtól, egyszerûen beszívott, hihetetlen kihívást
láttam benne, és azóta is az anyag szerelmese
vagyok. Elsôként a függesztett mapparendszer ihletett meg, ez az iratok rendszerezésére szolgál. A Magyar Szabadalmi Hivatalnak

óriási adattárat készítettem. Ezután jött a gondolat, hogy a papírdossziéknak a szekrényeit
is papírból kellene elkészíteni. Innen már
nem volt megállás. Addig csak a fával és az ahhoz kapcsolódó gyártási eszközökkel dolgoztam, minden két cm vastag volt, mint a bútorlap. Eleinte ezt a forgácslapméretet akartam a
papírra is ráerôltetni, ugyanazokkal a gépekkel dolgoztam, mint amiket a fa bútoroknál
használtam. Botrányos lett az eredmény, nem
lehet a papírt úgy kezelni, mintha fa lenne, hamar rájöttem, hogy nem kényszeríthetem rá a
fa tulajdonságait. A fordulópont ’99-ben volt,
amikor felkértek, hogy csináljam meg a
Frankfurti Könyvvásárra a magyar kiadók
standjait. Ekkor találtam ki a 3 mm-es lapokból készülô bútorrendszert, a gyártási technológiát pedig szabadalmaztattam, így 2002 óta
levédett találmány.
Az ön által készített weboldalon az antik
és a karton összeházasításából született bútorok is láthatók, szintén saját találmány?
Találtam egy szép antik asztallábat, nem
volt szívem kidobni. Régóta terveztem, hogy

készítek egy fésülködôasztalt, így született
meg az elsô antik-karton bútorom, az ötlet pedig vitt magával. A munkáimat meghívták a
milánói bútorkiállításra. Élettársammal kipakoltuk a lakást, hogy legyen elegendô kiállításanyag, hátunkra vettük öthónapos babánkat,
és mint egy menekült család, érkeztünk meg a
helyszínre. Jól sült el, akkora sikerünk lett,
hogy egy piacvezetô amerikai design-lap interjút készített velünk. Nagyon szeretem ezeket a munkáimat, izgat minden eltérô tulajdonságú anyag találkozása. Érdekes például a
beton és a papír is együtt, készítettem olyan
papírszekrényt, amelybe betonpolcot tettem.
Kicsit olyan ez, mint a kô-papír-olló játék.
A magyar közönség vevô a kartonbútorra?
Sokan bizalmatlanok a kartonnal szemben,
mert nem ismerik. Leggyakoribb elôítélet,
hogy keveset bír el. A szekrények polcaira
negyven kilót lehet pakolni, a ruhásszekrény
terhelhetôsége háromszáz kiló, az ágy pedig
négyszáz kilót bír el. Tonnákat tart meg a karton, hidat és templomot is építettek már belôle. Másik tévhit, hogy hamar tönkremegy. A
kerületben a Rózsakertben rendeztünk be egy
papír-írószerboltot, 2002-ben pedig több
mint ezer szavazófülkét adtunk el, amelyeket
a vevôink idén is használtak. A vásárlóink fôleg külföldiek, belga, görög, svájci viszonteladóim vannak, és a héten tárgyalok egy ausztrál ügyféllel. Közben dolgozom egy új honlapon, ami a jövô héttôl mûködik, és próbálok a
családommal is együtt lenni, másfél éves kislányommal, nagylányommal és kamasz ªammal. Nem elég a 24 óra.
De mintha mégsem lenne mindez Önnek
elég?
Készül az új honlapom, a 3d-budapest.
com, ami valami egészen más, mint az eddigi
dolgaim. Egy Google-os fejlesztés részeként a
cégem eddig megrajzolt 147 budapesti épületet három dimenzióban. Amikor megkért egy
külföldi diák, hogy magyarázzam el, hol találja a közjegyzôt, eszembe jutott, milyen jó lenne egy olyan adatbázis, amelybe csak be kell
írnom az épület nevét, és akkor megjelenik a
képe. Persze, hamar rájöttem, hogy nem én találtam fel a spanyolviaszt, a Google ezt már
proªn kitalálta. Mi azonban nem egy pillanatnyi állapotában mutatjuk meg az épületet,
mint ôk, hanem a legjellemzôbb arcát készítjük el, aminek alapján valóban fel lehet ismerni. Kitakarjuk például a falombokat (amelyek
télen nem látszanak), vagy ha felújítják az épületet, kivágjuk róla a darut, hiszen egy év múlva, ha turista érkezik, már nem fogja rajta látni. És itt nincs vége, a 3d-budapest.com egy
egész Európát egységesen átfogó weboldalcsoport része lesz, amely Írországtól Ukrajnáig,
Norvégiától Egyiptomig egységes adatbázist
kínál turistáknak, városlakóknak és városvezetôknek. A honlaptervet az Utazás 2010 kiállításon már bemutattuk, óriási az érdekelôdés más országok részérôl is, úgy látom, kéthárom év alatt építjük ki teljesen.
-nzsa-

n Ablakbefeszítéssel kíséreltek meg bejutni ismeretlenek május 27-én a Szerb utcai idôsek otthonába. A betöréses lopási kísérelt nem sikerült, de a rongálással így is
tízezer forintos kárt okoztak.
n Egy Bem utcai házba jutott be egy betörô május 28-án. Az elkövetô a zár megrongálásával és a lopással közel 60 ezer forintos kárt okozott.
n Ismeretlen elkövetô május 29-én egy
Labanc úti ház tárolóját nyitotta ki úgy,
hogy annak lakatját lefeszítette.
n A felfeszített erkélyajtón jutott be egy
betörô május 29-én egy Szilágyi Erzsébet
fasori épületbe.
n Félmillió forintnyi készpénzt és mûszaki cikkeket vitt el az a tettes, aki egy Pajzs
utcai lakás rácsait lefûrészelte, és az ablakot benyomva bement az ingatlanba május 29-én.
n Egy Nagybányai úti garázs ajtaját feszítette be ismeretlen elkövetô május 29-én,
ahonnan nem vitt el semmit, de ezzel is 70
ezer forintnyi kárt okozott a sértettnek.
n Csôtörésre hivatkozva jelent meg az a
4–5 személybôl álló társaság egy Fô utcai
lakásban, amely a tulajdonos ªgyelmét elterelve étkészletet és készpénzt tulajdonított el. A kárérték közel 650 ezer forint.
n Autók a célpontban. Egy Suzuki Swift
típusú gépjármûvet lopott el ismeretlen elkövetô a Tárogató útról május 24-én. A
Káplár utcában május 27-én, a Pusztaszeri
úton pedig május 29-én tulajdonítottak el
gépjármûveket ismeretlen tettesek. Aznap
az Ali utcában, valamint az Ôzgida és a Baba utca sarkán az ott álló VW Jetta típusú
gépjármûveket próbálták meg feltörni ismeretlenek. Május 25-én a Gábor Áron utcában egy autót törtek fel, és a gépjármûbôl különbözô értékeket vittek el 650 000
forint értékben. Öt nap múlva egy, a Szépvölgyi úton álló gépjármûbôl tulajdonítottak el iratokat és mobiltelefont ismeretlenek. A kár 50 ezer forint volt.
n Tetten érték az áruházi szarkákat. A II.
kerületi közterületi nyomozószolgálat civil
ruhában járôrözô munkatársai május 25én a Mammut üzletházban ªgyeltek fel
egy negyven év körüli párra. A két személy
egy ruhaüzletben eltávolította a lopás elleni védelmi eszközt a termékekrôl, és éppen
távoztak volna a márkás ruhanemûkkel,
amikor a nyomozók tetten érték ôket. Az
elkövetôket a rendôrök a kapitányságon
elôállították, ahol még aznap gyanúsítottként hallgatták ki ôket.

II. kerületi rendôrkapitányság
Rómer Flóris utca 10., tel.: 346-1800
(ügyelet is), e-mail: 02rk@budapest.police.hu

A körzeti megbízottak
Ügyelet: 346-1800 vagy a 42 135 mellék. Körzeti megbízotti alosztályvezetô:
346-1825.
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Falfirkálókat fogtak
Május 23-án egy BKV-villamosvezetô jelezte,
hogy ªatalok a közlekedési vállalat egy Moszkva téri épületének falát ªrkálják. A személyleírások alapján a rendôrjárôrök a Szilágy Erzsébet fasor egyik buszmegállójában találtak
a ªatalkorúakra. A náluk lévô táskák átvizsgálásakor elôkerültek a grafªti készítésére alkalmas ªlctollak.
Lakossági bejelentésre indultak a rendôrök május 24-én az Ezredes utcába. Az éjszakai telefonáló elmondta, hogy ªatalok festékszóró palackokkal egy társasház falát ªrkálták, majd a dolguk végeztével a szemetesbe
dobták a ºakonokat. A rendôrök a Marczibányi tér közelében akadtak a két ªatalra.
— Mindkét ügyben a gyors intézkedések
eredményeként sikerült elfogni a gyanúsítottakat, ami azért is nagy jelentôségû, mert a
falªrkálós ügyek felderítése igen nehéz, és
többnyire nem is jár sikerrel. Általában
olyan késôi idôpontot választanak az elkövetésre, amikor igen csekély a forgalom, és kicsi a lebukás veszélye azáltal, hogy valaki
megzavarná ôket. Így a felfedezésre is csak
késôbb, a reggeli órákban kerül sor, amikor
már nehezebb a gyors felderítés megindítása
és az elkövetôk elfogása. Tovább nehezíti a
nyomozást, illetve az ügyek bizonyítását,
hogy az elkövetéshez használt eszközök nem
kerülnek elô, ezáltal nem szolgálnak tárgyi bi-

zonyítékként a tettesekkel szemben — mondta lapunknak Bucsek Gábor rendôrkapitány.
Hozzátette, hogy mindkét esetben a gyors és
pontos bejelentés segítette a rendôrök munkáját, és a bizonyítékok is elôkerültek. A
ªatalok ellen rongálás miatt indult eljárás.
A kerületi rendôrök továbbra is várják a lakossági bejelentéseket, hiszen számos esetben jelent segítséget az idôben érkezô telefonos értesítés és a személyleírás.
Szabó
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Zugárusok akadtak fenn a közbiztonsági hálón
A Moszkva téren tartottak razziát megerôsített állománnyal a II. kerületi Rendôrkapitányság munkatársai a Közbiztonsági hálóprogram keretében május 26-án. Elsôsorban
a járókelôket gyakran zaklató illegális árusokat igyekeztek jobb belátásra bírni, azaz mielôbbi távozásra késztetni.
A zugárusok a többszöri felszólítás ellenére sem hagyták el kedvelt területüket, így a
rendôrök tíz személyt elôállítottak a leginkább virágot, ruhanemût és gyümölcsöt kínáló szabálysértôk közül. Az árut elkobozták és
a szabálysértési hatósághoz továbbították.
Szintén a Moszkva térrôl egy autósokat zaklató személyt vittek a kapitányságra. A kérege-

tô a piros jelzésnél várakozó sofôrök ªgyelmét elvonva, balesetveszélyt okozva koldult,
ezért vele szemben a rendôrök közlekedési
szabályok megszegése miatt szabálysértési eljárást kezdeményeztek. A kerületi rendôrök
a közterületi járôrszolgálatra támaszkodva továbbra is kiemelt ªgyelmet fordítanak a kerület bûnügyileg fertôzött területeire, visszatérôen ellenôrzik a forgalmasabb tereket, és
nagy hangsúlyt fektetnek a lakosságot zavaró
szabálysértések szankcionálására. Szintén a
fokozott rendôri jelenléttel igyekeznek távol
tartani a kerületi célpontokat keresô bûnözôket, és kiszûrni a közlekedés biztonságát veszélyeztetô autósokat.

Rendôrkutyus és ujjlenyomat
A Szemlôhegy utcai óvodába látogattak a
rendôrök május 25-én, hogy megismertessék a gyerekekkel a munkájuk során használt
járôrautókat, rendôrmotorokat és a nyomozáshoz szükséges speciális felszereléseket. A
nap folyamán az óvodások alapvetô közlekedési szabályokkal ismerkedhettek meg, aki
akart, adhatott ujjlenyomatot, az udvaron pedig egy rendôrkutya bemutatója csalt mosolyt az arcokra.
Az eseményen részt vett Bucsek Gábor II. kerületi rendôrkapitány és a rendôrnapot kezdeményezô Varga Elôd Bendegúz, az önkormányzat közbiztonsági tanácsnoka.

2010/12 — június 11.
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Nem gyôzte le az esô a sport- és egészségnapot

A Kihívás Napjához kapcsolódó sport- és
egészségnapot az esôs idô miatt június 2-án
rendezték meg az Újlaki Általános Iskolában.
A tornateremben sok érdekes sportlehetôséget kínáltak az érdeklôdôknek, így aki akart
tenni az egészségért, az reggeltôl estig találhatott magának elfoglaltságot. Az ingyenes
sportprogramok között volt ügyességi akadálypálya, kosárlabda, kispályás foci, kézilabda, asztali-labdarúgás, asztali hoki, darts,
sakk és gyerekjóga. Az egész napos esemény
mintegy nyolcszáz résztvevôt mozgatott meg,
illetve tájékoztatott az egészséges életvezetés-

rôl. A résztvevôk új ismereteket szerezhettek
a kémiai biztonság, a katasztrófavédelem, a
természettudomány, az elsôsegélynyújtás terén, tájékoztatót hallhattak az addikciók megelôzésérôl és a helyes szexuális szokások kialakításáról. Az egészségnapon bárki megismerhette a hasznos táplálkozás alapelveit, és
életviteli tanácsokat adtak a szakemberek. Az
érdeklôdôk légzésfunkció-vizsgálaton is
részt vehettek, majd a hasznos ismeretek elsajátítása után jöhetett a kényeztetés: finom
ételek kóstolása és a gyógymasszázs.
Sz. G.

Napközis sporttáborok a Pasaréti Síiskolában
A nyári szünetben hat héten át, hétfôtôl péntekig várják a gyerekeket a Pasaréti Síiskola
napközis sporttáborába. A heti felelôs oktatón kívül több oktató is foglalkozik majd a
gyerekekkel. A napközis táborok idôpontjai: sí és úszás: július 5–9., július 26–30., augusztus 9–13. Sí és tenisz: június 21–25., július 19–23., augusztus 2–6. A napközis táborok ára: 31 000 Ft/turnus (testvérkedvezmény: 10%). Az ár tartalmaz minden programot,
oktatást, étkezéseket és sífelszerelés-használatot. Kérjük, hogy teniszütôt hozzanak magukkal a gyerekek. Jelentkezési feltétel: minimum 4 éves kor, jelentkezési lap kitöltése és
10 000 Ft elôleg beªzetése a helyszínen, szerdánként 16–18 óra között, vagy telefonon
történô elôzetes egyeztetés alapján. Telefon: 06 70 376-0641, cím: 1026 Pasaréti út 11–
13., bejárat a Radna utca felôl.

„Szabadon szállni élvezet”
Siklóernyôs nyílt napot tart a Kettô SE június 26-án. Az érdeklôdôket 9 órakor várják
az Arad és a Kardos utca keresztezôdésénél.
Érdemes pontosan érkezni, mert a starthely
a széliránytól függôen még 20–25 km, a gyalogosokat elviszik. Akiknek megtetszettek a

látottak és tapasztaltak, azokat várják a június 29-én induló tanfolyamon.
Érdeklôdni lehet Jenes Gyôzônél a 06 30
953-4892-es és Pálª Béla Gábornál a 06 20
777-6839-es telefonszámon. E-mail: pbg@
freemail.hu, www.2se.hu

n MARCZIBÁNYI SPORTCENTRUM: Focisuli
kedden és csütörtökön 16–17-ig, gyerekek részére jógaország és fitkid, továbbá fitneszórák és pályák bérlése. (1022 Marczibányi tér
16., tel.: 336-0777)
n KOLOZSVÁRI TAMÁS SPORTCENTRUM: Ingyenes lehetôség: futás, kosárlabdázás, pályabérlet: tenisz, labdarúgás. Pályák: rekortán futókör, kis- és nagyméretû mûfüves labdarúgópályák, salakos teniszpályák, kosárlabdapálya. (1023 Kolozsvári Tamás utca 11–13.,
Kulcsár Róbert, tel.: 06 20 771-2703)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Torna kedden és csütörtökön 8 és 19 órától Túry Veronikával, tel.: 200-9356, 17.45-tôl Árvay Katalinnal, tel.: 06 30 521-4144.
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, alakformálás. www.budai-callanetics.hu,
tel.: 201-1620, 06 70 286-3837, 06 30 5393797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)
n NORDIC WALKING tanfolyamok június 19én 16 órától a Fenyôgyöngyénél. Edzések keddenként 17.30-tól, csütörtönként 9.30-tól a
Törökvész út végén. Ingyenes kirándulások. Jelentkezés: Kárai Zita, 06 20 539-2401, info@
50felettfitten.hu, www.50felettfitten.hu
n MONSOON YOGA: Napközis gyermektábor
5–14 éves gyermekek részére július 12–16-ig, illetve 19–23., naponta 8.30–17.00-ig. Ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna. A tábor díja: 29 000 Ft.
Gyermekjóga-foglalkozások, mozgásfejlesztés a
jóga eszközével, egészséges életmódra nevelés,
kézmûves foglalkozások: mandalafestés, jógapóló készítése, kirándulások. (Rózsakert Bevásárlóközpont II. em., 1026 Gábor Áron u. 74., tel.:
200-7532, www.monsoonyoga.hu)
n SIVANANDA JÓGA: Hatha jóga alaptanfolyamok, hasi panaszok jógaterápiája, meditációs tanfolyam, felfrissítô órák. Információ: 397-5258, 06 30 689-9284, joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu (1026 Volkmann u. 10.)
n FELDENKRAIS-MÓDSZER: „Mintha megolajozódott volna az 55 éves szerkezet. Olyan
mozdulatokra leszek figyelmes, amelyeket egyszerûen évek óta nem tudtam megtenni.” (H.
Anna.) Helyszín: 1021 Tárogató út 2–4., fszt.
1. Érdeklôdés: 06 20 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu
n CURVES: Edzés csak nôknek. Fogyhat vagy
erôsödhet, mindössze 30 perc alatt alkalmanként. 1024 Margit körút 43–45. Tel.: 3150725, www. edzescsaknoknek.hu
n 3–1–2 MERIDIÁNTORNA: Élj 100 évet
egészségben! Órák csütörtökön 13 órától a
Klebelsberg Kultúrkúriában. Információ: Kocsányi Gabriella, 376-8796, 06 20 332-1630,
www.egeszsegbiztonsag.hu
n AQUAFITNESS: Egészségmegôrzés, kondicionálás, rehabilitáció a vízben. Úszástudás
nélkül, nemtôl és kortól függetlenül. Helyszín
a Petneházy Klub Hotel uszodája, 1029 Feketefej u. 2–4. Tel.: 06 30 946-6344.
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A parlagfüvet virágzása
elôtt irtsuk
A kerületben tavaly ugyan nem kellett
kényszerintézkedést hozni, de a sok esô
miatt idén több lehet az allergiát okozó
növénybôl. Azokon az ingatlanokon,
amelyeket nem gyommentesített idôben a tulajdonos vagy a földhasználó, a
polgármesteri hivatal július 1-je után elrendelheti a kényszerkaszálást. A Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda
felhívja az érintettek ªgyelmét, hogy a
hivatal a tulajdonos értesítése és beleegyezése nélküli is elvégeztetheti a parlagfû kaszálását.
— Minden kényszerkaszálás esetén
nemcsak a munkálatok árát hárítja át a
hivatal a földtulajdonosra, hanem az eljárás további szakaszában a hatóság kötelezôen bírságot is kiszab — tájékoztatott Jóvér György irodavezetô. — A fertôzött területek ugyanúgy megtalálhatók a kerület belsô területein, mint Pesthidegkúton.
A II. kerületben a megelôzésre a Városrendészet is nagy hangsúlyt fektet. A
közterület-felügyelôk és a Városôrség
munkatársai folyamatosan járják a kerületet, regisztrálják a gyomos telkeket, és
felhívják a tulajdonosok ªgyelmét az
esedékes kaszálásra.
Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetôje fontosnak tartja azt is, hogy ne
csak a telekhatáron belül, hanem azon
kívül is mindenki gondoskodjon az ingatlanja elôtti közterület tisztán tartásáról.

— A Fôvárosi Közgyûlésnek a fôváros
köztisztaságáról szóló rendelete ugyanis kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa, kezelôje vagy használója köteles a
beépítetlen telek, illetve az ingatlan és
az ingatlan elôtti járda, valamint a járda
és az úttest közötti terület gyommentesítésérôl, tisztán tartásáról gondoskodni. — Hozzáfûzte: a kerület lakói közül
sokan és joggal emelik fel a telefont, ha
környékükön gondozatlan területet látnak.
Aki nem tesz eleget a fôvárosi rendeletnek, szabálysértést követ el, és 30
ezer forintig terjedô pénzbírsággal
sújtható.
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Közlekedési hírek
n A Duna magas vízállása miatt lezárták az alsó rakpartokat. A Kishajó nem jár.
n A Margit hídon a villamos- és buszforgalmat átterelték a híd északi oldalára. A járatok a szigetnél nem állnak meg. A 26-os és a 134-es busszal, illetve a gyalogosok és a kerékpárjukat
tolók a híd déli járdáján át érhetik el a szigetet.
n A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasori vízvezeték-építés miatt mindkét irányban
lezárták a külsô sávot, majd az itteni munkálatok befejeztével a Lupény utcánál, a Nagyajtai
utcánál és a Júlia utcánál várható, hogy egy-egy napra az útpályát lezárják a fasor és a szervizút között. A Szilágyi Erzsébet fasori fôpálya kifelé vezetô útpályáján a munkálatokat csak júliusban kezdik el.
n A Pasaréti úton tart a csatornaépítés a Gábor Áron utca és a Radna utca között. A váltakozó irányú forgalmat jelzôlámpa szabályozza. A Lupény utcát egyirányúsították a Pasaréti út felôl, a Júlia utca pedig zsákutca. Az 5-ös
autóbuszok Júlia utcai és Radna utcai megállóját áthelyezték.
n A Keleti Károly utcát a teljes átépítése miatt a Rét utca és a Kitaibel Pál utca között lezárták.
n A Lövôház utca teljes hosszában tart a csillapított forgalmi rend kialakítása, az eddigi egyirányú szakasz teljes szélességében le van zárva. Emellett lezárták a Káplár utcát is a Fillér és a Lövôház utca között.
n A Fillér utcából a Retek utcához érkezôk a Fény utcába balra külön jelzôlámpa irányítása
mellett bekanyarodhatnak.
n A Jurányi utcában felújítják a csatornát a Csalogány utca és a Varsányi Irén utca között,
ahol útszûkületre, parkolási tilalomra számítsanak.
n Máriaremetén az Ördögárok utcában a Kerekhegyi utcától a Nagyrét utcáig, a Kerekhegyi
utcában végig, a Hímes utcában a Kerekhegyi utcától a József Attila útjáig és a Honfoglalás utcában a József Attila útja és a Géza fejedelem utca között elkészült az új útpálya.
n A Remetehegyi utat útfelújítás miatt lezárták a Kolostor utca és a Perényi lejtô közötti szakaszon, a terelôút a Bécsi út.
Rosta Marian

Telefonszámot vagy e-mail címet
regisztráltathatunk autónk rendszámához
A II. kerület területén ugyan nincs kerékbilincselés és gépjármû-elszállítás, de talán az
itt lakóknak is érdemes tudni arról, hogy január 1-jétôl telefonszámot vagy e-mail címet
lehet regisztráltatni a jármûnyilvántartásba a
gépjármûvek rendszámához. A tapasztalatok
szerint a lehetôségrôl még kevesen tudnak.
Az elérhetôség nyilvántartásba jegyzése azt a
célt szolgálja, hogy a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjármû elszállítása vagy a
kerékbilincs elhelyezése elôtt a tulajdonosüzembentartó értesíthetô legyen. Ezáltal elkerülhetô egy komolyabb procedúra, és szállítási díj nélkül megúszható egy szabálytalan
parkolás.
— A kerékbilincs alkalmazására, a jármûvek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/
2009. (X. 16.) IRM rendelet értelmében, ha
az érintett sofôr a közterület-felügyelet telefonos vagy az elektronikus levelezési értesítésre azt jelzi, hogy 15 percen belül a helyszínre ér és a jármûvet eltávolítja, a felügyelet az
intézkedést felfüggeszti, és a szállítási költséget nem ªzetteti meg — tájékoztatott Kolláth
Adél aljegyzô. Az igazgatási iroda vezetôje
hangsúlyozta: amennyiben a sofôr negyed
órán túl érkezik a helyszínre, csökkentett
szállítási költséget kell ªzetnie, de csak akkor, ha az elszállítást végzô személy már a

helyszínre érkezett és a szállítási elôkészületeket megkezdte.
Az elszállítás, illetve a kerékbilincs felszerelése elôtt tehát a közterület-felügyelô köteles a jármû adatait lekérdezni, és ha van regisztrált elérhetôség, egy alkalommal értesítenie kell a tulajdonost, hogy megkezdi az intézkedést. Az elszállítást vagy a kerékbilincs
kihelyezését csak akkor kezdheti meg, ha a
gépjármû használója a visszajelzés ellenére
nem ér oda negyed órán belül.
A regisztrációt bármely okmányirodán kezdeményezni lehet, de az autóvásárlásnál az
autó átírását vállaló kereskedésnek is jelezni
lehet a regisztrációs szándékot.
A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok: forgalmi engedély, személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, nem személyes eljárás és cég esetében a nem képviseletre jogosult személy általi eljárás esetén teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt
meghatalmazás, cég esetében 3 hónapnál
nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány.
A bejegyzés díja 2300 forint. Amennyiben
a bejegyzés olyan egyéb adatváltozással járó
ügyintézéssel egyidejûleg történik, amely okmánycserével jár együtt, akkor az eljárás díjtalan.
Szabó Gergely
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Fákat döntött a vihar
A Pilisi Parkerdô Zrt. területén eddig félmilliárd forintos kárt okoztak a Pilis patakjain levonuló árhullámok. Az utak, hidak, hordalékfogó gátak károsodása mellett 11 ezer
köbméternyi, azaz mintegy 15 ezer
darab fa dôlt ki az elmúlt hetek viharaiban — tájékoztatott az erdészet. A szentendrei, visegrádi és pilismaróti erdészeteket érte a legnagyobb kár, a Budapesti Erdészetnél
mintegy hatszáz köbméternyi faanyag dôlt a földre. A II. kerület
környéki erdôkben szerencsére
csak kisebb csapás érte a növényzetet, az erdészek a Hárs-hegy térségébôl számoltak be szórványos fadôlésrôl.

Meghívó
A Nemzeti Fórum Egyesület II. Kerületi Szervezete meghívja és várja tagjait és minden érdeklôdô kerületi polgárt Kádár György Genetikai, nyelvi és népzenei rokonságok — A
magyarság eredetérôl szigorú tudományos
alapon címû elôadására június 17-én csütörtökön 18 órára a Fidesz II. kerületi irodájába
(1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b).

Budai Liberális Klub
2010. június 14. hétfô 19 óra
1024 Margit krt. 48., I. em.
Téma: Polgári nyilvánosság — Librettó
Vendégek: Kuncze Gábor, a Klubrádió mûsorvezetôje, Oszkó Péter, a Világgazdaság
szemleírója, blogger és Tóta W. Árpád publicista, blogger.

Gyorsított ügymenet a kárigények rendezésénél
Az elmúlt napok rendkívüli idôjárása miatt
tömegesen jelentettek be kárigényt az Allianz Hungária Zrt-hez, ezért a vállalat egyedi
eljárási rendet dolgozott ki az ügyintézés
gyorsítására.
A kisebb károkat telefonos úton rendezik, a nagyobb kárt szenvedett ügyfelek részére soron kívüli elôleget folyósítanak a
helyreállítási munkálatok mielôbbi megkez-
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déséhez. A nagyszámú bejelentés feldolgozásáig a biztosító az ügyfelek türelmét és megértését kéri.
Bôvebb felvilágosítás kérhetô a 24 órás ügyfélszolgálati számon: 06 40 421-421, vagy a
régiós szakértôknél: Kelet-Magyarország
(Csirmaz Csaba, 06 30 431-502), Nyugat-Magyarország (Farkas András, 06 30 431-4418),
Budapest és Pest megye: 06 30 432-2219.

Máriaremetei
terménypiac
Minden hónap második és utolsó szombatján 8–12 óra között ôstermelôi piacot tartanak Máriaremetén a Cserkészház kertjében
(Hímes utca 3.). Június 12. után legközelebb
június 26-án várják a vásárlókat, akik a kellemes hangulatú piacon közvetlenül a termelôktôl szerezhetik be a minôségi termékeket.

A rejtvény fôsoraiban Mae West szavait rejtettük el. A 2010/
10. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A divat szándékosan terjesztett járvány.”. A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint értékben választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából:
Jánossy Anna Mária, Kovács Miklós László és Magyar
Sándorné. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2010. június 25-ig.
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Legyen és egyen a Földesjózsiban Budán...
…mostantól este 10-ig!

Földes József a kilencvenes évek közepéig a Duna-parti Intercontinental
egyik séfje volt — bejárta a világot. Merész lépés volt részérôl, hogy úgy határozott, megnyitja éttermét, amihez azóta is adja a nevét. Földes Józsi Frankel
Leó úti konyhájának sok hódolója van, mert ebédidôben alig lehet üres asztalt találni, ami nem sok vendéglátó helyre érvényes manapság. Törzsvendégei sem unják meg a jellemzôen magyaros ízeket, mert mindig újít és kísértésbe ejt egy-egy új pikáns, ízletes kreációval.
Engem az étterem bejárati tablója tett kíváncsivá, ami arról tanúskodik,
magyar és nemzetközi hírességeknek fôzött a tulaj, akinél én is megkóstolhattam mindazokat az ínyencségeket, ráadásul menzaáron. Na persze, hogy
azóta csillog-villog a konyhám, mert nem fôzôcskézek, még a vendégeimet is
Józsi ªnomságaival kápráztatom el. Karácsonyi halászléjét, sültjeit és csokitortáját máig emlegetjük.
Azon meg már meg sem lepôdöm, ki mindenki jár a „Földesjózsiba”! Politikusok közül láttam már jobb- és baloldalit nem jobb és bal oldalon ülni, találkoztam híres színésszel, országosan ismert televíziós személyiségekkel,
de igazán akkor lepôdtem meg, amikor vasárnapi ebédünkért igyekezve
szembe jött velem Andrew G. Vajna.

Földes Józsival csupán egy problémám volt, kora délután bezárt, és ezzel a
véleményemmel nem voltam egyedül.
Hála Józsi bácsi rugalmasságának, mindent a vendégekért mentalitásának, már este is nyitva van. Az új nyitva tartáshoz pedig új külsô is dukál,
megújult az étterem kívül-belül. Az asztalokon gyertya ég, a hely szelleme pedig a legendás régi hangulatos kisvendéglôi miliôt hozza, igen méltányos
áron. Lehet itt nosztalgiázni, családi ünnepségeket, osztálytalálkozókat rendezni, egy koktélra betérni, garantáltan friss, jó ízû ételeket enni, borozgatni, jókat beszélgetni, randevúzni.
A legnagyobb elismeréssel ajánlom: Kerekes Mária törzsvendég.
Földes Józsi Vendéglôje
www.foldesjozsikonyhaja.hu
Budapest, II. kerület, Frankel Leó út 30–34.
Telefon: +36 1 438-3710
Nyitva:
Hétfô: 11.30–15.30
Kedd-Szombat: 11.30–22.00
Vasárnap: 12.00–15.30

SZIGETELÉS—VÍZSZIGETELÉS—SZIGETELÉS—VÍZSZIGETELÉS—SZIGETELÉS
Azt mondják, hogy a májusi esô aranyat ér.
Na de ennyi? Ez már ôrület.
Nagyon sok ügyfelünk hív, hogy abba a pincében, amelybe még soha semmi víz nem jött be — akár évtizedek óta —, idén 10 cm vastagon áll a víz. Vajon mi lehet az oka, nem érti senki. Erre szeretnénk
most válaszolni.
Amikor nagy mennyiségû csapadék hullik le, a víz
beszivárog a talajba. Attól függ, hogy milyen a talajnak a szerkezete, vagy a különbözô rétegeken keresztül lejut a vízzáró rétegig és ott feldúsulva víznyomást
fejt ki, vagy ha más a szerkezete, akkor a talajszemcsék között képes tárolni a vizet és ezáltal talajvíznyomás jön létre. Ez a jelenség a magyarázat arra, hogy a
szigetelések, amelyek eredetileg talajnedvesség kizárása céljából készültek, az így jelentkezô víznyomást
nem képesek elviselni, és elôbb-utóbb valahol a víz
megtalálja az útját.
Hogyan tudunk ez ellen védekezni?
A több éve meglévô épületeknél a tulajdonosok
nem nagyon szeretik, ha az épület körbeásása és egy
új külsô szigetelô réteg beépítésével rehabilitáljuk a szigetelést. Már évtizedek óta tündököl a kertjük, belakták az egész épületet, nem szeretnék a nagy felfordulást. Azt igénylik, hogy a szigetelés javítása a belsô oldalról készüljön el.
Van lehetôség a belsô oldali szigetelésre, de ez nagyban függ attól,
mibôl készültek a pinceszinti teherhordó falak. Általában a pincében zsalukövet alkalmaznak. Ebben az esetben úgy lehet elkészíteni az utólagos szigetelést, hogy le kell verni a falazatról a meglévô vakolatot, szerkezettiszta felületet kell kialakítani vésôgép segítségével. Szükség lehet
pontszerû injektálásra, ahol a lokális vízbetörések jelentkeznek. Ha vonal mentén is vízbetörést tapasztalunk, acrilát gél vagy poliuretán anyagú injektálással lehet megakadályozni a víz bejutását. Ez azt jelenti,

hogy 15 cm-ként 14 mm-es furatokat képezünk a falazaton át az alatta
lévô szigetelés síkjáig, és ezekbe a furatokba 10 bar nyomással folyadék
alakjában juttatjuk a hatóanyagot. Az injektálóanyag a vízzel reakcióba
lép, és egy meghatározott idôn belül vízzáró réteget hoz létre.
Víznyomás esetén szükség van arra, hogy az egész felületen egy 3 rétegû vízzáró bevonat készüljön Penetrát vízzáró szuszpenzióból. A Penetrát jellegzetessége az, hogy kapillárisan behatol a
szerkezetbe és ott kikristályosodik, hogy ha a víz a külsô oldalról be akar törni a falszerkezeten át, az anyag
a kapillárisokban beduzzad, és elzárja a víz útját. A
zsalukônél az a probléma, hogy sok esetben fészkesen betonozták ki, ezért feltétlenül szükség van még
egy vízzáró rugalmas habarcsszigetelésre is. A CHEM
646 vízzáró rugalmas habarcs a negatív oldali víznyomásnak is ellenáll, de az a nedvesség, ami még a falban benne marad, egy légpórusos vakolaton keresztül tud csak nyomtalanul elpárologni. Ezért legalább
egy 2,5–3 cm vastag RENOVEX-H adalékkal készült cementbázisú légpórusos vakolatot kell készíteni.
Ezzel a rétegrenddel — a technológia fegyelmezett
betartása mellett — hosszú távra biztosítható a falazat vízzárósága, nem jön be többé a víz!
Héra Gábor
mélyépítô üzemmérnök,
szigetelô szakmérnök, mûszaki ellenôr
Méhes Renoszig Kft.
1026 Gyergyó u. 8.
Tel./fax: 212-2411
szigeteles@mehesrenoszig.hu,
Skype: mehesmehes
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Bölcs döntés a bölcs döntésekhez
Céltudatosabban kezelt megtakarítások,
körültekintôbb hiteldöntések — a
lecsengô válság alapjaiban változtatta
meg a lakosság és a vállalkozások
pénzügyekhez való hozzáállását. A
lakossági ügyfeleknél érzékelhetôen
nagyobb hangsúly helyezôdött az
elôtakarékosságra, és minden
korábbinál óvatosabb mérlegelés elôzi
meg a rövidebb vagy akár huzamos
ideig tartó anyagi terhekkel járó
döntéseket.

A változás abban is megªgyelhetô, hogy az
emberek lényegesen tágabban gondolkodnak a megtakarításaik gyarapításának lehetôségeirôl, mint néhány éve, miután a saját
pénztárcájukon tapasztalhatták a kombinált
befektetési termékek hagyományos bankbetéteknél kedvezôbb, gyakran kiemelkedô kamatait.
Ahogyan korábban, az MKB Bankot a változó viszonyok között sem az a cél vezérli, hogy

pénzügyi „egyentermékekkel” lássa el ügyfeleit — ehelyett az egyéni elképzelésekhez és
élethelyzetekhez leginkább igazodó megoldásokra összpontosít, hogy egyedi, testre szabott módon segítse ôket céljaik megvalósításában.
A válság kezdete óta eltelt idôszak tapasztalatai szerint az ügyfelek körültekintôbben járnak el a hitelfelvétel során. Noha még mindig létezik egy réteg, amelyik hajlandó árfolyamkockázatot vállalni az aktuálisan alacsonyabb törlesztôrészlet érdekében, a forintalapú konstrukciók iránti érdeklôdést várhatóan tovább ösztönzi a forinthitelek sokkal kedvezôbb ªnanszírozási aránya, illetve a viszonylagos kiszámíthatóság. Az MKB Bank
felkészült a fogyasztói igények ez irányú változására: a hitelfelvétel során is a minél nagyobb fokú biztonságra és kiszámíthatóságra
törekvô ügyfelek számára optimális megol-

dást jelentenek az átlátható, különbözô referenciahozamokhoz kötött kamatozású, forintalapú hitelek.
Az idei évtôl új lehetôség nyílik azok elôtt,
akik többéves idôtávlatban gondolkodnak
megtakarításaikról. Számukra kínálnak ideális lehetôséget a már középtávon adóelônyt
biztosító MKB Trezor Számlák. Ezek elsôdleges vonzereje, hogy a számlákon elért tartós
befektetésbôl származó jövedelem adója a
számlanyitás évét követô ötödik év utolsó
napján 0 százalék. Az ügyfél szabadon megválaszthatja, hogy lekötött betétekben szeretné
kamatoztatni megtakarítását az MKB Trezor
Tartós Megtakarítási Számlán, és/vagy — kockázatvállalási hajlandóságának megfelelôen
— eltérô idôtávú és különbözô kockázatú befektetésekbe kívánja azokat elhelyezni az
MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán.
Emellett komplex kisvállalati megoldásokkal is állunk ügyfeleink rendelkezésére, amelyek között mindenki megtalálhatja a cégére
szabott konstrukciót. Személyes pénzügyi tanácsadóink segítenek a vállalkozás számlave-

zetési költségeinek optimalizálásában, valamint befektetésekkel és hitelekkel kapcsolatos kérdésekben is állnak rendelkezésre. Lakossági ügyfeleink mellett a kisvállalkozások
számára is elérhetôk a referenciakamathoz
kötött hitelek, amelyek a csökkenô kamatkörnyezetben automatikusan csökkentik a vállalkozások pénzügyi terheit. A válság alatt is
nagy népszerûségnek örvend a kiemelkedôen kedvezô kamatozású Széchenyi Kártya folyószámlahitel konstrukciónk, amely a legégetôbb likviditási gondokra kínál gyors és rugalmas megoldást, magába foglalva az állami kamattámogatás elônyeit. A válságból kiutat keresô és fejlesztésekben gondolkodó vállalkozások ªgyelmébe az Új Magyarország Kishitel
konstrukciónkat ajánljuk, amelyet a legkedvezôbb költségei emelnek ki a kisvállalatok számára ajánlott hiteltermékeink közül.
Az MKB Bank Lajos utca 2. és Széna tér 4.
sz. alatti (Mammut ªók) bankªókjaiban személyes pénzügyi tanácsadóink készséggel segítik az érdeklôdôket saját és céges pénzügyeik kapcsán az anyagi lehetôségeikhez, életcéljaikhoz, kockázattûrô képességükhöz és hozamelvárásaikhoz leginkább igazodó megoldás megtalálásában. Legyen szó akár magánszemélyrôl, akár vállalatról, kisvállalkozásról, a pénzügyi szolgáltatások teljes skáláját
lefedô MKB Bank minden elképzelés megvalósításában támogató, segítô partner. A
konstrukciókról további részletek találhatók
a www.mkb.hu honlapon.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. PÓTVIZSGÁRA, OSZTÁLYVIZSGÁRA, PÓTÉRETTSÉIgényes háztartásban örömmel vállalok ház- GIRE FELKÉSZÍTÉS. TÖBB MINT HÚSZ
vezetônôi, bejárónôi munkát. Tel.: 06 20 ÉVES GYAKORLAT. TEL.: 213-7747, 06 20
779-9732
518-2808
Gyermekfelügyelet. Óvónôképzôs fôiskolás
INGATLAN
lány gyermekfelügyeletet vállal a nyári szünetben. Tel.: 06 70 771-7111
Egyedi GARÁZS kiadó a Szemlôhegy—
Idôsgondozásra, házvezetésre, gyermek- Eszter utca sarkán. Utcára nyíló, 22 m²felügyeletre hölgyeket kínálunk és kere- es. Tel.: 06 70 242-4144
sünk, igény szerint. Empátia, tel.: 06 70 Ügyfelemnek vevôt keresek féláron, 13 milli380-5620, 336-1094, www.empathia.net
óért idôs házaspárral lakottan HASZONÉLGyermekére szívesen vigyázok, házimunkák VEZETTEL 2,5 szobás rózsadombi öröklavégzését, diákok korrepetálását, német kásra. Kertes, nagy erkélyes, befektetôknek.
nyelv tanítását minden korosztálynak válla- Törökvész eleje. Tel.: 06 30 316-5508, 2062052
lom. Tel.: 06 30 402-9439
Globális piac magyarországi bevezetéséhez KERESEK ELADÓ 1–3 SZOBÁS LAKÁST
keresünk vállalkozókat, magánszemélyeket PASARÉTEN ÉS KÖRNYÉKÉN. TEL.: 201korhatár nélkül. webvilag-agi@hotmail.com 9475, 06 70 237-9030
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06 20 359-5918
Megbízható, házimunkát szívesen végzô fiatal nô bejárónôi munkát vállal gyakorlattal.
Tel.: 06 20 77-99-736

OKTATÁS
Tanulj alapszintû újraélesztést! Kimagaslóan magas szintû oktatás, biztos tudás. A
tanfolyam díja 10 000 Ft+áfa. Csoportos
kedvezmény. Tel.: 06 20 207-6789, 3361094
BEIRATKOZÁS A HABAKUKKBA szeptemberben induló német vagy angol kétnyelvû
ovis, valamint bölcsis csoportokba! Bölcsinkben félnapos és háromnapos ellátás is van!
Tel.: 06 30 958-8629, www.habakukk.hu
A PINOKKIÓ MAGÁNÓVODA 1,5 ÉVES
KORTÓL szeretettel várja a gyermekeket a
szeptemberben induló csoportjaiba. Bioételek, angol, sportok, iskola-elôkészítés. Tel.:
06 30 991-9384, www.pinocchio.hu
A KIKELET MAGÁNÓVODA VÁRJA KIS LÉTSZÁMÚ CSOPORTJAIVAL ÚJONNAN BEIRATKOZÓ OVISAIT. ÓVODÁNK ANYANYELVI ANGOLOKTATÁSSAL, VÁLTOZATOS ÉTELEKKEL,
TORNATEREMMEL, NAGY KERTTEL VÁRJA
A GYERMEKEKET. Tel.: 391-4445, 06 30
456-4707, www.kikeletovoda.hu

Lakás kiadó garázzsal a II. kerületi Csalit utcában. A lakás panorámás, csendes, zöldövezeti, felújított, 56 m²-es,
két különálló szobával, konyhával, erkéllyel. Tel.: 06 30 942-8357

Tulajdonostól eladó egy 50 m²-es kétszobás, napfényes, kertre nézô lakás a
Szilágyi E. fasorban. Harmadik emelet,
lift nincs. Irányár: 20,9 M Ft. Tel.: 06 30
214-9651, délután.
PASARÉT ELEJÉN TULAJDONOSTÓL ELADÓ 100 m²-ES, KERTRE NÉZÔ, 2+2
FÉL+HALLOS BEKÖLTÖZHETÔ LAKÁS.
RENDELÔKNEK, IRODÁKNAK IS! TEL.:
06 30 253-3094

A BUDAI NEW YORK INGATLANIRODA
KERES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT,
VILLÁKAT, ÜZLETI INGATLANOKAT PONTOS SZOLGÁLTATÁSSAL, KORREKT JUTALÉKKAL. TEL.: 215-7336, 06 30 530Tulajdonostól, Pasaréten egyszobás, felújí- 5338, www.budainewyork.hu
tott, 41 m²-es félemeleti lakás magánszemély részére eladó. Loggiás, tárolós, gépko- A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei récsibeállás. Irányár: 19,5 M Ft. Tel.: 06 20 szére keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat, villákat, telkeket és irodá946-0020
kat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu,
S.O.S. ELADÓ A VÉRHALOM TÉREN 60 www.budaivillak.com, www.irodainm²-ES I. EMELETI FELÚJÍTANDÓ LAKÁS. fo.com
IRÁNYÁR: 26,6 M FT. TEL.: 06 20 665- KERESÜNK-KÍNÁLUNK ELADÓ-KIADÓ LA2504
KÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT, VILLÁ-

A Tárogató út elején, az IBS közelében DK-i
fekvésû II. emeleti másfélszobás (külön nyíló szobák) 58 m²-es (loggia+erkély) jó állapotú összkomfortos lakás fedett kocsibeállóval eladó. 25,5 M Ft. Tel.: 06 30 271-0501,
I., GELLÉRTHEGY UTCAI BERENDEZETT, Szabó.
FELSZERELT KÉTSZOBÁS, KÉT ERKÉLYES
LAKÁS KIADÓ. 65 000 FT+REZSI. TEL.: A II., ORLÓ UTCÁBAN I. EMELETI 53 m²06 30 553-6747
ES FELÚJÍTOTT, KÉT SZOBA ÉTKEZÔS D-I
Eladó a II., Rózsahegy u. 3/a sz. alatt FEKVÉSÛ LAKÁS 25 M FT-ÉRT ELADÓ.
egy I. emeleti, utcára nézô 25 m²-es gar- TEL.: 201-9475, 06 70 237-9030
zonlakás 13 M Ft-ért, és egy alagsori, II., VÖLGY U. 101 m²-ES 1+2 SZOBÁS
utcára nézô 49 m²-es kétszobás lakás 8 FELÚJÍTOTT LAKÁS GARÁZZSAL 39,9 M
m²-es tárolóval 16 M Ft-ért. Tel.: 316- FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 201-9475, 06 70
6901, 428-1406
237-9030
A MAMMUTNÁL 26 m²-ES, TELJESKÖRÛEN, IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS ÖSSZEKÖLTÖZÔK, BEFEKTETÔK! SzomCSENDES, VILÁGOS, VIRÁGOS UDVAR- szédos lakások a Pusztaszeri köröndnél
RAL 9,9 M FT-ÉRT TULAJDONOSTÓL EL- (86 m²+32 m², II. emeleti) eladók vagy kertADÓ, METRÓKÖZELBEN. TEL.: 06 20 kapcsolatos ingatlanra cserélhetôk. 49 M
Ft. Költözés 2011-ben. Tel.: 06 30 355-7088
525-4019
A II. kerületben 45 m²-es kétszobás lakás, MÁRIAREMETÉN (Piszke u. 17.) családi
keleti fekvésû, világos, csendes, II. emeleti, ház eladó. Tel.: 06 20 401-6038
eladó 15,9 M Ft-ért. Tel.: 06 70 634-4841,
II., BUDALIGETEN 926 m²-ES ÉPÍTÉSI SA06 20 823-4541
ROKTELEK ELADÓ. BEFEKTETÉSNEK IS
A II., Kút utcában 1,5 szobás 48 m²-es lakás KIVÁLÓ. TEL.: 06 30 950-7899
üresen vagy bérlôvel 22,2 millióért eladó.
XII., Városmajor utcában igényesen felújíTel.: 212-7827, 06 70 523-4982
tott I. emeleti 38 m²-es erkélyes garzonlaA Szilágyi Erzsébet fasorban 78 m²-es eme- kás eladó. Tel.: 06 20 975-0361
leti, Trombitás útra nézô 2,5 szoba hallos,
felújítandó polgári lakás eladó. 26 M Ft. XII., Városmajor utcai 90 m²-es két szoTel.: 06 20 978-8515
ba+hallos cirkófûtéses, csendes, villajellegû
A II., CIMBALOM utcában ház eladó 1000 lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 23,5 M
m²-es telken. Tel.: 06 70 221-0911, 10–13- ft. Tel.: 213-6437

GYEREKBIRODALOM BÖLCSÖDE 20 hetes kortól 4 éves korig vállalja a gyerekek
gondozását-oktatását: angol nyelv, Kodály ig.
ének-zene, gyógytorna, egyéni fejlesztés,
helyben készült ételek. Telefon: 06 30 472- ELADÓ A RÓZSADOMBON háromszobás,
erkélyes, cirkófûtéses felújított lakás. Saját
7495, www.gyerekbirodalom.hu
pince, parkolás a ház kertjében. Tel.: 06 20
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv- 317-5911
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
A RÓZSADOMBON A FELSÔ ZÖLDMÁLI
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
ÚTON 62 m²-ES HÁROMSZOBÁS, TERATANÍTÓ—ANGOL SZAKOS PEDAGÓGUS SZOS, DK-I FEKVÉSÛ I. EMELETI IGÉNYEÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KORREPETÁLÁ- SEN FELÚJÍTOTT LAKÁS AZONNAL KÖLSÁT VÁLLALJA PASARÉTI OTTHONÁBAN. TÖZHETÔEN TULAJDONOSTÓL JÓ KÖZLE1500 FT/45 PERC. TEL.: 06 70 625-1414
KEDÉSSEL 22,5 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.:
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TA- 06 20 525-4019
PASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGA- A RÓZSADOMBON, A FELSÔ ZÖLDMÁLI
CENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: 06 30 ÚTON 59 m²-ES HÁROMSZOBÁS, TERA343-8351
SZOS, DK-I FEKVÉSÛ, IGÉNYESEN FELÚJÍANGOLTANÁR Máriaremete környékén TOTT LAKÁS AZONNAL KÖLTÖZHETÔEN
nyelvvizsgákra felkészítést vállal. Tel.: TULAJDONOSTÓL, JÓ KÖZLEKEDÉSSEL
21,9 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 06 20 52506 20 567-5466
4019
Matematika-, fizikafelkészítést vállalok.
Nagy gyakorlattal, pótvizsgára is. Tel.: 06 A II. kerületben, Pasaréten jó állapotú társasházban kertre és csendes mellékutcára
70 366-6445, 250-2003
nézô 67 m²-es 2,5 szobás összkomfortos, KIMATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-, ZÁRÓLAGOS KERTKAPCSOLATTAL rendelKÉMIA-, STATIKATANÍTÁS középiskolai ta- kezô lakás eladó. A lakást három éve teljenártól. Videofilm-készítés. Tel.: 06 30 709- sen felújították. Irányár: 29,6 M Ft. Tel.: 06
30 645-3992, 06 20 322-6536
2362

ELADÓ TÓALMÁSON 2264 m²-ES BEKERÍTETT ÜRES TELEK. A TELKEN VÍZ, VILLANY, A TELEKHATÁRON TELEFON, A FALUBAN TERMÁLFÜRDÔ. IRÁNYÁR: 2 150
000 FT. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000

KAT, TELKEKET. KEDVEZÔ FELTÉTELEKKEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.:
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
amadex.hu

EGÉSZSÉGÜGY
FOGSOROK, HIDAK, KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYOZÓ,
FOGFEHÉRÍTÔ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI
ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HÛVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 KRISZTINA
KRT. 51., FSZT. 1. MOBILTELEFON: 06 30
222-3016
Vérzik az ínye? A fogínysorvadás megelôzhetô, kezelhetô. Rendelônk a Nyugatinál akciós fogfehérítéssel is várja Önt. Tel.: 33-23782, 06 20 216-5329
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôpont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TAMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI RENDELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛGYÖKÉR-BEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFOGÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.

Solymáron 58 m²-es kétszobás, konvekto- Dr. Tapodi Attila fogszakorvos szájsebész
ros, loggiás lakás eladó 15,5 M Ft-ért. Tel.: a Budai Irgalmasrendi Kórházban (II.,
Frankel Leó út 31.) folytatja magánrendelé06 20 233-8700
sét kedd-csütörtök 15–18 óráig. Tel.: 06 30
Pilisszentivánon földszinti garzon eladó, 36 740-0022
m², 8,5 M Ft. Tel.: 06 70 771-7111
PSZICHIÁTRIAI, PSZICHOTERÁPIÁS maKISMAROS-BÖRZSÖNYLIGETEN ELADÓ gánrendelés Pasaréten. Átmeneti élethelyzeLAKÓHÁZ, HÁROM SZINTEN, ÖNÁLLÓ ti, életvezetési nehézségek, kapcsolati konfAPARTMANOK, JÓ TÖMEGKÖZLEKEDÉS- liktusok, szorongás, depresszió, pánikzavar,
NÉL. IRÁNYÁR: 28 M FT. TEL.: 06 30 krízishelyzet. Önismereti igény. Egyéni, vala951-8321
mint csoportterápiás lehetôségek. Dr. Erdélyi Kálmán pszichiáter, pszichoterapeuta,
NAGYKOVÁCSIBAN 2000-BEN ÉPÜLT tel.: 06 30 400-6490.
240 m²-ES, 1+5 SZOBA, DUPLA KOMFORTOS, IGÉNYES KIALAKÍTÁSÚ IKERHÁZ- A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
FÉL ELADÓ. ÁRA: 59 M FT. TEL.: 201- A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA KÖL9475, 06 70 237-9030
TÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788, 06
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkert- 20 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA,
ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorá- dr.kertesz.maria@chello.hu, http://akumás telek eladó. Ára 5,5 M Ft. Tel.: 06 punktura.mimnet.hu
30 250-4557
FRISSÍTÔ MASSZÁZSTANFOLYAMOK INA BALATONON, ÁBRAHÁMHEGYEN KÖZ- DULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
VETLEN VÍZPARTI 170 m²-ES ÖSSZKÖZMÛ- A II., PENGÔ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLIVES, KÉTSZINTES, DUPLAKOMFORTOS CSA- EK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉLÁDI VILLA ELADÓ. STÉG VAN. TEL.: 06 20 SZESÜLNEK. ÉRDEKLÔDNI: DR. BINDER938-2579
NÉ, TEL.: 06 30 921-1809.

2010/12
DR. APOSTOL ÉVA BÔRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–18IG. TEL.: 06 30 972-6272
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton székházban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyógyász, www.drgarzo.segitek.hu. Tel.: 06
30 945-8477
FÁJDALOMMENTES ALLERGIA- ÉS CANDIDAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS TERÁPIÁVAL: ALLERGIA, CANDIDA KIOLTÁSA,
BÔRBETEGSÉGEK, SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK, LÉGÚTI, NÔGYÓGYÁSZATI, ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK, EMÉSZTÉSI, MOZGÁSSZERVI PROBLÉMÁK, FEJFÁJÁS KEZELÉSE,
STRESSZOLDÁS A VIVIEN TALPAI GYÓGYCENTRUMBAN. 1024 BP., FILLÉR U. 10. TEL.:
316-2596, www.vivientalpai.hu
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS),
TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZS-OKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS-TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELÔ. II., FILLÉR U. 10.,
www.viventalpai.hu. Tel.: 316-2596
ÉLJEN SOKÁIG EGÉSZSÉGESEN! Magas
vérnyomás, cukorbetegség, allergia, látásromlás, fülzúgás, egyensúlyzavar, elbutulás,
bôrproblémák, meddôség, daganatok esetén megoldásért, segítségért hívja dr. Szantner Emma életmód- és egészségtanácsadót.
Tel.: 06 70 613-0541

HIRDETÉS
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-,
villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülékjavítás anyagbeszerzéssel, garanciával, 0–24ig. Tel.: 292-1990, 06 20 334-3438

MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20
9-618-618, www.mosogepszerelo.hu. INGYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBAMEGÁLLAPÍTÁS.
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOfelújítás, ázások megszüntetése. Készü- MATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba- ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
lázs János épületgépész technikus. Tel./ KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, 06
30 942-2946
fax: 362-4050, 06 20 917-0697
Kiss Ernô és fia vállal víz-, gáz-, fûtés-,
klíma-, gáz-kéményszerelést tervezéssel, kivitelezéssel, engedélyek, egyéb
ügyintézések. Pontos, precíz kivitelezés
garanciával. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000

ELEKTRONIKA

SZÍNES TÉVÉK, LCD, PLAZMATÉVÉK javítása mindennap. Tel.: 243-9462, 06 30 9401802, Paál.
TV-ANTENNA — mûholdvevôk, antennák javítása, felszerelése, kábeltévé leVÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, WC-CSÉ- osztása, TV, videó, DVD összehangoláSZÉK, WC-TARTÁLYOK cseréje, javítása. Mo- sa, házimozi. VILLANYSZERELÉS — csilsó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 lárok javítása. NO-KO SAT BT. Bp. II., Fil447-3603
lér u. 2/b. Tel.: 326-6935, 06 20 541Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás, gázké- 5483
szülék-javítás A-Z-ig. Tel.: 402-0627, 06 20 TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ433-1628
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER,
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, gázkészülékek GRUNDIG.) TEL.: 06 20 471-8871
javítása, cseréje, gázvezeték tervezése,
gázmû engedélyezése. Fûtésrendszer kiLAKÁS—SZERVIZ
építése. Nagy László épületgépész, tel.:
06 30 944-6513, e-mail: info@nl-gaz.hu, TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjavításokat vállal több szakmában, a kerüweb: www.nl-gaz.hu
letben. Ha kicserélni, össze- vagy felszeFÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK, relni kell bármit, akkor is hívhat: 06 70
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ- 332-2276.
LER vízkôtelenítése, csapok javítása garanciával. Tel.: 359-5033, 06 30 924- Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL8010
LÉR Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS hétvégén is Lapostetô-szigetelés 10 év garanciával. Álgaranciával Jakab József villanyszerelô mes- mennyezet készítése részmunkákkal. Szaktertôl. Tel.: 06 30 940-6162
ipari munkák. Teljes körû építôipari kiviteleVillanyszerelés, vezetékek, kapcsolók, lám- zés. Elérhetôség: 06 30 931-3203.
VÍZ—GÁZ—VILLANY
pák cseréje precízen, alacsony áron, garanci- TETÔ VÍZ- ÉS HÔSZIGETELÉSE, 10–15 ÉV
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL! Gép- ával. Tanácsadás. Tel.: 06 20 333-2323
GARANCIÁVAL ÉPÜLETFELÚJÍTÁS HÔSZIpel, falbontás nélkül, tisztán és gyorsan.
GETELÉSSEL. 19 ÉVES VÁLLALKOZÁS.
Hétvégén és ünnepnapokon is! 0–24-ig. Villanyszerelési munkák szakszerû, gyors
VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 TÖRÖKVÉSZ
Tel.: 06 20 989-9156, 321-1826
szerelése. Bojlerek karbantartása, javítása, ÚT 16/B. TEL.: 326-5312
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ- cseréje. Hôtárolós kályhák, lépcsôházi világíLAT! II. kerületieknek azonnal. Több év- tás, antik csillárok javítása. Korszerû fûtés- Bádogos és tetôfedések, magas- és lapostizedes gyakorlattal, falbontás nélkül. technológia (infrapanel) szerelése. Tel.: 284- tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: 06 20 944-9015, 249-2664
6143, 06 20 374-3768
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
LAKÁSFELÚJÍTÁS,
BELSÔ ÁTALAKÍTÁS,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa- teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô KULCSRAKÉSZEN, MEGBÍZHATÓ SZAKtornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga- mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021. EMBEREKKEL. VARGA TIBOR ÉPÍTÔMÉRNÖK. TEL.: 06 30 211-2799, www.avitók falbontás nélküli tisztítása azonnal, ELMÛ által minôsített vállalkozás.
tek.hu
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921LAKÁSFELÚJÍTÁS. Vállalunk teljes körû la0948
HÁZTARTÁSI GÉPEK
kásfelújítást, festést, mázolást, tapétázást,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselhárító Nagy duguláselhárítást is vállal a hét HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KE- parkettacsiszolást. Takarítással is. Tel.: 06
minden napján. Tel.: 212-7035, 06 20 939- RÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK 30 447-3603
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍ- ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD SZOBAFES2872
TÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421- TÉST, mázolást, tapétázást, csempézést,
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ- 5959, 06 30 942-2946
víz-, gáz-, villanyszerelést, parkettázást, kôTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Lefolyók, csatornák gépi tisztítása azon- HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha- mûvesmunkát vállal. Tel.: 06 20 998-2369,
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze- zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve, tel./fax: 365-2662, e-mail: delabt@
rek, csatornák építése, javítása, cseréje. kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250- vipmail.hu
Festés, tapétázás, mázolás, parkettacsiszo0921, 06 20 972-5032
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948
lás, laminált lerakás! Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával. Tel.: 06 30 9424735, 360-2345, Pap Gábor.
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, ablakok,
APRÓHIRDETÉS, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig
ajtók passzítása, légszigetelése, ablaktisztítás, burkolás, szônyegpadló-, parszavanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
kettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb
áfa; Apróhirdetés-felvétel: személyesen, készpénzªzetéssel rendezve, Ügyjavításokat is vállalunk, garanciával. Rifélszolgálati Központ, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-5625;
ener és Tsa, tel.: 276-1805, 06 20 410ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon a Lakosságszolgálati Csoportnál.
7695
1
1
Szobafestés. mázolás, tapétázás tavalyi
KERETES HIRDETÉS: színes: /1 old. = 280 000 Ft, /2 = 150 000 Ft,
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá1 / = 90 000 Ft, 1 / = 55 000 Ft, 1 /
=
23
000
Ft;
fekete-fehér:
4
8
16
val. Ingyenes felmérés. Tel.: 06 30 2721/ old. = 230 000 Ft, 1/ = 125 000 Ft, 1/ = 75 000 Ft, 1/ = 48 000 Ft,
1
2
4
8
3909
1/ = 19 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
16
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából,
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍvalamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
vezmények nem vonhatók össze. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; teleGÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMfon/fax: 316-3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
PÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KISHirdetésfelvétel következô számunkba: 2010. június 16-án 11 óráig.
IPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

Hirdessen a Budai Polgárban!
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ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔRÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: 06 30 292-3247
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.hu. Urbanek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 9787429
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurálását, készítését. Tel.: 06 30 944-2206
ASZTALOS VÁLLAL AJTÓ-, ABLAKILLESZTÉST, ZÁRSZERELÉST, KÜSZÖBKÉSZÍTÉST, MÁZOLÁST, SZIGETELÉST, LAMBÉRIÁZÁST, PÁNTOK, ZSANÉROK CSERÉJÉT, BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELSZERELÉSÉT. GALÉRIA, KERÍTÉS KÉSZÍTÉSE. TEL.: 251-9483, 06 20 3816703
Asztalos-, lakatosmunkák készítéstôl a legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre van megoldás. Tel.: 06 20 411-4349
Kárpitos vállalja modern, stílbutorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, 06 20 4336289, www.riederkarpitos.hu
KÔMÛVES-, BURKOLÓ-, VILLANYSZERELÔ-, VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉSI MUNKÁKAT,
TELJES KÖRÛ LAKÁSFELÚJÍTÁST, KISEBB
JAVÍTÁSOKAT, LAKÁSSZERVIZT MINÔSÉGI KIVITELBEN, REFERENCIÁKKAL VÁLLALUNK. TEL.: 06 30 280-7257
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
30 341-3423
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôregyártva.
Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok, lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: 06 30
387-2894
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelését vállalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
NAPELLENZÔ, REDÔNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, SZALAGFÜGGÖNY — TISZTÍTÁS IS —, ROLETTA, ABLAKFÓLIA GARANCIÁVAL. TEL./FAX: 394-4391, 06 30
825-5225
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szúnyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítása korrekt áron. Tel.: 06 70 268-9591
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜGGÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
TEL.: 356-4840, 06 30 954-4894
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL redônyök, redônykapu, napellenzôk, javítás,
szerelés. Szénási László. Tel.: 06 20 9851273

KERT
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fûnyírást, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: 06 30 418-6663,
gold333@freemail.hu
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FAKIVÁGÁS. BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ, VESZÉLYES FÁK ÁGANKÉNTI LEBONTÁSSAL VALÓ KIVÁGÁSA. TEL.: 06 20 4856547
FAVÁGÓ ALPINISTA MESTER 25 éves tapasztalattal favágást-gallyazást szállítással vállal. Gond Ferenc. Tel.: 06 30 977-1745
Teljes körû kertépítés és kertápolás,
profi öntözôrendszerek tervezése, telepítése, karbantartása kertészmérnöktôl
korrekt áron. Tel.: 06 20 561-7063
Ásást, fûnyírást, lombseprést, metszést, sövényvágást vállalok. Kisebb lépcsôházak
takarítását is elvégzem. Tel.: 06 20 3495395, metz.mate75@gmail.com
KERT-, TELEKRENDEZÉS: Metszés, permetezés, fakivágás, gallyazás, bozótirtás, talajcsere, gyepesítés, kerítés, járda, térkô lerakása. Egyéb, kerttel-telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése garanciával. Tel.: 786-5872,
06 70 422-9445, fax: 785-7344, mu0000@
freemail.hu
PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉLTECHNIKÁVAL, IPARI ALPINISTA MUNKÁK, KERTÉPÍTÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT,
KORREKT ÁR. TEL.: 06 30 907-5948
VIHARKÁRMENTESÍTÉS, FAVESZÉLYTELENÍTÉS, fakivágás, FAVISSZAVÁGÁS ALPINTECHNIKÁVAL, kaszálás, telekfenntartás
KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON.
Tel.: 06 20 561-7063
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést, favágást vállalok. Tel.:
06 20 970-7506

SZOLGÁLTATÁS
Fodrászat, gyógypedikûr, manikûr, mûköröm. Budapest, Frankel Leó út 36. (az ORFI
kórház mellett). Kedvezô árakkal várjuk szeretettel. Fodrász: 06 30 839-7003. Gyógypedikûr, manikûr: 06 30 471-0914. Mûköröm:
06 70 395-8211.
A Pasaréti Fodrászszalon várja régi és leendô új vendégeit (Pasaréti út 104., a templomnál) és két fiatal fodrásznak férfi, nôi
vendégkört keres. Bejelentkezés: 3942242, 275-0207. Szalonunkban teljes körû
szolgáltatás várja a vendégeket.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
PC-, laptop-szerviz. AZONNALI INGYENES
kiszállás Budapesten. www.fmrkft.hu. Tel.:
06 20 998-0928
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

FUVAR
20 éve... Kretz Kft. Konténeres sitt-, szemétés hulladékszállítás 4, 6, 8, 10 m³-es konténerekkel. Gépi földmunka, tereprendezés.
Sóder, homok, termôföld szállítása. Tel.:
376-9926, 06 30 991-2739
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
20 972-0347, 06 30 589-7542

HIRDETÉS
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vállalunk tizenöt éves szakmai gyakorlattal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi háttér.) Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, email: wamag@t-online.hu

VÉTEL, ELADÁS
KÖNYVET, könyvgyûjteményt, papírrégiséget, térképeket, plakátot, grafikát vásárolok
gyûjteményembe. Azonnali, díjtalan kiszállással. Tel.: 06 30 949-0055, Szemerédy
László.
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
Lakásfelszámolásból bútorok, ruhák, cipôk,
scanner, szônyeg, televíziók olcsón eladók.
Tel.: 06 70 615-4656
KÖZVETLEN TERMELÔTÔL FEHÉR, ROZÉ
ÉS VÖRÖSBOR ELADÓ. TEL.: 06 20 2369349

MÛGYÛJTÉS
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.
MÚZEUMI GYAKORLATTAL VÁLLALOM
SZÔNYEGEK, KÁRPITOK, LAKÁSTEXTÍLIÁK RESTAURÁLÁSÁT. SZILCZ ÁGNES,
TEL.: 06 30 297-7049.
KELETI SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 06 30 456-3938

TÁRSKERESÉS
20 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
és 20–22-ig, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu
CSAK HA KOMOLYAN GONDOLJA! Budai
társkeresô a Böszörményin, országos adatbázissal. Tel.: 06 30 555-8444
MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB TÁRSKERESÔ HÁLÓZATA! NAGY ÜGYFÉLKÖR,
NAGY ESÉLY A TÁRSRATALÁLÁSRA! R.
ZSUZSANNA, TEL.: 06 30 602-0094

EGYÉB
IDÔSGONDOZÁST VÁLLALOK OTTLAKÁSSAL. MOBIL: 0040 745 43 6146
29-én szombaton Budán a Hidász utcában
elvesztettem nélkülözhetetlen hallókészülékemet. JUTALOM ELLENÉBEN adja le a Hidász u. 15. alatti autóvillamossági üzletben.

AKCIÓS ÁRON EXTRA MÉRETÛ nôi és férfi ingek, nadrágok nagy választékban kaphatók a farmer divat nadrágszaküzletben.
TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLA- Margir krt. 69. Nyitva: 10–18-ig, szombaton
LUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI 10–13-ig. Tel.: 212-4163. Amíg a készlet
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 919- tart.
1013, www.haztakaritas.hu
TÁRSASHÁZAK teljes körû kezelését, kö- KÁVÉHÁZAK, VENDÉGLÔK, SÖRÖZÔK
zös képviseletét vállalom szakképesítés- BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
sel, több éves gyakorlattal, referenciával KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes granettó 1000 Ft (albetét) hó-tól. Kérjen ingye- fikai munkák. Deko-team Grafikai Stúnes konzultációt, árajánlatot. Hívjon dió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 3758696, 06 30 933-6221
bizalommal. Tel.: 06 20 206-6990
Társasházak közös képviseletét professzio- Tramontána kötôszalon: egyedi kötött runális szakmai háttérrel vállaljuk. Kérje ingye- hadarabok méretre, nagy fonalválasztékkal,
nes ajánlatunkat! Tel.: 451-0100, e-mail: hozott fonalból is. A János kórház közelében. www.kotode.hu, tel.: 356-6009.
info@inhouse.hu

TÁRSASHÁZAK
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Már 19 éve
a lakosság szolgálatában!

VIZSGÁZTATÁS,
AUTÓJAVÍTÁS
Komputeres diagnosztika,
átvizsgálások,
dízel és benzin
befecskendezés javítása,
futómûjavítás és beállítás,
fékjavítás és mérés,
gumiszerelés, olajcsere.

Építôanyag és gépi földmunka szállítással
Megrendelését telefonon is jelezheti
és szállításnál fizeti!
Cement, mész, tégla, sóder, homok, zsalukô, betonacél,
szegélykô, térkô, vakolat, csemperagasztó.

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

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

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

Rovarirtás
BUDÁN
Megszabadulna a nemkívánatos
látogatóitól?
Vállaljuk mindenféle rovarok
irtását, akár hangyáról,
darázsról vagy kullancsról is
legyen szó.
A modern eljárásokon túl akár
a bevált hagyományos
módszerekkel is dolgozhatunk.
Minderre pedig kedvezô
opciókat nyújtunk. Hívjon!

06 70 369-8252
Homlokzatszigetelés:

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK
DARVAS POSZTERGALÉRIA
Budagyöngye Üzletközpont
Mammut Üzletközpont
Westend Üzletközpont
Deák tér (Anker köz 1.)
Központ: VIII., Nap u. 29.

Tel.: 06 70 391-0936
Tel.: 06 70 391-0915
Tel.: 06 70 391-0912
Tel.: 06 70 391-0926
Tel.: 219-3209

www.kepkeret.hu

— 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 töltött 25 750 Ft), 5 év garanciával
— a beépítés során az esetleges kômûvesmunkát 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 állnak, ahonnan az ôstermelôk és a csomagolt élelmiszert árusítók kínálják ellenôrzött biotermékeiket. Az ökopiacon
hét zárt faház (bolt) mûködik, melyekben tejtermékeket, húskészítményeket,
tôkehúsokat, pékárut és bort lehet kapni. A további 30 nyitott elárusító pavilonban termelôk, feldolgozók és kereskedôk friss zöldség- és gyümölcsféléket, csírákat, szörpöket és leveket, szárazárukat és egyéb különféle feldolgozott termékeket, sôt, kozmetikai cikkeket 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

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

Gyógymasszázs az Ön otthonában
Csipak Zoltán
gyógymasszôr
otthonában keresi fel
a regenerálódni,
relaxálni vágyókat.
Professzionális masszázs
gyógyhatású
készítményekkel,
irodákban is.
Kedvezmények.

Telefon:
06 20 595-3057

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.

32. OLDAL

HIRDETÉS

Budagyöngye Bevásárlóközpont: 1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 121., telefon: +36 30 866-1857
Új Udvar Üzletház: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44., telefon: +36 30 378-4175

BUDAI POLGÁR

