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Kedvezôbb parkolási szabályok a ªzetôövezetekben

Az Alkotmánybíróság korábbi döntésének megfelelôen több lépcsôben változtak a fizetôparkolás feltételeit rendezô jogszabályok. Elôször a Parlament módosította két törvényét, majd erre épülve változtak a fôvárosi parkolást szabályozó paragrafusok is. Ezek alapján a II.

kerületi önkormányzat is új parkolási rendeletet alkotott. Az év elején érvénybe lépett rendelkezésekhez képest az új, július 1-jétôl
hatályos szabályozás számos eleme könnyebbséget jelent az itt
élôknek.
(Folytatás a 3. oldalon)

A hivatal ünnepe
Immár kilenc esztendeje, hogy július 1-je a köztisztviselôk napja, amely alkalmat teremt arra,
hogy a közigazgatásban dolgozókra, a nap mint
nap az állampolgárokért és a helyi közösségekért
dolgozó munkatársakra ªgyeljünk. A II. kerületi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának dolgozói közül ez alkalomból többen vehettek át polgármesteri és jegyzôi elismeréseket. Kitüntették Szigetiné Bangó Ildikót, a Pénzügyi Iroda és Ötvös Zoltánt, a Mûvelôdési Iroda vezetôjét, Fogarasi-Fodor
Piroskát, a hidegkúti okmányiroda ügyfélszolgálatának csoportvezetôjét, Nagyné Opre Tünde egészségügyi referenst, Seprôsné Kovács Zsuzsanna
anyakönyvvezetôt, Takács Anna vagyonkataszterügyintézôt, valamint Gyöngy Árpád portást.
(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

Telefonos ügyféltájékoztató rendszer: 346-5680
Idôpontfoglalás: 346-5602

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 ügyfél- Telefonos ügyféltájékoztató:
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
fogadás vége elôtt fél órával
346-5680
csütörtök: 8.00–16.00
befejezôdik, a délutáni sorszám- 24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
péntek: 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
(A sorszámok kiadása az ügyfélaz óránkénti idôpontra
fogadás vége elôtt fél órával
elôjegyzett ügyfelek
befejezôdik, a délutáni sorszáma sorszámmal érkezôkkel
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái
II–III. Kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás
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 L. út 7–9., t.: 346-5750

Városrendészet

Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
06 80 204-965
Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

ÜGYELETEK:

Felnôttorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 301-6969, 104, 212-5979
1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370
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Huszonnégy órán át bármikor hívható telefonos információs szolgálatot mûködtet július 1-jétôl a szakszerûbb és gyorsabb informálás érdekében a II. kerületi Polgármesteri Hivatal.
A tájékoztatótelefon száma: 346-5680.
Az új információs rendszert tárcsázók telefonjuk nyomógombjaival,
a menüpontok segítségével az összes okmányirodai és lakosságszolgálati ügytípust megismerhetik, egyúttal tájékoztatást kaphatnak az eljárások menetérôl, a szükséges okmányokról, valamint a fizetési kötelezettségrôl is. A most bevezetett szolgáltatás elônye, hogy tehermentesíti a telefonos tájékoztatás alól az okmányiroda munkatársait, akik
így teljes munkaidejük alatt az ügyfelekkel tudnak foglalkozni, valamint hogy az érdeklôdôk munkaidôn túl is tájékozódhatnak az ügyintézés részleteirôl.
A korábban információs vonalként mûködô 346-5602-es telefonszámon július 1-jétôl már csak idôpontfoglalást lehet kérni.

Korábban nyit a labor
A II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata tájékoztatja a kerület lakóit, hogy a Kapás u. 22. alatti szakrendelôben július 19-tôl a laboratórium negyed órával korábban, már reggel 7
órától fogadja a vizsgálatra jelentkezôket.

Kisebbségi képviselôk választása
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

Gyermekorvosi ügyelet

Telefonos tájékoztató rendszer

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

Okmányügyintézôi Csoport

BUDAI POLGÁR

2010. július 23., lapzárta: 2010. július 13.
2010. június 14-én 11 óráig (lásd a 28. oldalon)

A Helyi Választási Iroda május 31-ig minden kerületi választópolgár részére tájékoztató anyagot és kérelemnyomtatványt küldött a kisebbségi választásokkal kapcsolatban.
Amennyiben a választópolgár a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben felsorolt 13 kisebbség valamelyikéhez tartozónak vallja magát, a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét július
15-én 16 óráig kérheti levélben a Helyi Választási Irodához címezve, illetve az alábbi önkormányzati épületekben elhelyezett gyûjtôládákba,
munkaidô alatt bedobva:
n II. kerületi Polgármesteri Hivatal, aula (1024 Mechwart liget 1.)
n II. kerületi Ügyfélszolgálati Központ (1024 Margit krt. 47–49.)
n Pesthidegkúti Közösségi Ház (1028 Máriaremetei út 37.)
Felvétel csak egy kisebbség választói jegyzékére kérhetô, ellenkezô
esetben valamennyi kérelem érvénytelen.
A kisebbségi önkormányzati választáson csak az szavazhat, aki a kérelemben felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozónak vallja magát, és
a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja, aki 2010. október
1-jéig nagykorúvá váló magyar állampolgár, aki a helyi önkormányzati
képviselôk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
illetve aki szerepel a kisebbségi választói névjegyzéken.
A jegyzô július 15-ig határozattal dönt a kérelmezô kisebbségi választói jegyzékbe vételérôl. A kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelmet a jegyzô csak pontosan, hiánytalanul kitöltött nyomtatvány esetében tudja határozatával elfogadni. Amennyiben a kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelmét hiányosan tölti ki, a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételrôl elutasító határozatot kell hozni.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a családi és utónevet, a születési családi és utónevet, a
lakóhelyet, a személyi azonosítóját (11 számjegybôl álló szám), a nyilatkozatát arról, hogy valamely nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozónak vallja magát, illetve az aláírást.
Az önkormányzat mind a jegyzékbe való felvételrôl, mind pedig a
felvétel megtagadásáról szóló határozatot haladéktalanul megküldi a
választópolgárnak. A kisebbségi választói jegyzékbe vételt megtagadó
döntés elleni jogorvoslati lehetôséget a határozatban rögzíti.
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Érvényben az új parkolási rendelet
(Folytatás az elsô oldalról)
A képviselô-testület június 24-én megtartott ülésén fogadta el a helyi parkolási rendeletet, amelyben a megváltozott jogszabályi
háttér lehetôségeihez mérten a maximális
kedvezményeket alkalmazták.
Az eddigi rendelethez képest az új, július
1-jétôl érvényben lévô, kerületi parkolási szabályozás számos eleme könnyebbséget jelent
az itt élôknek. Az önkormányzat többek között bôvítette a kedvezményezettek körét, így
nem kell a második vagy harmadik gépkocsi
után éves várakozási hozzájárulást ªzetni,
ami akár több tízezer forintos kiadástól mentesítheti a parkolási zónán belül, azonos
lakcímmel rendelkezô autótulajdonosokat.
A várakozási övezeten belül az eddigi három helyett csak két parkolási zóna lesz, miután összevonták a két rózsadombi területet. Egy-egy övezetre érvényes engedéllyel a területen bárhol lehet várakozni.
Az idei év elsô félévére kiadott várakozási engedélyek július 1-je helyett
2011. január 31-ig maradnak érvényben és a II. félévre esedékes 500 forintnyi költségtérítési díjat sem kell
megªzetni.
Július 1-je után az engedélyek kiváltása vagy a meglévôk cseréje után egyaránt ezerforintos költségtérítési díjat
kell ªzetni. A parkolási engedélyeket
továbbra is a Városrendészetnél lehet
intézni ügyfélfogadási idôben. További felvilágosítás: tel.: 346-5678.

Láng Zsolt polgármester úgy véli, a II. kerületet irányító önkormányzat következetes álláspontot képvisel a parkolás kérdésében is:
— A fizetôövezetek kialakítása alapvetôen a közlekedésszervezési és városüzemeltetési problémák megoldását, és semmiképpen nem a bevételek növelését szolgálja. Az utóbbi évtizedekben minden nagyváros rákényszerült arra, hogy valamilyen módon szabályozza a gépjármûvel való várakozást közterületein. Senki nem szeret a parkolásért fizetni, és
jó lenne, ha az autósok ezt nem újabb sarcnak tartanák, hanem elfogadnák, hogy a fôváros bizonyos területein az életminôség rovására megy a gépjármûvek okozta zsúfoltság
és a környezeti terhelés.
Múlt év végén a fôvárosi közgyûlés rendeletmódosítását követôen a II. kerület parkolási rendjét is meg kellett változtatnunk. Nem jó szívvel tettük, mert oly mértékben szigorodtak a fizetôövezetekben élô autótulajdonosok kötelezettségei és növekedett a parkolás díja, amely joggal váltott ki ellenérzést a budapestiekbôl. Most az alkotmánybírósági
határozat következtében a Parlament megváltoztatta az alaptörvényeket, és a fôvárosi
közgyûlés által újraalkotott rendelet is „lakóbarátabb” az elôzônél.
A II. kerület új parkolási jogszabályának elfogadásával mi is arra törekedtünk, hogy
megtaláljuk a kötelezettségeknek és a jogoknak azt az egyensúlyát, amely elsôsorban
ösztönzi az autósokat, és nem bünteti ôket. A most bevezetett könnyítések mellett természetesen a II. kerületben továbbra is
csak reggel fél kilenctôl kell parkolási díjat
fizetni.

VÁROSRENDÉSZET ÉS
BÛNMEGELÔZÉSI CENTRUM
1024 Budapest, Buday László utca 5/c.
Ügyfélszolgálati telefon: 346-5678.
Panaszbejelentési telefon: 346-5679,
fax: 346-5649.
Ingyenesen hívható zöld szám:
06 80 204-965.

Kitüntetett hivatalnokok
(Folytatás az elsô oldalról)
A Móricz Zsigmond Gimnáziumban a köztisztviselôk napján megtartott ünnepségen
Láng Zsolt polgármester köszönetet mondott
a hivatal dolgozóinak a kitartó és lelkiismeretes munkájukért.
Szalai Tibor jegyzô, visszaemlékezve az idei
évben már elvégzett fontosabb feladatokra,
utalt arra, hogy az országgyûlési választások
és az érettségi vizsgák is gördülékenyen,
problémamentesen zajlottak, ami nagyban
köszönhetô a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselôk hozzáállásának.
Az idei évben polgármesteri dicséretben
részesült Szigetiné Bangó Ildikó, aki 1996-óta
a Polgármesteri Hivatal munkatársa, és 1999
óta vezeti a Pénzügyi Irodát, Ötvös Zoltán, aki
2007 óta irányítja a mûvelôdési ágazatot, valamint Fogarasi-Fodor Piroska, a hidegkúti okmányiroda ügyfélszolgálatának csoportvezetôje, aki a hidegkúti közösség megelégedésére kedvesen és hozzáértéssel irányítja a kirendeltséget.
Jegyzôi dicséretet vehetett át Nagyné Opre
Tünde, a hivatal egészségügyi referense és
Seprôsné Kovács Zsuzsanna, akit anyakönyvve-

Seprôsné Kovács Zsuzsanna, Gyöngy Árpád, Szigetiné Bangó Ildikó, Fogarasi-Fodor Piroska, Takács Anna és
Nagyné Opre Tünde.

zetôként ismerhetnek a kerületi polgárok. A Gyöngy Árpád, a hivatal fôépületének portáhivatalnál 21 éve, jelenleg vagyonkataszter- sa, akivel szintén sokszor találkozhattak az
ügyintézôként dolgozó Takács Anna szintén ügyfelek.
Szeg
jegyzôi dicséretben részesült úgy, mint
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA augusztus 2-ig hétfôn, szerdán és pénteken 9–13
óráig, kedden és csütörtökön 14–18 óráig
tart nyitva (1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 2125030).
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.) szeptember 1-ig elôzetes telefonos egyeztetés alapján tart nyitva.
A napközben hívható telefonszám: 4415373, e-mail: 2ker@kdnp.hu

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.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap 10–18-ig tart
nyitva. Telefon: 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.

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) július 15-én 17.30-tól a
Pesthidegkúti Közösségi Házban (1028 Máriaremetei út 37.) tart fogadóórát.
Balsai István szervezésében július 19-én
12.30-tól lehetôség nyílik a szavazópolgárok számára, hogy megtekintsék a Parlamentet. A látogatásra július 15-ig lehet jelentkezni a 441-5484-es telefonszámon
vagy a viviana.vida@parlament.hu e-mail címen. (Az elsô 30 fô jelentkezését tudják elfogadni.)

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös képviselôknek. Július 20-án
és 27-én nyári szünetet tartanak. (1024
Mechwart liget 1.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, 06 30 560-3928 minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Mechwart liget 1.).
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS a
238-3838-as vagy kizárólag munkaidôben
a 289-4070-es telefonszámon, illetve a
bdk@bdk.hu e-mail címen.
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A képviselô-testület
A testület június 24-én tartott rendes
ülésén a képviselôk új parkolási
rendeletet alkottak. Az önkormányzat
óvodáit érintô férôhelyhiány
enyhítésének érdekében több
intézkedésrôl is döntöttek az elöljárók:
négy intézményben plusz csoportot
indítanak, illetve a csoportok
létszámkereteit is kibôvítették.
A képviselô-testület most hozott
döntésének értelmében szeptembertôl
már minden önkormányzati iskolában
szelektíven gyûjtik a szemetet.

Az Alkotmánybíróság tavaly év végén megsemmisítette a kerületi parkolási rendeletnek jogszabályi alapot biztosító közúti közlekedésrôl és helyi önkormányzatokról szóló
törvény egy-egy passzusát, valamint a fôvárosi parkolási rendeletet, 2010. július 1-jéig
szabva határt az új jogszabályok megalkotásának. Az új országgyûlés elsô rendelkezéseinek egyike volt a szükséges törvénymódosítások elfogadása, és június elején a fôvárosi
közgyûlés is újraalkotta parkolási rendeletét.
Mindezen jogszabályi változások nyomán a
II. kerületi önkormányzat képviselô-testülete is új parkolási rendelet meghozataláról
döntött legutóbbi ülésén. Az új rendelet kedvezôbb feltételeket nyújt az itt élôknek: két
parkolási övezet mûködik a kerületben július

1-jétôl a korábbi három helyett, illetve kedvezményes lakossági várakozási engedélyt
nemcsak az elsô, hanem a második és harmadik autója után is igényelhet egy-egy család.
Az új rendelet elfogadásakor a Budai Liberális Klub-képviselôcsoport jelenlévô képviselôi tartózkodtak. A frakció álláspontját ismertetô Koncz Imre elmondta: a ªzetôparkolási
rendszer elsôsorban forgalomszabályozási
kérdés. A liberálisok úgy látják, az önkormányzat túl nagy engedményeket ad az itt élô
lakosoknak, ezzel nem érik el a kívánt célt: a
parkoló autók számának csökkenését. Koncz
Imre úgy véli, hogy a második és harmadik
autó után adott kedvezményes — gyakorlatilag ingyenes — engedély visszaállítása, ahogy
a képviselô fogalmazott: „nem a város közlekedési, átközlekedési lehetôségeinek a javítását,
hanem a nehezítését eredményezi majd”.
Láng Zsolt polgármester válaszában elmondta, hogy a korábban a fôvárosi közgyûlés által kialakított feltételrendszer — amely
lakásonként egyetlen autónak biztosított kedvezményes várakozási engedélyt — nem hozta meg a parkoló autók számának csökkenését, ellenben rendkívül bonyolult és bürokratikus eljárásra kényszerítette a lakókat és a
hivatalt is. A második és harmadik autóra
ugyanis szinte mindenki megkérte az engedélyt. Ezen autók majd’ mindegyike a legkedvezôbb környezetvédelmi besorolásba tartozik, ezért a tulajdonosnak a teljes ár harminc

A nógrádiak köszönik a II. kerületiek segítségét
Úgy tûnik, alig akadt olyan második
kerületi család, amely valamilyen
formában ne juttatta volna kifejezésre
szolidaritását a hazánk árvízsújtotta
területein élôk iránt. A II. kerületi
önkormányzat Nógrád megye
károsultjainak megsegítését szolgáló
felhívása nyomán a kijelölt hat
gyûjtôpontra nagyon sok tárgyi
adomány érkezett. A megnyitott
számlaszámra a II. kerületbôl is fizettek
be jelentôs összegeket.
Önkormányzatunk és intézményei
összesen egymillió forinttal támogatták
a katasztrófa sújtotta nógrádi
településeket.

Az ország minden részébôl érkeztek felajánlások és adományok a nagy június eleji árvizeket követôen, de arányaiban a legtöbb segítség a II. kerületbôl érkezett — tudtuk meg Szabó Pétertôl, a Nógrád Megyei Közgyûlés kommunikációs referensétôl.
— Nagyon hálásak vagyunk minden csomagért és minden forintért — mondta Szabó Péter —, hiszen Nógrád megyében mintegy másfél milliárdos kár keletkezett a májusi és júniusi nagy esôzések miatti áradások és belvizek következtében. Közel kilencven család-

nak kellett elhagynia lakhelyét, de nagyon
sok házban keletkezett kisebb-nagyobb kár.
Három településünkön, Litkén, Pösténypusztán és Ipolytarnócon a legnagyobb a pusztítás, a helyreállítás itt tart majd a legtovább.
A II. kerületbôl eddig 12 m³-nyi dologi adomány érkezett, amelybôl leginkább Ipolyvece és Ipolyszög károsultjai részesültek. Szabó
Pétertôl azt is megtudtuk, hogy a felajánlások között volt teljes konyhabútor-felszere-

Ipolytarnócra érkeztek a II. kerületi adományozók
pénzébôl vásárolt fertôtlenítôszerek. A képen a
település polgármestere, Szabó Tibor, Becsó Zsolt, a
Nógrád Megyei Közgyûlés elnöke és Barta László
megyei fôjegyzô.
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százalékát kellett ªzetnie általában. Molnár
Zsolt (MSZP) felvetette, hogy minden család
két autóra válthasson ingyenes parkolási matricát, de ahol már telik harmadik autóra, ott
azért térítést is kelljen ªzetni. Láng Zsolt
megfontolandónak tartotta az ötletet, de azt
is jelezte, hogy a rendelet mostani formájában való elfogadását a július 1-jei határidô
miatt nem lehetett elhalasztani. A Polgármesteri Hivatal felmérést végez a közeljövôben,
amelybôl kiderülhet, hány, a parkolási övezetekben élô család rendelkezik három, illetve
több autóval. A vizsgálat eredménye döntheti
el, hogy módosítják-e a késôbbiekben a kerület most elfogadott, parkolásról szóló rendeletét. (Részletekrôl bôvebben a 3. oldalon olvashatnak.)
*
Ahogy elôzô számunkban is olvashatták, a II.
kerületi önkormányzat egyik legnagyobb
gondja a bölcsôdei és óvodai férôhelyhiány.
A bölcsôdékbe jelentkezôk gondját jelentôs
mértékben enyhítette a nemrég átadott, Hûvösvölgyi út 12/b alatti intézmény, és egy korábbi képviselô-testületi döntés értelmében
elôreláthatólag novemberre készül el a hatvan férôhelyes mobil bölcsôde a Hûvösvölgyi
út 209. alatt.
Az elmúlt húsz évben nem volt akkora a túljelentkezés az önkormányzati óvodákba,
mint az idén: hatszázhúsz férôhelyre 1033
elôjegyzést kérô igény érkezett. Az önkor-

mányzat az utóbbi két évben négy óvodáját
bôvítette ki, 2006 óta közel háromszázzal
nôtt a férôhelyek száma. Mindezen intézkedések azonban nem oldották meg a problémát. Ezért a képviselô-testület plusz csoport
beindításáról döntött a Bolyai, a Kitaibel, a
Szemlôhegy utcai és a Virág árok óvodában,
így kerületünk önkormányzati óvodáiban a
2010/2011. nevelési évben 83 csoportban látják el a gyerekeket.
Az óvodákba való nagyszámú jelentkezés
azonban nemcsak a csoportszámok, hanem a
csoportok maximális létszámának növelését
is szükségessé tette. A képviselô-testület a
törvény által biztosított lehetôséggel élve a
fenntartásában mûködô közoktatási intézmények vezetôi részére engedélyezi a maximális
gyermeklétszám, illetve tanulócsoport húsz
százalékkal történô túllépését a jövô tanévben.
*
Önkormányzatunk tizennégy iskolájában és
egy óvodájában szelektíven gyûjtik a hulladékot szeptembertôl. A II. kerület vezetése úgy
véli, ha egy gyermek kiskorában megszokja,
hogy szétválasztva gyûjtse a szemetet, akkor
felnôttként is fogékonyabb lesz a környezete
és a természet védelmére. A képviselô-testület 5,551 millió forintot különített el a bevezetés költségeire. A speciális tartályokat a nyár
folyamán helyezik ki az intézményekbe.

lés, de érkezett DVD-lejátszó is. A legjobban
mindenütt az újjáépítésekhez leginkább szükséges fertôtlenítôszereknek, rovarirtóknak,
festékeknek, fûrészárunak és építôanyagnak
örültek.
— Hosszú és nehéz hónapok elé nézünk,
hiszen a helyreállítás nem megy egyik napról
a másikra — tette hozzá Szabó Péter. — Ráadásul az ár- és belvíz leginkább a nagy szegénységben élôket érintette, akiknek nincs, vagy
nagyon kevés tartaléka van az újrakezdéshez.
Folyamatos a kárfelmérés és a segítés megszervezése.
Szabó Péter ezúton is szeretné megköszönni a nógrádiak nevében a II. kerületi emberek és az önkormányzat segítségét, utóbbi, illetve intézményei összesen egymillió forint-

tal támogatta az árvízkárosultakat. Kiderült
az is, hogy szintén a II. kerületi önkormányzat nyújtotta segítséggel indulhatott nyaralni
június végén huszonöt gyermek a Salgótarján melletti tóstrandi kempingbe.
A II. kerületi adománygyûjtô pontokra június 30-ig vihették a segíteni szándékozók a
felajánlásokat. Pénzbeli támogatást továbbra
is várnak.

Tóth Ildikó

Pénzbeli adományaikat a
12031005- 00156762-01600004
bankszámlaszámra küldhetik.
A közlemény rovatban feltüntetendô:
Nógrád megye árvízkárosultjainak
megsegítéséért.
Számlavezetô bank: Raiffeisen Bank Zrt.

A KÉPVISELÔK IS TÁMOGATJÁK AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKAT. A képviselô-testület
két frakciójának, a Fidesz—KDNP-nek és az MSZP-nek minden tagja egyénileg is támogatta a nógrádi árvízkárosultakat. Ernyey László, a Fidesz—KDNP képviselôcsoport frakcióvezetôje kérdésünkre válaszolva elmondta: az ár- és belvizekrôl érkezett elsô hírek után keresték a lehetôségét annak, hogy frakciójuk és a kerületiek közösen segíthessenek a rászorulóknak.
— Frakciónk az önkormányzat vezetésének segítésre szóló felhívásához azonnal csatlakozott. Képviselôcsoportunk minden tagja pénzzel és sokan természetbeni adományokkal is támogatták a nógrádi árvíz károsultjait — tette hozzá Ernyey László.
Takács Beáta, az MSZP frakcióvezetôje a képviselô-testület június 24-i ülésén jelentette
be, hogy a szocialista képviselôk mindegyike a megadott számlaszámra befizetett összeggel segítette a nógrádi rászorulókat.

A lengyelországi Poznañ városában a
magyar forradalom tiszteletére korábban utcát neveztek el 1956 legªatalabb
mártírjáról, Mansfeld Péterrôl. A Millenárisban a két nemzet forradalmi szervezetei közötti együttmûködés keretében
pedig 2006-ban avatták fel Wies³aw
Ku¼nicki poznañi diák emléktábláját. A
ªatalember 16 éves tanulóként vett
részt az 1956. június 28-án kitört felkelésben, amelynek ô lett az elsô áldozata. A kommunista rendszer ellen tüntetôk és felvonulók élén vitte a lengyel
zászlót, amikor az államvédelmis katonák halálos lövése érte.
A Millenárisban tartott megemlékezésen Kiss Imre, az ünnepséget szervezô
Magyar Politikai Foglyok Szövetségének
tagja számolt be az emléktábla történetérôl, majd a poznañi felkelésben személyesen is részt vevô Sutarski Konrad, a
Magyarországi Lengyelség Múzeuma és
Levéltára igazgatója mondott beszédet,
és elevenítette fel az 54 éve történt eseményeket. Az ünnepség végén a II. kerületi önkormányzat képviseletében Soltész Attila, a kulturális bizottság elnöke
helyezte el az emlékezés koszorúját.

A viszontlátás öröme
A Heimatverein (Szülôföld egyesület) szervezésében május 28-án Mosbachból ötvenfôs
német csoport tett látogatást Pesthidegkúton. A Hidegkútról kitelepített idôsebb korosztály képviselôi többségében gyermekeikkel és unokáikkal érkeztek, hogy megmutathassák szülôföldjüket.
— Az ófalui templomban közös német és
magyar nyelvû istentiszteleten vettek részt a
vendégek, akik megtekintették a Klebelsberg Kultúrkúriát, majd a mosbachi MüllerGuttenbrunn iskola partnerintézményében,
az ökumenikus általános iskolában tettek látogatást — mondta el lapunknak Dézsiné Überhardt Katalin, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A meghívással az áprilisi
mosbachi vendéglátást viszonozták. A Német
Házban népdalokkal szórakoztatták a vendégeket, akik maguk is bekapcsolódtak az éneklésbe. Végül késô délután a Máriaremetei Bazilikában litánián vettek részt a mosbachi látogatók.
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Közügyek a közmeghallgatáson
A képviselô-testület június 24-én a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban
tartotta az idei közmeghallgatást. Az
elôre benyújtott kérdésekre és a
helyszínen bejelentkezô hozzászólók
feltevéseire az önkormányzat és a
polgármesteri hivatal képviselôi
válaszoltak.

A közmeghallgatáson kiemelt témák közé tartozott a pasaréti volt honvédségi területen zajló
fejlesztés, amely miatt többen is szót kértek. A
környéken élôk és a kerület vezetése is hangsúlyozta a folyamatban lévô beruházáshoz kapcsolódó kölcsönös kommunikáció fontosságát.
Több hozzászóló is kiemelte a kialakítás alatt álló irodaépület Riadó utcai bejáratának kérdését, aggodalmukat fejezve ki a környék forgalmának megnövekedése miatt, illetve kérdésként fogalmazódott meg, milyen hatástanulmányok készültek a területet érintô FSZKT módosítási eljárása során. Más felszólaló arra ªgyelmeztetett, hogy a II. kerület szégyenfoltja az elhagyottan álló volt katonai létesítmény, így
örömteli várakozással áll a terület mielôbbi rendezése és fejlesztése elôtt. A szabályozási terv
elkészítésével megbízott várostervezô és a kerület vezetôinek szavaiból kiderült, hogy a környéken élôk esetleges aggodalmaira a tervezés
alatt álló kerületi szabályozási terv adhat megnyugtató választ, amelynek készítését lakossági
fórumok is kísérik majd. A terület beépíthetôségének pontos formáit ugyanis ez a dokumentum fogja megadni, készítése során pedig környezetvédelmi hatástanulmány is készül. Megerôsítették, hogy a Riadó utca felôl sem az átépí-

tés alatt álló irodaháznak, sem a jövôben készülô részeknek nem lesz autós bejárata, tehát az
utca forgalmát a fejlesztés nem befolyásolja hátrányosan. Eloszlatták azon félelmeket is, amelyek szerint a területen Volánbusz végállomást
is magában foglaló tömegközlekedési csomópont épülne.
A Budakeszi úti Külker Sportpark jövôjével
kapcsolatban is többen kértek szót. Amint arról korábbi lapszámunkban is beszámoltunk, a
közkedvelt, ám évek óta veszteséggel üzemeltetett strand idén nyáron már nem nyitott ki. A
felszólalók annak lehetôsége iránt érdeklôdtek, mit tud tenni az önkormányzat a magántulajdonban lévô sportcentrum megmentéséért.
Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy bármennyire is fontos szerepet töltött be a létesít-

mény a városrész sportéletében, a II. kerület
nem kényszerítheti a tulajdonost, hogy veszteségesen üzemeltesse az intézményt. Jelen anyagi körülmények között az önkormányzat nem
vállalhatja, hogy bármilyen módon részt vállaljon a strand üzemeltetésében, mivel az óhatatlanul olyan alapfeladatok rovására menne, mint
az oktatási és szociális fejlesztések vagy a megfelelô színvonalú városüzemeltetés. A polgármester hangsúlyozta, hogy az érvényes szabályozási
terv nem engedélyez a területen lakóparkot, így
ilyesfajta beépítéstôl nem kell tartani.
A közmeghallgatáson felmerült, hogy az önkormányzat honlapján jelenjenek meg a készülô szabályozási tervek munkaközi anyagi. Dankó Virág alpolgármester válaszában jelezte,
hogy a tervek elfogadásukat megelôzôen eddig
is megismerhetôek voltak, a lakosságnak pedig
mindig is biztosítva volt a véleménynyilvánítás
joga, amellyel az érintettek idôrôl-idôre élni is
szoktak. Ugyanakkor az elôkészítési idôszakban egy-egy terv rövid idôn belül számos alkalommal módosulhat, így minden közbensô állapot közzététele óhatatlanul félreértéseket okozna. Láng Zsolt polgármester a honlapon korábban mûködô internetes fórum megszûnésével
kapcsolatban elmondta, hogy, sajnos, többen
nem megfelelô módon éltek a hozzászólás lehetôségével, az önkormányzat viszont nem engedhette meg, hogy a városrészhez és a II. kerületiekhez méltatlan stílusú beszélgetések kerüljenek közszemlére.
A közmeghallgatáson Hiller Gábor, a Beruházási Iroda csoportvezetôje kérdésre válaszolva elmondta, hogy az Apostol, Vérhalom és Szemlôhegy utcákban a fák pótlására az ôszi ültetési
idôszakban kerülhet sor.
Felmerült a Moszkva tér jövôjének kérdése
is. A polgármester megerôsítette, hogy a tér
rendezése kiemelt kérdés kell legyen mind a fôváros, mind a kormányzat szemében. A beruházás nagyságrendje ugyanis messze meghaladja
az érintett kerületek költségvetési lehetôségeit.
Jelezte, hogy elsôként a tér közlekedéstechnikáját kell megoldani, utána kerülhet sor a környezet rendezésére. Mint mondta, mindent megtesznek az átalakítási folyamatok megindításáért.
Szintén a közlekedési témák között merült
fel, hogy a Rómer Flóris utcai zebrák jelzôlám-

pát kapjanak, mert két iskola is van a környéken. Szalai Tibor jegyzô jelezte, hogy a Zivatar utcai átkelônél megvizsgálják a lámpa telepítésének lehetôségét, a Szemlôhegy utcai csomópont összetettsége miatt ott, sajnos, már korábban kizárták ezt a megoldást.
Felszólalói jelzés érkezett, hogy a Turbán utcában az önkormányzat ugyan kiépítette a parkolóhelyeket, hogy rendezettebb legyen a környék, de a ªzetôparkolást elkerülô autósok
gyakran a zöld terület minden részét elfoglalják. A jegyzô ígéretet tett, hogy a városrendészet gyakrabban ellenôrzi a területet, a Gül Baba türbéhez vezetô, rossz állapotú lépcsôsort viszont a tulajdonosnak, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelônek kellene gondoznia.
Láng Zsolt polgármester egy lakossági felvetésre megjegyezte, hogy a Gárdonyi Géza úti focipálya rendeltetéstôl eltérô használatának elkerülése érdekében éjszakára zárni fogják a területet, a pályát körülvevô kerítést pedig más típusúra cserélik, hogy ne okozzon zajt a környéken lakóknak.
A néhány éve megszüntetett OPNI sorsáról
érdeklôdô kérdésre a polgármester elmondta,
hogy a II. kerület mindig a bezárás ellen küzdött, és a szakma is a világhírû intézmény újraindítását javasolja, ám egyelôre nincsenek
konkrétumok az ingatlan jövôjérôl. A Pesthidegkúton kiépített csapadékvíz-elvezetô rendszerrel kapcsolatos felszólalás arról érdeklôdött, hogy miért ment nehezen az építkezés, és
miért kellett többször felbontani a kész munkát. Szalai Tibor jegyzô elmondta, hogy a csapadékos idô mellett sok esetben az illegális beépítések (több autóbeálló például) volt a késedelem oka, és a rendelkezésre álló közmûtérképek is gyakran voltak pontatlanok.
Köszönet hangzott el az önkormányzat felé,
hogy elkészült az Alsó Törökvész út—Eszter utca
körforgalma, így biztonságosabb az átkelés. A
válaszadók a Mechwart ligeti közvécé iránti érdeklôdôt is megnyugtatták, mivel a park rekonstrukciójával együtt modern illemhely is
nyílik a területen.
Többen voltak, aki írásban, elôre feltették
közérdekû kérdéseiket, de személyesen nem
tudtak elmenni a közmeghallgatásra, ôk írásban kapnak választ felvetéseikre.
Szabó Gergely
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Közös járôrszolgálat a Moszkva tér környékén
A Városrendészet és a II. kerületi rendôrkapitányság együttes erôvel kíván a Moszkva tér
és a Marczibányi tér közötti terület közbiztonságán és közrendjén javítani. Állandó rendôri és városrendészi együttes járôrözéssel veszik elejét a környéken gyakori illegális utcai
árusításnak, a járókelôk szinte folyamatos
zaklatásának, az utcai randalírozásnak, és
napközben nem ritkán a balesetveszélyt okozó szabálytalan parkolásnak. A közbiztonsági
akció költségeit a II. kerületi önkormányzat
biztosítja, a feladatot pedig a szabadidejükbôl szolgálatot ellátó rendôrök végzik a Város-

rendészet munkatársaival közösen, így a kerület más területeirôl sem hiányzik majd az
állomány.
— Lényeges szempont volt, hogy a környék utcái ne maradjanak gyalogos járôrök
nélkül, hiszen a folyamatos jelenlét a közbiztonság megôrzésének egyik legfontosabb záloga — mondta Bucsek Gábor, a II. kerületi
rendôrkapitányság vezetôje. — A közös járôrszolgálat mindennap a közbiztonsági szempontból kiemelt idôszakban kezdi meg a szolgálatot, és ªgyelembe veszi az elôzô napi bûnügyi adatokat, amelyek alapján viszonylag
nagy pontossággal kiszámítható, hogy éppen hol lesz
szükség az erôsítésre.
A II. kerületi rendôrségnél
és az önkormányzat városrendészeti csoportjánál úgy látják, hogy leginkább a közlekedés és a közbiztonság rendjének biztosítása, a bûncselekmények megelôzése, megakadályozása a legfôbb megoldandó feladat. A gyalogos
rendôröket és közterület-felügyelôket szükség esetén a
szolgálatban lévô gépkocsizó
járôrök egészítik ki.
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Évtizedek múlva is
fertôz a parlagfû
Az Adyliget szomszédságában fekvô Petneházirét mellett mintegy három hektáron dús,
térdig érô parlagfûmezô alakult ki szinte a
semmibôl a májusi esôket követôen. Az arra
járók közül többen megkeresték a Polgármesteri Hivatalt és szerkesztôségünket is.

Jóvér György, a Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda vezetôje a helyszíni szemlét
követôen elmondta: több évtizedes szakmai
múltja során még soha életében nem látott
ekkora összefüggô területen ilyen koncentrációban tenyészô parlagfüvet. Ahogy fogalmazott, mintha valaki parlagfüvet akart volna telepíteni. A szakember szavaiból kiderült,
hogy nem errôl van szó. A természetvédelmi
terület sok évtizeden keresztül érintetlenül
szg állt, de tavasszal tulajdonosa mélyszántással
megbolygatta a földet, így aktivizálódhattak a
gyom korábban odakerült részecskéi. A földbe hulló mag ugyanis akár harminc év múlva
is kikelhet, hosszú idôre biztosítva ezzel a
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontár- parlagfû utánpótlását. A helyszíni ellenôrzés
gyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévô lakások során kiderült, hogy az érintett terület Nagyés helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeirôl alkotott, többször mó- kovácsi közigazgatási területén fekszik, így a
dosított 34/2004. (X. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) és 17. § (3) bekezdése alapján mint lehetô leggyorsabban értesítették a település
kiíró
elöljáróságát, amely hamar utolérte a telek
nyilvános, kétfordulós versenytárgyalást hirdet
gazdáját.

Ingatlanpályázat

a Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képezô 11409 helyrajzi számon felvett, természetben a
Budapest II. kerület, Hûvösvölgyi út 161. (Nyéki út 17.) szám alatt található,
4214 m² alapterületû,
az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett lakóház udvar” megnevezésû ingatlan tulajdonjogának
értékesítésére, pályázati eljárás keretében.
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati dokumentáció 2010. július 26-án
10 óráig vásárolható meg a Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 308.) 50 000 Ft+áfa, azaz ötvenezer forint+áfa egyszeri vissza nem térítendô összeg ellenében, amely a kiírónál a 2010. július 26-án 9.30 óráig átvehetô csekken fizetendô be.
Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta.
A pályázati ajánlat leadásának határideje 2010. augusztus 2., 10 óra.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda
munkatársai ügyfélfogadási idôben (hétfôn 12.30–17 óráig, szerdán 8–16 óráig, pénteken 8–
11.30 óráig) személyesen a Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
III. emelet 308. számú helyiségében vagy telefonon, a 346-5498-as számon válaszolnak.

Ügyelet Pesthidegkúton
a gyermekjóléti szolgálatnál
A II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy
a gyermekjóléti központ munkatársa minden héten kedden 9–12 óra között a Pesthidegkúti Közösségi Házban (1028 Máriaremetei út 37.) ügyeletet tart.

A parlagfû-mentesítés sikerrel zárult, a
gyomrengeteget még virágzása elôtt géppel
lekaszálták.

A GYOMKASZÁLÁS KÖTELESSÉG. A
parlagfûvel fertôzött ingatlanokon a polgármesteri hivatal július 1-jétôl elrendelheti a kényszerkaszálást. A Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda a kaszálást a tulajdonos értesítése és
beleegyezése nélküli is elvégeztetheti. A munkálatok költségeit a hivatal a földtulajdonosra hárítja, a hatóság pedig az eljárás további szakaszában kötelezôen bírságot szab ki.
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Köszönet a gyógyítóknak
1947 óta emlékezik meg a magyar
orvostársadalom július elsején a
legismertebb magyar gyógyítóról, az
anyák megmentôjérôl, Semmelweis
Ignácról. Ebbôl az alkalomból a II.
kerületi önkormányzat Kapás utcai
rendelôintézetében is ünnepséget
tartottak, amelyen Láng Zsolt
polgármester köszöntötte az összegyûlt
egészségügyi dolgozókat.

A polgármester köszönetet mondott az orvosoknak, az asszisztenseknek, az ápolóknak és
a mentôsöknek gyógyító munkájukért, amit a
legtöbben mély elkötelezettséggel végeznek
még akkor is, ha hivatásuknak mind a mai napig nincs meg az azt megilletô anyagi elismerése. Láng Zsolt a Kapás utcai rendelôintézetet a kerület egyik büszkeségének nevezte. Az
önkormányzat a magas színvonalú ellátás érdekében eddig is minden tôle telhetôt megtett, és ezután is ennek érdekében fog cselekedni — jelentette ki Láng Zsolt. Ennek jegyében augusztusban egy minden igényt kielégítô mozgásszervi rehabilitációs központ kezdi
meg mûködését a Henger utcában.
A polgármester ünnepi beszédében gratulált az idén II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett reumatológus fôorvosnak, dr. Törös
Editnek. Az elismerés a Kapás utcai dolgozóknak és az itteni szellemiségnek is szól —
emelte ki a kerület vezetôje, aki azt is elárulta, hogy Törös doktornô kapta a legtöbb, közel száz egyéni ajánlást a kitüntetô címre.
Semmelweis életérôl és munkásságáról az
összejövetelen Póka Beatrix beszélt. „A mai
egészségügyi dolgozók számára Semmelweis Ignác munkássága nem elsôsorban a gyermekágyi
láz okának felfedezése miatt példaértékû, hanem prevenciós munkája miatt, amit következe-

Szecsei Kálmán utolsó munkanapján
a Lotz Károly utcai rendelôben

tesen és kitartóan egész élete során végzett” —
hangsúlyozta az igazgató, majd átnyújtotta az
ez évi kitüntetéseket.
„Egészségért” emlékplakett Dekov Erzsébet,
a Pulzus Központ kardiológusa, valamint Harmann Ádámné, a reumatológia részlegvezetô
asszisztense kapott. Az igazgatói dicséret I.
fokozatát dr. Huszár Tamás, a Tüdôgondozó és
az Onkológiai Gondozó fôorvosa, II. fokoza-

tát Molnár Sándorné, a részleg egészségügyi
asszisztensnôje, III. fokozatát pedig Bodnár
Tibor, a Községház utcai rendelô takarítója vehette át.
Polgármesteri dicséretben részesült dr. Póka
Beatrix, az Egészségügyi Szolgálat megbízott fôigazgató fôorvosa, valamint Dr. Szecsei Kálmán
háziorvos és asszisztense, Orlik Jánosné.
Péter Zsuzsa

Empátia, kompromisszumkészség és remény
— Nagyon megható és kellemes meglepetés számomra ez a kitüntetés — nyilatkozta lapunknak Szecsei doktor, akit több mint fél évszázada avattak orvossá. — Negyvenegy
éve dolgozom a kerületben, ebbôl harminckilenc évet a Lotz Károly utcai rendelôben töltöttem. Mielôtt háziorvosként kezdtem volna mûködni, a MÁV kórházban dolgoztam,
ahol belgyógyász szakvizsgát szereztem. Bár nagyon szeretem a szakmámat, megérett
az idô, hogy átadjam a helyem a fiatalabb kollégáknak: augusztus elsejével nyugdíjba vonulok.
A doktor úr nyugdíjas éveiben több idôt szeretne magára fordítani. Szeret olvasni, keresztrejtvényt fejteni, de fontos lenne egy kis mozgás is, mondja mosolyogva.
— Kicsit magas a vérnyomásom és a cukrom, meg egy kicsit sánta is
lettem. Régebben szívesen jártam a természetet, ez ma már nem
megy. Jó lenne több idôt tölteni a rokonokkal és barátokkal. Gyermekem, sajnos, nem született, de a feleségemmel már negyvenhatodik
éve élünk együtt. Hûséges természet vagyok!
A doktor úr körzetében van olyan család, ahol már a harmadik generációt gyógyítja Kálmán bácsi.
— Sokan mondták a betegeim közül, amikor nyugdíjazásom hírét
vették, hogy az egyik szemük sír, a másik meg nevet. Sír, mert „elhagyom” ôket, és nevet, mert végre magammal is törôdöm majd.
Visszatekintve pályafutására, nem bánta meg, hogy ezt a pályát választotta. Büszke arra, hogy sem a betegeivel, sem a feletteseivel soha
nem került összetûzésbe.
— Mindig nagy együttérzéssel igyekeztem az emberekhez fordulni
— vallja. — Ahhoz, hogy valakibôl jó orvos váljék, három dolog kell:
empátia, kompromisszumkészség és remény. Ezt az útravalót adnám
az utánam következô fiataloknak.

ÜNNEP A SZENT JÁNOS KÓRHÁZBAN IS. Tizenötödik alkalommal szavazott az intézmény fôorvosi kara a kórház által alapított Semmelweis-gyûrû adományozásáról. A gyûrût minden évben egy vagy két kiemelt teljesítményt nyújtó fôorvosnak ítélik oda a kollégák titkos szavazata
alapján. Ebben az évben a díjat dr. Boros Veronika, a gyermekgyógyászati osztály osztályvezetô fôorvosa és dr. Demeter Jolán, az Emlôszûrô
Centrum vezetô fôorvosa kapta.
Idén második alkalommal adták át a Szt. János Kórházért Emlékdíjat, amelyet sok évtizedes áldozatos munkájáért ebben az évben dr. Salamon Ferenc vehetett át.
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Máriaremetén él, Szolnokon alkot
Balázs Péter színmûvésszel, a Szolnoki
Szigligeti Színház igazgatójával
Budapesten, a Vígszínházban
beszélgettünk, a Padlás címû musical
elôtt, amely 1988 óta szerepel a Szent
István körúti teátrum repertoárján, és
túl van a 650. elôadáson. A népszerû
mûvész ezer szállal kötôdik
kerületünkhöz, a Keleti Károly utcában
cseperedett, s idestova már másfél
évtizede él családjával Máriaremetén.

Alig egy évvel a német megszállás elôtt
látta meg a napvilágot. Kérem, meséljen a
családjáról.
Szerencsére csak mesében értesültem az
akkori borzalmakról. Édesanyám, Mednyánszky Henriett balerina volt. Ôk négyen
voltak testvérek, hála Istennek még mind jó
egészségnek örvendenek. Anyám egyik húga, rom volt: húgomat és engem ªgyelmes szereÁgi az Operett Színház mûvésze volt. A Med- tet vett körül. Mûvészetközeli, bohém család
nyánszky családnak lengyel gyökerei vannak, a mienk, és éppen ezért mondták nekem,
és az 1200-as évektôl élnek Magyarországon. bármi lehetek, csak színész ne, mert ennél
Édesanyám nemrég töltötte be nyolcvanhato- borzasztóbb dolog a földön nincs.
dik életévét, ma is igen aktív, dolgozik, és
Mégis a világot jelentô deszkákat válasznagy örömünkre gyakran ringatja a déduno- totta.
káját, ªam most kétéves gyermekét.
Építészmérnök szerettem volna lenni, volt
Édesapja származásáról mit tudhatunk? érzékem a rajzoláshoz. Általánosban és gimApám, Balázs János Kisújszállásról való, az náziumban is viszonylag jó tanuló voltam.
ô águk ott volt tanár, tanító, meg iskolaigazga- Minden érdekelt: az irodalom, a zene, a
tó. Édesapám a család akarata ellenére szí- sport, a nyelvek. Érettségi után hirtelen ötletnésznek ment, ebbôl lett egy kis kalamajka tel elmentem a fôiskolára, ahová elsôre felmeg kitagadás, mert ôt papnak szánták. Elô- vettek. Ehhez tartozik egy édes történet. Még
ször Debrecenben a református teológián ta- javában tartott a tanév, valamikor márciusnult két évet, aztán átkérte magát a Termé- ban volt az elsô „rostavizsga”. Hazafelé találszettudományi Karra, és amikor nagykorú koztam osztálytársaimmal, kérdezték, mi újlett, elment Rózsahegyi Kálmán színiiskolájá- ság. Mondtam, átmentem. Mire ôk: Gyereba. Családi viszály tört ki, nagyapám nagyon kek, a Balázsnak mázlija volt, felvették — és
mérges volt, ki is tagadta, de aztán annál éde- elszaladtak. Végig azon imádkoztam, tényleg
sebb volt a békülés, mert a debreceni szín- felvegyenek, micsoda szégyen lenne hazugházban Horváth Árpád direktor és rendezô ságban maradni.
színháztörténetileg is jelentôs, korszerû dolHogyan alakult színészi pályája?
gokat csinált. Aztán felkerült Pestre, itt is1965-ben diplomáztam, utána öt évig a
merkedett meg édesanyámmal, aki az Opera- veszprémi Petôª Színház tagja voltam, majd
ház tagja volt.
huszonöt évig a Vígszínházban dolgoztam.
A gyermekkora Kisújszállás és
Budapest között zajlott.
A nyarakat apai nagyapámnál
töltöttem. Érdekes, izgalmas kalandokkal teli, felejthetetlen vakációk voltak. Máig ható élményem
nagyapám tanári környezete és az
azt körbeölelô paraszti világ. A vidéki élet, a csordajárás, a lovak, a
természet, az ottani cimborák. Az
életem sokkal gazdagabb lett,
mint ha csak városban növekedtem volna. Az ötvenes évek, amire
már emlékszem, a legvadabb idôk
voltak. Szüleimmel itt Budán, a
Keleti Károly utcában laktunk, és
amikor lovas kocsin vitték az internáltakat, édesanyám mindig elfordította a fejemet, hogy ne lássam a
borzalmakat. Boldog gyermekko- Balázs Péter 2007-ben a Hidegkúti Fesztiválon is fellépett

Számos szép szerep emléke fûz a színházhoz.
Fiatal színészként még részese lehettem a legendás Várkonyi-korszaknak, amikor nagy
egyéniségek játszottak itt. 1995 óta vagyok
szabadúszó. Különbözô színházakban szerepeltem és rendeztem, ªlmeztem és szinkronizáltam. Itt, a Vígben vendégként ez az utolsó évadom. A szolnoki színház direktoraként
is vallom, amit Zoli bácsitól tanultam: a légkör, a kedély, a szabadság a legfontosabb!
Szolnokon a társulatból egymásért dolgozó, családi közösséget formált.
Az a legnagyszerûbb dolog, ha egy ªatal mûvésznek biztosítani tudom a lehetôséget,
hogy szerepek által önképezze magát, és büszke mûvész legyen, aki a szakmáját elsôrangúan gyakorolja. Szeretném megmutatni számukra azt az utat, ami által megbecsült, sikeres mûvésszé válhatnak.
Három éve vezeti a szolnoki színházat.
Mennyiben változott az élet a társulatban?
Amikor átvettem a színházat, többek között munkaebédre hívtam a város összes középiskolájának igazgatóját. Elgondolkodtunk
azon, mit tehetnénk az ifjúság mûveltségének fejlôdése érdekében. Ennek eredményeként idén januárban 15 középiskola 275 diákja mutatta be Az ember tragédiáját színházunkban úgy, hogy minden színt másik iskola játszott. Akkora sikere volt, hogy meg kellett ismételni. Az ilyen kezdeményezések
mindenképp közelebb viszik a ªatalságot saját gyökereihez.
Állandó megújulásra kész személyiségének bizonyítéka a NET-színház. Mit kell
tudnunk róla?
Egyes elôadásainkat megfelelô feltételek
mellett ezentúl a közönség interneten keresztül is ªgyelemmel kísérheti. Színészeink nagyon örültek annak, hogy akár világhírnévre
is szert tehetnek, vagy hogy olyan közszolgálati darabok is nagyobb nyilvánossághoz juthatnak, amelynek nézettsége nem mérhetô
össze a musicalekével. Ugyanakkor azok is eljuthatnak a színházba, akiknek egészségi állapota vagy távoli lakhelye nem teszi ezt lehetôvé. De talán arra is jó, hogy a közös élmény összehozza a családokat.
A közelmúltban az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség elnöksége erkölcsi tisztaságáért, tiszteletet érdemlô magatartásáért a Hûség a Hazához
Érdemkereszt elismerésben részesítette.
Igen, ezt és mindent, amit eddigi életem során megvalósíthattam, a családomnak, a feleségemnek, Csillának és a gyermekeimnek, Biancának, és Bencének köszönhetek! A szó szoros és átvitt
értelmében egyaránt! Kiegyensúlyozott, szeretetteljes háttér nélkül mit sem ér a magyar játékszín!
Spangel Péter
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ÓVODA—ISKOLA

BUDAI POLGÁR

Diákgyôztesek jutalmazása
Ahogy arról elôzô lapszámunkban beszámoltunk, az idei tanév
végén is polgármesteri jutalomban részesültek azok a kerületi
diákok, akik kitûnô tanulmányi eredményük mellett valamely
sportágban is kimagaslóan teljesítettek. Tizenhét oktatási
intézménybôl közel négyszáz tanuló vehette át Láng Zsolttól a
dicsérô oklevelet. A névsort múltkori számunkban elkezdtük,
most folytatjuk.

Járdányi Pál Zeneiskola
„Ifjú tehetségek a pódiumon”, orsz., 3. Jánoki Márió. „Zene határok nélkül” 23. Nemzetközi Verseny és Mûvészeti Fesztivál, 1. Vida Mónika. Alba Regia Kamarazenei Verseny Budapesti Válogatója, 1. Schuller Jolán.
IV. Orsz. Zeneiskolai Ferenczy György Zongoraverseny, 3. Galambos Tamás, Jakab Ádám. IX. Orsz. Oboa- és Fagottverseny, 2. Kiss Mátyás. Jugend musiziert, nemzetközi, 1. Bereznai Jakob. XII. Orsz. Zongoraverseny, 1. Kocsis Krisztián Zoltán, Medgyesi Zsolt, 2. Szilasi Dávid.

Fillér Utcai Általános Iskola
Akrobatikus torna diákolimpia, orsz., 1. Farkas Regina. Asztalitenisz Diákolimpia, orsz., 3. Korda Kitti. Budapesti Diákolimpia, 100 m hátúszás „A”
kategória, 1. Borza Ágnes. Deutsch als Nationalitätensprache, orsz., 2.
Storm Clara. IV. Zemplén Kupa, orsz., 1. Laczay Zoltán. Kéttannyelvû Iskolák Országos Vers- és prózamondó versenye, próza kategória: 1. Krutek
Gyöngyvér, Vereb Márk, vers kategória: 1. Tarkövi Márton. X. Utánpótlás
Kupa akrobatikus torna, orsz., 1. Farkas Dorottya. Zrínyi Ilona/Gordiusz
Matematikaverseny, orsz., 1. Gyôrffy Ágoston.

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
Kia Kids 2009, orsz., 2. Fekete Tamás. Jedlik Ányos Orsz. Fizikaverseny, 3.
Kovács Bence.

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és
Zeneiskola
Czidra László furulyaverseny, fôv., 1. kiemelt nívódíj: Csukás Nikolett, Kovács Dominika, Zempléni Ábel. Kodály Zoltán V. Magyar Kórusverseny,
orsz., 1. Ács Zsanett, Bajor Cintia, Bálint Alexandra, Bányai Boglárka, Bencsik Eszter, Bércesi Olívia, Cho Soomin, Csányi Dorottya, Csekei-Tóth Blanka, Cservák Tímea, Dömök Afrodíté, Dubnitz Brigitta, Erdôs Veronika,
Erôs Dorottya, Fenyvesi Zsuzsanna, Galyó Evelin, Hajda Nóra, Harsányi
Blanka, Hegyi Nóra, Kemény Kinga, Kerek Barbara, Kiss Alexandra, Kiss
Zsanett, Kiss Zsófia, Koenig Benedek, Kovács Eszter, Lénárd Virág, Lévai
Luca, Lipovetz Réka, Major Vivien, Márton Angéla, Molnár Andrea, Mórocz Anna, Mórocz Luca, Németh Nikolett, Némedi-Varga Regina, O. Szabó Eszter, Oláh Réka, Pálfi Blanka, Pór Cecília, Qaradah Szimonetta, Rácz
Alexandra, Réfi Zsuzsanna, Schumann Janka, Sicre Mathilde, Trefán Antónia, Varga Teodóra, Varga Valentin, Vass Leona, Vasvári Flóra, Véber Anna, Veres Janka, Zentai Dorottya. VIII. Orsz. Bartók Béla hegedû-duó verseny, 3. Kincses Krisztina, Kricska Nóra.

Móricz Zsigmond Gimnázium
Akrobatikus Rock and Roll, orsz., 1. Cserdi Zsófia, Komlós Rebeka, Nagy
Melinda. Fitnesz Magyar Bajnokság, orsz., 1. Gelencsér Tímea. Floorball
nagypályás diákolimpia, orsz., 1. Bara Dávid, Bozsó Tamás, Fabó Ákos,
Gera Ákos, Gyurgyák András, Havas Krisztián, Horváth Benedek, Király
Máté, Magyar Dániel, Pap Zoltán, Ressely Norbert, Simon Adorján, Surányi Gábor, Zelei Krisztóf, Zsoldos Gergely. Karate Diákolimpia, orsz., 2.
Koch Szabolcs. Orsz. Olasz Nyelvi Diáktalálkozó, Élôbeszéd: 2. Bokor Zita; Irodalmi tanulmány: 1. Seager-Smith Dániel; 3. Horváth Norbert; Prózafordítás: 1. Nosticzius Ákos; 3. Kállai Andrea. Orsz. Vívó Diákolimpia,
párbajtôr, 3. Gecsényi Viktória. Sport aerobik magyar kupa, orsz., 1. Borlai Sára. Sqash Diákolimpia, 3. Zelei Kinga. Úszó Diákolimpia, orsz., 1.
Sztankovics Anna.

Pitypang Utcai Általános Iskola
5. Dinamik Orsz. Challenge Kupa, 1. Böröndi Anna, Böröndi Lilla, Rókusfalvy Anna. 8. Kodomo Karate Kupa, orsz., 3. Bärnkopf Ábel. Bucsy Balázs emlékverseny, vívás, orsz., 1. Kengyel Luca. Fôv. Komplex Rajzverseny, 1. Losonczi Szilvia. GYEPOSZ Kupa Orsz. Lóverseny, 1. Barna Klaudia. IMEX Cinema Orsz. Fogalmazási Verseny, 1. Prósz Hella. Tûzoltó Múzeum „Ne égess” pályázata, irodalom kategória, orsz., 1. Doba Henriett,

3. Fekete Anna. Nemzetközi Mûvészeti Fesztivál, tánc, duett, 1. Cservenkai Luca; kisformáció „A”: 1. Einvachter Dóra; kisformáció „B”: 1. Csányi
Liza, Horváth-Jeney Brigitta, Kasza Réka, Sikos Hanna, Vu Mai Phuong.
Orsz. Magyar Kupa Aerobik, 1. Makranszky Anna, 2. Bujdosó Renáta.
Orsz. Történelem Verseny, 2. Deák Kamilla, Juhász Dalma. Rajz, fôv., 1.
Romhányi Márton. Történelmi pillanatkép rajzverseny, 2. Kovaljov Zsófia.
VIII. Berczik Sára verseny, tánc, orsz., 1. Valkó Petra. XIV. Dinamik Orsz.
Aerobic Fesztivál, 1. Forgács Laura, Stumpf Sára. Zen Bu Kan Kempo 3
pontos küzdelem, orsz., 1. Krepsz Fanni; chikara kurabe, orsz.: 1. Zakota
Kristóf; formagyakorlat, nemzetközi, 3. Krepsz András; formagyakorlat,
orsz., 1. Mazzag Amadeusz.

Pesthidegkút-Máriaremetei Ökumenikus Általános Iskola
XII. nyíregyházi orsz. zeneiskolai zongoraverseny III. kcs., 2. Szilasi Dávid.

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Fôv. Rajzverseny, 9. oszt. kategória, 1. Cserny Anna; 10. oszt. kategória,
1. Vámos Adrienn, 11. oszt. kategória, 1. Szenteczki Boldizsár, 12. oszt.
kategória, 1. Dávid Zita. Orsz. Ifjúsági Mûvészeti Fesztivál, fotómûvészet,
1. Ladocsi András, 2. Kleb Zsófia; képzômûvészet: 1. Turcsán Georgina,
2. Sziládi Noémi, Uhrin Paula.

Remetekertvárosi Általános Iskola
Floorball diákolimpia, orsz., 1. Havas Bence, Kovács Kolos, Portik Szabó
Áron; 2. Gál Gabriel, Igrinyi Zsolt, Kelemen Kálmán, Varga Richard,
Wachtl Bendegúz. Akrobatikus rock and roll, Budapest Open, 1. Balogh
Dóra, Bogdány Alexandra, Cseh Claudia, Egyed Sarolta, Egyed Zsófia,
Gál Andrea, Jelencsik Anna, Jelencsik Boglárka, Kiss Fanni, Stámusz Lilla,
Tamás Erika, Varga Liza, Wachtl Fanni. Alpesi Sí Diákolimpia, orsz., 1.
Szôllôs Benjámin; 2. Szôllôs Barnabás; 3. Szôllôs Noa. László Gyula Rajzverseny, fôv., 1. Szelestey Kinga. Lovastorna diákolimpia, orsz., 2. Tasnádi Sarolta. Mûugró Lunda kupa, orsz., 1. Poór Péter; 3. Poór Boldizsár.
Mûvészi látványtánc, orsz., 2. Túri Lili. Országos Floorball Diákolimpia, 1.
Kovács Bendegúz, Kovács László. Mile Benedek, Orbán Máté, Varga Zalán; 2. Hoffmann Tamás, Horváth Benedek, Horváth Gergely, Józsa Tamás, Lukácsi Boldizsár, Németh Ákos, Rózsa Vince, Váry Levente. Tájfutó
Budapesti Diákolimpia, 1. Hajnal Dorottya. Viking kispályás floorball kupa, orsz., 1. Rózsa Soma. Zrínyi matematikaverseny, egyéni, orsz., 2. Ôrsi
Marcell.

Törökvész Úti Általános Iskola
VIII. Orsz. Berczik Sára emlékverseny, 1. Darányi-Fehrentheil Hanna. Orsz.
Bajnokság, együttes kéziszercsapat, 1. Boldizsár Liza. Orsz. Népdalverseny, kiemelt arany: Szakos Boglárka, Polgár Emese, Gábor Kincsô, Vén
Evelin, Laczik Dorottya, Szigeti Ágnes, Szabó Teréz, Kis Emma, Gergely
Jázmin, Zádori Brigitta. Magyar összetett kupa, orsz., 2. Nagy Bence. 3.
Rozmaring Kupa Kovács Dani Emlékverseny, orsz., 2. Csák Örs.

Újlaki Általános Iskola
Budapesti és Pest megyei kötélugró diákolimpia, 1. Punyi Dorka. Minikajak 1-es vegyes gyermek II. évf. 4x500 méter váltó, orsz., 3. Szabó Nikolett. Nemzetközi tenisz 18 év alatti világverseny, 2. Szlavikovics Szabina.
Úszás Diákolimpia „A” kategória, orsz., 1. Lukács Evelyn.

Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gimnázium
Akrobatikus rock and roll, Budapest Open, 1. Torma Beatrix. BLSZ orsz.
focikupa, 1. Kunhalmi Zsolt. Gyôri orsz. pontszerzô divattáncverseny, 2.
Paulina Laura. Jane Haining angol nyelvi emlékverseny, orsz., 1. Dürr Miklós. KÖBE-FORTUNA Kupa, orsz., 1. Budinszky Móric. Leány toronyugrás,
orsz., 3. Bali Roxana. Levo Cup gumiasztalverseny, orsz., 1. Törô Máté.
Metró-Wilson Kupa fedett pályás OB 2010, orsz., 3. Kovács Márk Péter.
Nemzetközi Amatôr Táncverseny, 1. Karassantes Sofia Glikeria. Orsz. angol nyelvû természetismeret csapatverseny, 1. Frei Balázs, Van Assche Dávid, Van Assche Tamás. Orsz. Mûvészeti Látványtánc, modern balett, 1.
Görtler Dalma. Orsz. Serdülô Diákolimpia, 3. Katona Eszter. Parafa Kupa
úszóverseny, orsz., 1. Fodor Petra. Somorjai Húsvéti Torna, nemzetközi,
2. Szûcs Bernadett, Tanner Fanni. Szabó Lôrinc Szavalóverseny, orsz., 1.
Bittner Dániel. Zen Bu Kan Kempo, orsz., 1. Bauer Balázs, Sárközy Bence,
Sárközy Gergely.

Szent Angéla Általános Iskola
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny, fôv., 1. Werner Márton, Fehér
Márton.
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Innovációs siker az USA-ban
A hazai „szürkeállományra” most is
büszkék lehetünk: igazi sikert ért el két
érettségizô ªatal, Simon Dávid és Sugár
Krisztina a Kaliforniában rendezett idei
Nemzetközi Tudományos és Innovációs
Versenyen. Második helyezést szereztek,
és ráadásul augusztusban részt
vehetnek Kínában egy ªataloknak szóló
tudományos és innovációs versenyen is.

Külön érdekesség, hogy a kaliforniai verseny
szervezôi a díjazottakról — így Krisztináról és
Dávidról is — egy-egy Föld-közeli kisbolygót
neveznek el. Az egyikük, Dávid már kicsi kora óta kerületünk lakója. Nemrég költözött át
családjával a Fillér utcából a Hûvösvölgybe.
Új lakóhelyén, szép zöld környezetben került
sor a beszélgetésünkre, amelyben természetesen Krisztina is részt vett.
A két ªatal rendkívül szerényen és kedvesen fogadott. Hamar kiderült, hogy az innovációs csapatban Dávid inkább az elméleti és
Krisztina a megvalósításért felelôs „szakember”. Így tökéletes munkamegosztásban tudták létrehozni azt a hulladékhô-pumpát,
amely nemcsak egyedi és ötletes, de még ko-

runk egyik legfôbb kihívásának, az energiatakarékosság szempontjának is megfelel. A
szerkezet célja a számítógép hôleadás-problémájának megoldása. Az ötlet lényege, hogy
a számítógép által termelt hôt egy Stirlingmotor segítségével újrahasznosítják, a motor
üzemeltetéséhez, illetve a segítségével végzett hûtéshez pedig nem kell külön energiát
befektetni, mivel ehhez elegendô a processzor által termelt hulladékhô. A ªatalok
még azt is elmondták, hogy a találmány nemcsak a számítógépek hûtéséhez használható,
hanem minden olyan elektromos eszköz esetében is alkalmazható, amelyeket hûteni kell
a túlmelegedés ellen: például nyomdaipari
gépek, reºektorok stb.
Mint mesélték, a verseny helyszínére nagyon kalandos úton jutottak el. Az izlandi vulkánkitörés miatt két és fél napot késtek, kö-

Pillantás a végtelenbe

zel 60 órányi utazás után érkeztek meg, így,
sajnos, lekésték a nyitóünnepséget. Ráadásul, más megoldás nem lévén, a szerkezetet
alkatrészenként utaztatták magukkal, és Dávidnak az utolsó pillanatban az összeszerelésen túl még javítani is kellett egy megsérült
darabot. A sok izgalom után viszont sikerült
felszabadultan szerepelniük, és a versenyen
még a legváratlanabb kérdésekre is ügyesen
adtak választ — mindezt angolul! A két érettségizô ugyanis az alaptudásukon túl a pályamunka készítése során megtanulta mindazokat a szükséges szakkifejezéseket is, amelyek
az angolul folyó bemutatóhoz kellettek.
A Szent Margit Gimnázium végzôsei az eddig elért eredményekért hálásak Gombár Katalinnak, korábbi tanárnôjüknek, aki nevezte ôket a hazai országos versenyre, ahonnét
már az Országos Innovációs Szövetség támogatásával jutottak ki a nemzetközi megmérettetésre. A szerkezet elkészítéséhez szükséges
anyagi fedezethez (400 ezer forint) az Oktatási Minisztérium által kiírt „Út a tudományhoz” címû pályázat útján jutottak. Az Innovációs Szövetség jelenleg segít abban, hogy találmányuk mihamarabb szabadalmi védettség alá kerüljön.

A siker azonban nem egyik napról a másikra hullott az ölükbe. Dávid már az általános
iskolában érdeklôdött a ªzika, pontosabban
az elektromosság iránt. Azóta is ez a legfôbb
hobbija. Szeret barkácsolni — ebben feltehetôen villanyszerelô bátyja is segítségére van.
Elhatározta, hogy új lakásukban is megvalósítja az energiatakarékos szemléletmódot: a
csillárban már most is ledes lámpák világítanak, és beszerzett egy napelemet is, szintén
takarékossági célból. Az ELTE ªzika szakára
felvételizik. Krisztina a Budapesti Mûszaki
Egyetemre készül, gazdasági mérnöknek tanul majd. Ha lesz rá lehetôségük, továbbra is
szeretnének csapatmunkában együtt dolgozni. Gratulálunk nekik, és reméljük, hogy a jövôben is módunkban áll majd az újabb eredményeikrôl hírt adni.
Szilágyi Enikô

A II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ
Tehetségpont fontos feladatának tekinti a tehetségek felkutatását, gondozását és fejlesztését. A tanév eseményeihez, illetve a PSZK hagyományos tevékenységeihez kapcsolódó alkalmakon túl — tehetségfejlesztô mûhelyek,
gondolkodtató játszóházak, tanácsadás — jelenleg is zajlik két támogatást elnyert tehetségfejlesztô pályázat: a Mi így csináljuk elnevezésû projekt és az Ûrkutatók mûhelye címû
program.

Barokamra a kecskeméti Repülôorvosi
Egészségvizsgáló és Kutató Intézetben.

Ez utóbbi programsorozat márciusban kezdôdött, szakmai vezetésére dr. Horváth András csillagászt kérték fel.
A projekt egyik bevezetô foglalkozását Elekes Sándor kreátor tartotta a mindennapokból vett, nagyon egyszerû, vagy legalábbis annak tûnô logikai feladatokkal, amelyek megoldásához „mindössze” némi kreativitásra,
gondolkodásunk sémáitól való elrugaszkodásra volt szükség.
A további események fôként már az ûrkutatással foglalkozó intézményekben zajlottak.
Elsôként a kecskeméti Repülôorvosi Egészségvizsgáló és Kutató Intézetbe látogattak a
résztvevôk, ahol megtekintették a vizsgálóállomások eszközeit, és kipróbálhatták az úgynevezett barokamrát vagy az egyensúlyvizsgáló forgószéket.
Izgalmas programnak bizonyult a Pécsi Tudományegyetemen tett egész napos kirándulás is. Itt az ûrtechnikában is felhasználható
robottechnikákkal ismerkedhettek meg a
gyerekek, elméletben és a gyakorlatban egyaránt. Saját maguk építhettek robotot. A NASA számítógépeire kapcsolódó programmal
pedig azok a képek jelentek meg a világûrbôl, amelyeket a NASA látott éppen. A projekt a nyári szünet után folytatódik, még sok
tudást és élményt tartogatva.
— Sok mindent megtudhattunk az ûrrôl —
összegezte tapasztalatait Békeª Teodóra a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános
Iskolából. — Legjobban az elôadások tetszettek. Szerintem a legérdekesebb a bolygókról
szóló volt. Jók az egész napos programok is,
mert olyan helyekre megyünk, ahol még soha nem jártam.
P. Zs.
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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

PÉNZ ÁLL A HÁZHOZ. Egy középkorú hivatalnok élete a legritkább esetben izgalmas,
így Henry Perkins mindennapjai sem bôvelkednek eseményekben. Ám elég egy szintén unalmasnak tûnô utazás a metróban, fatális ütközés egy idegennel, és szinte azonnal megváltozik minden. Henry Perkins aktatáskája
ugyanis egy maffiózónál landol, míg a gengszter táskája kerül hivatalnokunkhoz.
Ray Cooney Pénz áll a házhoz címû vígjátékát július 15-én 20 órától láthatja a Városmajori Szabadtéri Színpad közönsége. Fôbb szerepekben: Straub Dezsô, Rátonyi Hajni, Harsányi Gábor, Vándor Éva és Beleznay Endre.

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Budapest, Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚLIUS 22-ig: New York arcai — Fülöp Ildikó és Christopher Pelley alkotásai.
n GALÉRIA LÉNIA: SZEPTEMBER 26-ig: Emlékkiállítás Túry Mária festômûvész, kétszeres Munkácsy-díjas,
Érdemes mûvész születésének 80. évfordulójára. (1021 Széher út 74/a)
ZENE MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 10.: Presidance Company & Holdviola Zenekar:
Hungarythm. Tánc- és lemezbemutató koncert. JÚLIUS 17.: Freddie Mercury-emlékkoncert. A tavaly hatalmas sikerrel játszott koncert-show idén ismét megtekinthetô „Egy bohém rapszódiája” címmel. Közremûködôk: Serbán Attila, Szomor György, Zentai András, Puskás Péter, Naszvagyi Tamás, Tóth Vera, Tóth Gabi, Varga Miklós, Szóka Júlia, Nagy Anikó, Ekanem Bálint Emota, Miklós Eponin, Deák Fruzsina. Az elôadások 20.30
órakor kezdôdnek. Részletes információ: www.szabadter.hu
SZÍNHÁZ VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD:: JÚLIUS 11.: Vadnai—Békeffi—Márkus: Tisztelt
ház (zenés játék). JÚLIUS 15.: Ray Cooney: Pénz áll a házhoz (vígjáték). Fôbb szerepekben: Straub Dezsô, Rátonyi Hajni, Harsányi Gábor, Vándor Éva, Virágh László, Beleznay Endre, Fogarassy András, Straub Péter. JÚLIUS 16.: Ahogy tetszik. Shakespeare vígjátéka a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház elôadásában. Rendezô: Vidnyánszky Attila. JÚLIUS 17.: A makrancos hölgy, avagy a hárpia megzabolázása. Vígjáték Shakespeare tollából a Csokonai Színház és a Gyulai Várszínház közös elôadásában. Az elôadások 20 órakor kezdôdnek. Részletes információ: www.szabadter.hu
GYEREKEKNEK 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.)
n VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 11., 10.30: Urbán Gyula: Sampucli, az irigy perselymalac,
avagy az árva nagyanyó. Családi mesejáték. A Budaörsi Játékszín elôadása. Tulajdonképpen ki is az a Sampucli? Hazudós? Az. Lopós? Az. Félôs? Az. Akkor miért szeretjük? Mert meg akar javulni. De ez még mind semmi! Sikerül is neki! JÚLIUS 18., 10.30: Brémai muzsikusok. A Görbe Tükör Színház elôadása. JÚLIUS 25.,
10.30: Karnevál — Az állatok farsangja. Mozdulatmûvészeti mesejáték.
n ANGYALHANG — zenés baba-mama foglalkozás 0–4 éveseknek hegedûszóval, örömteli, családias hangulatban, szerdán és csütörtökön 10.30-tól a Keleti Károly u. 8., III. emeleten. A foglalkozásokat Takács-Tóth Katalin hegedûmûvész és tanár tartja. Elôzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 06 70 948-4595.

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub idén nyáron is szünetet tart. Idén,
2010-ben klubunk 17. évfordulóját ünnepelhettük, és felidéztük a régi emlékeket a sok fénykép segítségével.
Az utolsó összejövetelünkön vidám zárórendezvényt tartottunk a hagyományos fagylaltozással. Az elmúlt idôszakban örömünkre több új klubtagot is köszönthettünk sorainkban. Kellemes pihenést mindenkinek!
(1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS. Hollywood legfelsôbb régióiban még mindig tabunak
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Júliusban 15-én és
számít az azonos nemûek közti fellángolás: nem a civil életben, hanem a filmvásznon. A
29-én lesz összejövetelünk. Augusztusban nyári
legrentábilisabb sztárok csak nagyritkán merészkednek a kontinentálisnál melegebb égtájak felé, és akkor is legfeljebb abból a megfontolásból, hogy majd az Oscaron csak
szünetet tartunk. Azt követôen SZEPTEMBER 9-ÉN
16 órakor találkozunk újra klubhelyiségünkben.
megtérül mûvészi bátorságuk A független filmes körökben viszont jóval tágabbak a hatá(1028 Máriaremetei út 37.)
rok, megengedôbb a produceri hangulat, így a nagy szerelmek sem csak Barbie és Ken
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnaközött szövôdhetnek. A függetlenekhez le-leruccanó sztároknak a Ken-Ken és a Barbiepok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdetBarbie viszony is megengedett, amit egy nagy hollywoodi filmben legfeljebb a fôhôs baráti körének egyik-másik tagja engedhet meg magának. Az I Love You Phillip Morrisban az „I”-t Jim Carrey, a You-t Ewan McGregor alakítja, a szerelem hangneme
pedig többnyire vígjátéki, a Carrey-re egyébként oly jellemzô túlmozgásos-grimaszolós fajtából. Az abszurd (de a filmesek szerint színigaz) történethez Carrey vad,
vígjátéki grimaszait kölcsönzi. A hagyományos családi értékek szerint élô mintaapát is elég széles gesztusokkal játssza, de bohóc énje a coming out után mint túlköltekezô, meleg playboy teljesedik csak ki igazán. Steven Russell melegségét az
elôítéletesek, csalásokból finanszírozott életmódját pedig a hatóságok nem nézik
jó szemmel. A jó életnek börtön lesz a vége, de nem a filmnek, ami tulajdonképpen a rács mögött kezdôdik csak el igazán, a két börtöntöltelék, a címbeli P. M.
(McGregor) és a címben nem szereplô, de mindmáig börtönben ülô Steven Russell
E. K.
(Carrey), azaz a házias széplélek és a bohém csaló szerelmével.
Rendezte: John Requa, Glenn Ficarra, fôszereplôk: Jim Carrey, Ewan McGregor.
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tel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Júniustól szeptemberig nyári szünetet tartunk. Az önkormányzat felhívásához csatlakozva 50 000 forintot
adományoztunk a Nógrád Megyei Közgyûlés számlájára. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 23–28.: Erdélyi kirándulás. Részletes felvilágosítás a 326-7830-as telefonszámon, ill. a tothbuda@
chello.hu címen.
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Júniustól
augusztus végéig nyári szünet. Legközelebb SZEPTEMBER 8-ÁN találkozunk (1024 Keleti Károly u. 13/
b; tel.: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JÚLIUS 11., 17.: Börzsöny. Találkozó:
7.45 óra, Nyugati pu., pénztár. JÚLIUS 11.: Várpalota, gyalogtúra Bátorkô várához. Találkozó: 7.30
óra, Népliget, pénztár. JÚLIUS 17.: Bakony. Találkozó 7.30 óra, Népliget, pénztár. JÚLIUS 18.: Pilis. Találkozó 7.45 óra, Batthyány tér, HÉV pénztár. JÚLIUS
18.: Mátra. Találkozó 6.30 óra, Keleti pu., pénztár.
JÚLIUS 24.: Nyugat-Dunántúl. Találkozó 6.45 óra,
Széna tér, Volán pu. Információ: 316-3053, 06 20
997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)
n BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT
SPORTKÖR: JÚLIUS 18. Alföld. Cegléd, Bürgeház-dûlô, Nagy-széki szikes mocsarak, Cegléd. Táv: 20 km.
Találkozó 7.30, Nyugati pu., jegypénztárak. Túravezetô: Czirbik Sándor, tel.: 06 30 570-9904.
KLUBOK BABA-MAMA-KLUB: Minden szerdán 10-tôl dr. Rochlitz Zsuzsa vezetésével a Kájoni
Házban.
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Nyáron is
minden héten klubnap csütörtökön délután 3-tól 6ig, nemcsak tagoknak. JÚLIUS 16–18.: Kirándulás a
morva kastélyokhoz. JÚLIUS 27.: Egerszalók, Kisnána, Abasár. AUGUSZTUS 20.: Debreceni virágkarnevál, hortobágyi hídi vásár. AUGUSZTUS 31.: Nádasdladány, Székesfehérvár, Tác — Gorsium. SZEPTEMBER 4–14.: Porec, üdülés közvetlen tengerparti
szállodában. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), 06 20 42-42180, 06 20 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu,
1024 Budapest, Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos
Lajos emléktábla alatti ajtón a fôbejárat mellett
balra.

Kertmozi a
Kultúrkúriában
A 40. Magyar Filmszemle elsôªlmes rendezôk
ªlmjei sorozatában július 15-én 20.30 órai
kezdettel az Apaföld címû színes, magyar játékªlmet nézhetik meg a Klebelsberg Kultúrkúria látogatói.
A vetítésen való részvétel ingyenes, regisztráció szükséges július 13-ig az info@kulturkuria.hu e-mail címen.
Július 22-én 20.30 órától egy színes, magyar ismeretterjesztô ªlmet mutat be a hidegkúti kertmozi Mauritius, a kincses sziget címmel. A filmet Zachar Zita rendezte.
A vetítésen való részvétel ingyenes, regisztráció szükséges július 20-ig a zoldag@kulturkuria.hu e-mail címen.
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NEW YORK, NEW YORK. — Ez az a város, amiért vagy rajonganak, vagy amit gyûlölnek az emberek — jelentette ki John O. Balian, az USA nagykövetségének kulturális attaséja a New York arcai címû kiállítás megnyitóján, ahol köszöntötte a nagy számban
összegyûlt vendégeket.
A Vízivárosi Galéria hagyományosan helyt ad olyan külföldi mûvészeknek, akik magyarországi benyomásaikat örökítik meg mûveikben. A mostani tárlat, amelyen
egy magyar fotómûvész, Fülöp Ildikó szemüvegén keresztül láthatjuk
az ikonváros sajátos arcát, jól illeszkedik e sorozatba. A másik kiállító
mûvész, Christopher Pelley húsz
éve él New York Cityben, de egy
magyarországi mûvésztelepen eltöltött idô alatt megismerte és
megszerette hazánkat. Kettejük közös kiállítása izgalmas párbeszédnek nyújt méltó teret.
Olescher Tamás, Fülöp Ildikó, Christopher Pelley, Széchy
Fülöp fekete-fehér felvételein pilBeáta és John O. Balian
lanatokat, hangulatokat érhetünk
tetten, sejtelmet szerezve arról, vajon milyen lehet az élet a világ egyik legnagyobb városában.
Pelley egyetlen hatalmas mozaikszerûen kirakott mûtárgyat hozott a Vízivárosba, amelyet egy évvel ezelôtt kezdett kifejezetten erre a kiállításra készíteni. A mû ihletôi New
York város kávéházainak papírpoharai, amelyek Pelley számára a város egyedülálló sokszínûségét, multikulturális jellegét és befogadókészségét szimbolizálják.
A kiállítást Széchy Beáta képzômûvész, a Hungarian Multicultural Center munkatársa
nyitotta meg.
— New Yorkban minden nagy, kivéve az ember. Mégis az emberek töltik meg élettel a
nélkülük élettelen tereket, az ô hangulatuk tükrözôdik a város utcáin. Város és ember
összefonódik, kölcsönösen hatással vannak egymásra, formálják egymást — mondta a
képzômûvész.
A tárlatot érdemes megnézni annak, aki járt már az amerikai metropoliszban, hogy benyomásait összevethesse az itt látható képekkel, de annak is, aki eddig még csak gondolatban, olvasmányai vagy filmélményei segítségével szelte át az óceánt, hogy megpillanthassa a várost, amely senkit sem hagy közönyösen.
A kiállítás július 22-ig látogatható (Vízivárosi Galéria, 1027 Budapest, Kapás utca 55.).

Üvegszobrok és kisplasztikák a Társalgóban
A Társalgó Galéria reprezentatív kiállítóhelyiségeiben nyílt meg Paulikovics Pál üvegszobrász és Paulikovics Iván szobrászmûvész közös kiállítása. Paulikovics Pál (1926–2006) a
Magyar Képzômûvészeti Fôiskola után Prágában, az Iparmûvészeti Fôiskolán tanulta meg
az üvegmûvességet, és sajátította el az üvegmûvészetet. Tanárként hosszú évekig dolgozott a Magyar Iparmûvészeti Fôiskolán, neve
összefonódott az Üvegipari Tanszék létrehozásával. A Társalgó Galériában látható üvegszobrai a szárnyaló képzelet és az anyag adta
lehetôségek remekei. Üvegbôl készített Nikéje a fantázia által újraszületett antik istennô.
Fehér, türkiz áttetszô alakjait láthatjuk az
egyik teremben, a másikban vörös, zöld duóit, gitárosait. A reprezentatív középsô térben
ªa, Paulikovics Iván bronz szobrai és kisplasztikái kaptak helyet. Mûveit groteszk és
ironikus hangvétel jellemzi, intellektuális
humora áthatja emberábrázolásának minden pillanatát. Fúvósötös, avagy színház (mozi) az egész világ címû szoborcsoportja hangszereik nélkül, lelkesen zenélô mûvészeket
ábrázol. És akkor a hôs átkelt a gázlón címû sorozata egy lovas elsüllyedésének és kiemelke-

désének ábrázolása a bronz, márvány, üveg
technikai ötvözésével. Kiállított szobrain dominál a különbözô anyagok (márványok, üvegek, bronz) tartalmilag eggyé olvasztása. Mûvészetét a bravúros szakmai tudás, a humor
és az elegancia jellemzi. A kiállítást Bereczky
Lóránd mûvészettörténész nyitotta meg, és
Paulikovics Pál gitármûvész koncertjét hallhattuk.
A tárlat július 15-ig hétköznap 10–16 óráig tekinthetô meg. (1024 Keleti Károly utca
22.)
Vajda Ildikó
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Templomkerti esték neves fellépôkkel
Az idei nyár, sôt az ôsz sem
múlik el a Templomkerti
esték kulturális
rendezvény- sorozata
nélkül. A mária- remetei
bazilika berendezéseinek
felújítását támogató
program évek óta neves
elôadókat vonz
Pesthidegkútra.

Talán a bôség zavarának róható fel, hogy a
megszokott öt alkalom helyett a következô hónapok során hétszer látogathatnak ki az érdeklôdôk a máriaremetei templomkert szabadtéri oltárához, ahol a meghitt környezetben évek óta remek elôadásokkal lepik meg a
közönséget a házigazdák.

— A bevált forgatókönyvet követve
igyekeztünk változatossá tenni az elôadásokat, így a zenét a prózával vegyítve építettük fel az idei programot
is — mondta Bôdey Sándor, aki Bôdey
Katival együtt fôszervezôje a rendezvénysorozatnak. — A Templomkerti
esték jótékonysági rendezvénysorozatnak most Tolcsvay Béla énekmondó ad keretet, vele két alkalommal is
találkozhat a közönség. Elsôként július 17-én lép fel a trióval. Egy héttel késôbb,
július 24-én rendhagyó divatbemutatóra várjuk az érdeklôdôket. Hampel Katalin divattervezô munkáiból adnak ízelítôt a fellépôk, az
elôadást különleges koreográªa teszi még érdekesebbé. Keresztes Ildikó és Balázs Fecó július 31-én lép fel. Olimpikonok a templomért
címmel Schmitt Pállal — hazánk újonnan meg-

választott köztársasági elnökével — és meghívott olimpikon vendégeivel találkozhat a közönség augusztus 7-én. Augusztus 28-án
Mécs Károly és Császár Angela lesz Máriaremete vendége.
A Hídember címû ªlmrôl tartunk vetítéssel
egybekötött elôadást szeptember 4-én Eperjes
Károly közremûködésével. Mint említettem,
Tolcsvay Bélával zárul a Templomkerti esték
szeptember 18-án, amikor Nemcsák Károly színmûvész közremûködésével a Szép szerelmem,
Magyarország címû elôadást mutatják be.
Bôdey Sándor hangsúlyozta, hogy az elôadások ingyenesek, a felajánlott adományokat továbbra is a bazilika felújítási munkáira
fordítják. A templomban bárki megtekintheti azokat a berendezési tárgyakat, amelyeket
egy helyi restaurátor újított fel az évek során
a beérkezett felajánlásokból.

Tolcsvayék Pesthidegkúton
A Tolcsvay trió az idei Templomkerti esték
rendezvénysorozaton meghatározó szerepet kap, hiszen a nyitó és a záró fellépéssel
adnak keretet a közkedvelt programnak. A
közönség július 17-én és szeptember 18-án
találkozhat Tolcsvay Bélával.
Azok közül, akik az eddigi rendezvények során felléptek a remetei bazilika kertjében,
sokan egyedi atmoszféráról számoltak be.
Sokszor léptem fel érdekes környezetben:
templomromoknál, cseppkôbarlangban, erdei forrásoknál, kôfejtôkben. A hely szelleme mindig meghatározó. A remetei templomkert is különleges helyszín. Nem harsogó, de mégis fenséges a szabadtéri oltár. A
szervezôknek köszönhetôen megismerhettem közelebbrôl is a templomot és környékét. Talán hihetetlennek tûnik, de valahogy
mindig csak a közelébe jutottam, és nem jártam a templomban, csak hallottam róla, nem
is keveset, már gyerekkoromban édesapámtól. Gyakran megyek el elôtte, mert Pázmándról — ahol most lakom — Pesthidegkúton át
megyek a Pilisbe, ahová sokat járok.

Tolcsvay Béla és a trió számos alkalommal lépett fel olyan eseményen, amely jótékonysági célt szolgált.
Valóban sokszor koncerteztem karitatív
eseményeken. Ha segíteni lehet a bajbajutottakon a dalaimmal, azt mindig szívesen teszem. Itt még az is különleges és felemelô
számomra, hogy mûvészetünket felajánlva
egy ilyen nagyhírû szenthelyhez zarándokolhatok el.
Milyen dalok közül válogatnak?

A mûsorunk a Tolcsvay trióval egy összefoglalás a több mint 40 éves munkásságomból.
A kezdetektôl, 1968-tól egészen napjainkig.
Régebbi és új szerzeményeink egyaránt hallhatóak lesznek. Talán az összekötô mondanivalóm lesz új, a helyhez méltó. A szervezôk
magasra tették a mércét, de megpróbálunk
ennek megfelelni.
A közönség idén két alkalommal is találkozhat együttesükkel.
Megtisztelô számomra, hogy az idei Templomkerti estéket koncertünkkel nyithatjuk
meg, és Nemcsák Károly színmûvésszel közösen, a Szép szerelmem Magyarország címû pódiumestünkkel zárhatjuk, így idén együttesemmel és önállóan is felléphetek Máriaremetén.
Idén hol találkozhat még a közönség a
Tolcsvay trióval?
Programokban gazdag a nyár. A turné során fellépünk Sopronban, Pusztavámon, Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Velencén
és a Balatonon több településen, augusztusban pedig Csíksomlyón koncertezünk. Az érdeklôdôk honlapomon, www.tolcsvaybela.hu
szeg
kaphatnak bôvebb információt.
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HITÉLET

Nyitott kapuk és nyitott szívek

Az újrakezdés ünnepét ülték a Budai Irgalmasrendi Kórház Hild-udvarában július 1jén. A Frankel Leó úti kórházat napra pontosan tíz éve kapta vissza a Betegápoló Irgalmasrend. Az intézményt 1950-ben vették el
tôlük, és csak fél évszázadnyi kényszerszünet
és hosszú évek küzdelmes munkájával sikerült visszaszerezni, hogy ott a gyógyító szolgálaton túl az ápolásra szorulóknak lelki segítséget is nyújthassanak. Az ünnepi eseményen többek között részt vett Bene Krisztián,
a kórház fôorvosa, Lakatos Tamás orvosigazgató, valamint Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erôforrások Minisztériumának vezetôje. A II. kerü-

leti önkormányzatot Ernyey László egyházügyi
tanácsnok képviselte.
Az egész napos program ünnepi szentmisével kezdôdött, amelyet Kozma Imre atya, az irgalmas rend magyarországi vezetôje celebrált. Prédikációjában hangsúlyozta: nem volt
elég a korlátlan önzetlenség jegyében megnyitni az intézmény kapuit, de olyan munkatársakat is kellett találniuk, akik képesek a
szívükbe is beengedni a betegeket. Az irgalmas rend egy olyan család, ahol mindent
megtesznek, hogy a krisztusi útmutatás alapján teljesítsék feladatukat — fogalmazott a
rendfônök.

Jakab apostol ünnepe

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

Jakab apostol ünnepe július 25-én van. Jakab a tanítványok legbelsôbb köréhez tartozott, jelen volt az Úr színeváltozásánál, majd
az Olajfák hegyén a másik két kiválasztott, Péter és János társaságában.
Ô volt az elsô apostol, aki vértanúságot
szenvedett 42 körül. Jeruzsálemben Heródes
Agrippa végeztette ki. A spanyolországi Santi-

ago de Compostelában templomot emeltek
tiszteletére. A város a középkortól kezdve jelentôs zarándokhely.
A középkori zarándokutat Szent Jakab-útnak, gyakran spanyol neve után El Caminónak is nevezik. A zarándokút jelvénye a fésûskagyló, amely az út mentén felfestve mindenütt megtalálható.

AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN augusztus 31-ig hétköznapokon és szombaton a nyári miserend lép érvénybe: reggel 6.30, 8 és este 7 órakor lesznek szentmisék.
Szombaton este is csak 19 órakor lesz szentmise. A gyóntatás rendje hétköznap és szombaton reggel 7.15–8.15 és 18.30–20 óra között. Vasárnap változatlan. Az iroda hétfôn,
szerdán és pénteken délelôtt 8.30–11.30, kedden és csütörtökön 17.30–19 óra között
tart nyitva.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN vasárnaponként 9.30 órakor van istentisztelet. Elérhetôség: 326-5629, 06 30 289-9415, hegedus.cimbalom@freemail.hu.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN július 15-én és 29-én 18.45 órakor Zsoltár-kör, július 19-én 20 órakor Biblia-kör, szombatonként 18.30 órakor rózsafüzérima. Július 17-én gyerek-kerékpártúra lesz, találkozás 9 órakor a templomnál. Július 21-én és
28-án 9.30–12 óra között játék, tánc, kézmûves foglalkozás, diafilmvetítés 6–11 éveseknek. A nyári idôszakban szombaton 19 órakor, vasárnap csak 9 órakor lesz szentmise.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN július 13-án 11.30 órakor rózsafüzérima, 12 órakor szentmise a Fatimai Szûzanya tiszteletére. Az árvízkárosultak javára
1 317 500 Ft és mintegy 295 kg tartós élelmiszer, illetve más adomány gyûlt össze. A természetbeni adományokat Kolos atya és a Karitász szervezésében juttatták el a rászorulókhoz, a pénzadományokat az érsekségen keresztül. Köszönet a nagylelkû adományokért.
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Köszönet
az adományokért
Részlet Varga Kapisztrán szécsényi ferences
házfônök levelébôl:
„Ma délelôtt (2010. 06. 25.) megérkezett Szécsénybe a négy budapesti, illetve a zalaegerszegi
ferences plébánia által gyûjtött, az árvízkárosultaknak szánt természetbeni adomány, amit hálásan köszönünk a rászorulók nevében is. A szállítmányt a Katolikus Karitász két munkatársa és a
pesti ferences rendház két munkatársa szállította
ide egy kisbusszal és egy személyautóval. Hála Istennek, van benne bôségesen alapvetô élelmiszer,
tisztálkodási szer, még ruhanemû is. Köszönjük
szépen az adakozóknak is, és különösen Kolos
atyának, akinek az az ötlete támadt, hogy Nógrádba, olyan helyre kerüljön ez az adomány,
ahol az árvíz szintén jelentôs károkat okozott, és
egyben a ferences közösség maga is jelen van.
[…] A június eleji áradások nem okoztak magában a városban túl nagy kárt, csak 1-2 családnak kellett elhagynia otthonát. Akkor az Ipoly jelentette a nagyobb veszélyt, de a betöréstôl sikerült a várost, illetve az ide tartozó települést, Pösténypusztát megvédeni. A novíciusok és a ház
örökfogadalmas tagjai magunk is kimentünk segíteni homokzsákokat tölteni, illetve a gáton zsákokat rakodni. A mostani hétvégén azonban a
környéken nem egy településen egy-másfél óra
alatt 60-70 mm csapadék hullott, és most nem
az Ipoly, hanem a hirtelen óriásra duzzadó kis
vízfolyások veszélyeztették a településeket. […]
A környékbeli falvakra is özönvízszerû esô zúdult az elmúlt hétvégén, 10-30 árvízkárosult család van Kisgécben, Ludányhalásziban, Litkén,
Nógrádszakálon, Endrefalván, Pilinyben és Nógrádmegyeren, ahol egy ház is összedôlt. A kitelepített családok száma a hét elején 11 volt a térségben. Amikor Kolos atya felajánlotta az adományokat, elôször Szécsény és a környék tényleges
helyzetérôl tájékozódtunk: felvettük a kapcsolatot az önkormányzat szociális osztályával, és
kapcsolataink révén ismerjük a környékbeli települések helyzetét is.
A tervünk, hogy ma és holnap a helyi Karitászcsoport rendezi az adományokat, és az elôzetes ismeretek alapján megpróbál minden károsult családnak személyre szabott tartalmú csomagot összeállítani. A jövô hét elején pedig a Karitász munkatársak és a ferences testvérek együtt, kettesével felkeresik a károsult családokat, hogy meglátogassuk
ôket, kifejezzük együttérzésünket, felajánljuk segítségünket, és az adománycsomagot — a ti jóvoltotokból — átadjuk nekik. Köszönjük, hogy lehetôvé
tettétek! Isten ªzesse meg jóságotokat!”
*
A MAZSIHISZ (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége), BZSH (Budapesti Zsidó
Hitközség) Budai Körzete (Frankel Leó úti
zsinagóga) ezúton szeretné kifejezni köszönetét a második kerületi és budai, zsidó és nem
zsidó lakosok adományaiért, amivel egy teljes rakomány meleg ruhát, gyermekjátékokat, takarókat juttattak el hozzánk, és a mi
közremûködésünkkel Debrecen közeli nehéz
helyzetbe került rászorulók jelentôs segítséghez jutottak. A gyûjtés tovább folytatódik!
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MOZGÁSBAN

BUDAI POLGÁR

Ladinszky góljával gyôzték le a Real Madridot
n MARCZIBÁNYI SPORTCENTRUM: Focisuli,
gyerekek részére jógaország és fitkid, fitneszórák, welness 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., Kovács Lajos, tel.: 06 20 359-4391)
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: Oktatással egybekötött túrák, séták a II. ker. vitorlázó repülôtérnél. Információ: Szelényi Anna, tel.: 06 30
384-8409, www.fogarasisiiskola.hu.
n NORDIC WALKING: Tanfolyamok JÚLIUS
14-ÉN és AUGUSZTUS 7-ÉN a Fenyôgyöngyénél. Edzések a Törökvész út végénél. Jelentkezés: Kárai Zita, 06 20 539-2401, info@50felettfitten.hu, www.50felettfitten.hu
n MONSOON YOGA: Napközis gyermektábor 5–14 éves gyermekek részére július 19–
23., hétfôtôl péntekig, naponta 8.30–17.00ig. Ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna. A tábor díja:
29 000 Ft. (Rózsakert Bevásárlóközpont II.
em., 1026 Gábor Áron u. 74., tel.: 200-7532,
www.monsoonyoga.hu)
n PESTHIDEGKÚT JÓGA Életmód Egészségmegôrzô Közhasznú Egyesület: Dely, Sivananda, Vasudéva és más tradicionális mesterekkel
és irányzatokkal, Kundalini és Himalája tradícióval minôsített oktatókkal a jóga útján 15 éve
Hidegkúton. Tel.: 06 30 907-1940 Gecseg Andrea, vagy 06 30 977-4944 Szepesi Anita.
n SIVANANDA JÓGA: Hatha jóga alaptanfolyamok, gerinc, hasi jógaterápia, meditációs és jógaoktatói tanfolyamok. Jógatáborok. Információ: 397-5258, 06 30 689-9284, joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu (1028 Szegfû u. 2.)
n FELDENKRAIS-MÓDSZER: 1021 Tárogató
út 2–4., fszt. 1. Érdeklôdés: 06 20 973-9489,
fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu
n CURVES: Edzés csak nôknek. 1024 Margit
körút 43–45. Tel.: 315-0725, 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.

Az 1956-os magyar forradalmat követô
évtizedekben sokan hagyták el az
országot, akkori szóhasználattal élve
disszidáltak. Számos élvonalbeli
labdarúgó is „kinn feledkezett” a
hatvanas-hetvenes években. Elég csak a
közelmúltban hirtelen elhunyt egykori
ferencvárosi sztárjátékost, Varga
Zoltánt, az itthon a másodvonalba
kényszerített Kû Lajost, vagy éppen a
második évtizede a kerületünkben élô
Ladinszky Attilát említeni. A Vasas
egykori, szép reményekkel indult fiatal
játékosa 1971-ben hagyta el az
országot, 1997-tôl él ismét itthon.
Kalandokban bôvelkedô életútjáról
Vöröstorony utcai lakásán
beszélgettünk.

— Bátyám vitt magával a Tûzoltó Dózsa edzésére 1960-ban tizenegy éves koromban. Csórók voltunk, rendes cipôm sem volt, elsô
edzôm, Liszkai Károly vett nekem egy pár lábbelit. Mivel ªatalabb csapat itt nem mûködött, ezért azonnal az iªkhez kerültem, tizennégy évesen pedig már a felnôtt NB III-as
együttesbe is beállítottak. Preiner Kálmán, a
Csepel akkori edzôje javaslatára elôbb Budapest ifjúsági válogatottjába hívtak be, majd
hamarosan az országos iª válogatottban is bemutatkozhattam.
Tizenkilenc éves volt, amikor élvonalbeli játékos lett.
A kapus Gelei József, majd Sebes Guszti bácsi is felªgyelt rám, így kerültem Tatabányára, ahol a második meccsemen már betaláltam a szombathelyi válogatott, Szarka Zoltán
kapujába. Bár többektôl — Monostori Tivadartól, Laczkó Mihálytól és másoktól is — sokat tanultam, mégis hamar elfogadtam a Vasas 1970-ben tett ajánlatát. Nagyon jól ment
a játék, sokan már a válogatottba követeltek,
de az akkori kapitány, Hoffer József ezt még
korainak tartotta.
Ezért is döntött úgy 1971 tavaszán
Brüsszelben, hogy nem itthon folytatja
sportpályafutását?
Nem a józanész, inkább a hangulatom vezérelt, amikor elhatároztam, nem jövök haza.

Csak a szûk családom tudott róla, hogy a belga fôvárosból Essenbe megyek, ahol az ilyenkor szokásos, egyéves eltiltásra rendezkedtem be. Fél évvel késôbb a Feyenoord hívott;
a BEK-gyôztes csapat edzôje az osztrák Ernst
Happel volt, ennek az invitálásnak nem lehetett nemet mondani. Ráadásul kiderült, hogy
az MLSZ elfelejtette írásban beadni az eltiltásom iránti igényét, így azonnal játszhattam.
Bemutatkozásként Groningenben 3–1-re
nyertünk, két gólt én szereztem. Happel három meccs után megkérdezte, nem akarok-e
a balszél helyett középen játszani.
A kitûnô benyomások, a gólok ellenére
is elhagyta Hollandiát.
Belgiumban százszor jobban éreztem magamat, mint Hollandiában. A bemutatkozásom
is jól sikerült, hiszen az Anderlecht Standard
Liege elleni 2–1-es gyôztes mérkôzésen
mindkét gólt én lôttem. 1974-ben bajnokok
lettünk, ám én megint szedtem a sátorfámat.
Megnézett ugyanis a Betis Sevilla edzôje, a korábbi újpesti sokszoros válogatott csatár, Szusza Ferenc, s bár az Atletico Madrid is nagyon akart, én mégis Szuszát és a Betist választottam. Szusza emberileg és szakmailag
is kiváló volt, de, sajnos, 1977-ben hazarendelték. A következô szezonban kiestünk, én
pedig nem akartam arra várni, hogy a Betis
visszajusson az elsô osztályba.
Belgium, Franciaország, majd Portugália
következett, 1983-ban az ottani NB II-ben
fejezte be. Mire emlékezik vissza legszívesebben?
A belgiumi évek mellett a Szusza Ferenc
irányítása alatt a Betisben eltöltött évekre.
Egyszer az én gólommal vertük 1–0-ra a Real
Madridot — talán ez volt az egyik legfontosabb találatom. A visszavonulásom után Spanyolországban majd Belgiumban éltem, mígnem 1997-ben a hazatérés mellett döntöttem.
Kép és szöveg: Jocha Károly
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Finn tolmács, gasztroblogger, fôzôiskola-vezetô
Annyi férfi jelentkezik a fôzôtanfolyamokra, mint nô
A Tintaleves címû fôzôblog szerzôje
olyan ismert lett gasztrokörökben, hogy
egy belvárosi fôzôiskola munkát
ajánlott neki. Várady Eszter mert
váltani, az ELTE finnugor tanszékének
volt tanára ma a hobbijának él: a
fôzésnek és a fôzôiskolának. A
háromgyerekes anyuka Pasaréten lakik,
háziasszonyként és szervezôként is
piacpárti.

Néhány hónapja nagy fordulatot vett az
élete. Feladta a fordítást, és a hobbija lett a
munkája. Az Essencia fôzôiskola kérte fel,
hogy legyen a vezetôje. Könnyû volt ’átváltozni’?
Féltem, hogy háromgyerekes anyaként, középkorú nôként tudok-e váltani, helyt álloke majd az új szakmámban. A munkatársaim
és a fôzôiskola tulajdonosai is bíztak bennem, így sikerült. Eredeti szakmám szerint
ªnn fordító és tolmács vagyok, korábban az
ELTE ªnnugor tanszékén tanítottam. A szervezôi munkában bölcsész végzettségem nagy
segítség, de emellett elengedhetetlen, hogy
naprakész legyek a fôzés terén, rengeteg
gasztrofolyóiratot olvasok.
Néhány éve fedeztem fel az interneten,
hogy nagyszerû gasztroblogok indultak. Ezeket nagyon szívesen olvastam. Három és fél
évvel ezelôtt gondoltam arra, hogy indíthatnék hasonló, internetes fôzôoldalt. Úgy éreztem, érdekes lenne megosztani tapasztalataimat azokkal, akik szeretnek a konyhában kísérletezni. Tintaleves címen elkezdtem írni,
és egyre többen olvasták a bejegyzéseimet.
Az internetes naplójának köszönheti,
hogy felfedezték…
Bizony, sok mindenkit megismertem.
Nem is sejtettem, hogy a ’gasztrobloggerkedés’ életforma, vagyis élénk társasági élet folyik rajta keresztül. Az olvasókkal és gasztrobloggerekkel — legtöbbjük harminc év körüli
nô — rendszeresen találkoztam, részt vettünk különbözô fôzôeseményeken, akciókon, egyszóval, érdekes világba cseppentem.
Borzasztó jó érzés volt, hogy hasonló érdeklôdésû emberekkel ’töményen együtt lehettem’. Olyan dolgokról beszélgettünk, amelyek tényleg csak azokat érdekelhetnek, akik

imádnak fôzni. Mondjuk például az, hol lehet a legjobb koriandert kapni Budapesten.
A blogomon keresztül ismertek meg az Essencia fôzôiskola tulajdonosai is. A hobbim
annyira ’elhatalmasodott’ rajtam, hogy amikor felkértek szervezônek, már úgy éreztem,
szeretnék és mernék is munkát váltani.
Mióta hobbija a fôzés?
Szerintem az elsô recepteket a legtöbben
az anyukájuktól tanulják meg. Rám mindenesetre nagy hatást tett, utána pedig egy olasz
barátnôm — ôt egy angol nyelvtanfolyamon
ismertem meg — nyûgözött le a tudományával. Alig egy óra alatt háromfogásos vacsorát
hozott össze egy óriási társaságnak, a legkisebb erôfeszítés nélkül. Megdöbbentett,
hogy így is lehet fôzni, ráadásul nagyon jót.
Tanul még újat a fôzôiskolában a ’nagy
nevektôl’, vagy már mindent tud?
Nagyon sokat tanulok! Amíg nem dolgoztam itt, azt hittem, sokat tudok. A fôzés kimeríthetetlen mûfaj, mindig tartogat új meglepetéseket! Az iskola proª séfjei sok különleges receptet osztanak meg velünk. Most fejezôdött be egy tíz alkalmas tanfolyamunk, ismert szakemberek tartották, mindhárman élvonalba tartozó séfek: Bíró Lajos, Vomberg Frigyes és Bicsár Attila.
Kik jönnek a tanfolyamra: amatôrök,
proªk, férªak, nôk?
Akik már tudnak és nagyon szeretnek fôzni. Aki nem szeret, azt nagyon nehéz lenne
rábeszélni egy ilyen kurzusra. Hogy férªak
vagy nôk? Több úr is megkérdezte már, amikor jelentkezett a tanfolyamra, hogy ugye
JOGHURTOS EPERHAB. Hozzávalók: 50 dkg eper, 200 ml tejszín, 175
g joghurt (azaz kis pohár), 10 dkg
porcukor. Az eper felét összeturmixoljuk, a másik felét apróra vágom. A tejszínt kemény habbá verem, hozzáadjuk a cukrot, a joghurtot, az összeturmixolt epret és poharakba töltöm. A
felvágott epret elosztom a poharak
között. Málnával is nagyon finom.

nem ô fogja egyedül képviselni a férªakat. A
válaszom eddig mindig az volt, hogy nem,
sôt! Elôfordul, hogy több férª jelentkezik,
mint nô. Arra törekszünk, hogy olyan tanfolyamokat tudjunk ajánlani, amelyek a nemzetközi fôzéstrendeknek megfelelnek. Ugyanakkor nagy szívfájdalmunk, hogy a magyar témájú órák iránt kisebb az érdeklôdés. De feladatunknak tekintjük, hogy a magyar ételekrôl is tanítsunk, hogy lehetôség legyen Budapesten a magyar konyháról tanulni.
A különleges ételekrôl szóló, nemzetközi
konyhát bemutató tanfolyamok viszont nagyon keresettek. Így például a mediterrán
konyhát bemutató speciális kurzusok: az
olasz tésztagyúrást bemutató vagy a francia
bisztrókonyha is nagyon népszerû.
Honnan szerzi be a fôzés alapanyagait?
A második kerületben élek gyerekkorom
óta: szeretek Budán sétálni, és vásárolni is. A
friss alapanyagokat a budai piacokról szerzem be. Egyik kedvencem a Fény utcai piac,
imádom a hangulatát. Sonkását mindenkinek ajánlhatom, nagyon komoly választékot
tartanak, és a piac aljában mûködô Ezerfûszer nevû boltba is érdemes benézni. Szeretem a Lövôház utcai arab csemegeüzletet és a
Törökvész úti Jókenyér-boltot is. Lelkesen látogatom a hidegkúti biopiacot, ahol a termelôktôl közvetlenül vehetem meg a zöldséget,
gyümölcsöt. A Szega Camembert valamennyi
üzlete a kerületben található: sajtokat, paillasse kenyeret veszek náluk.
Tanfolyamok, rendezvények, vásárlás:
hét napból hetet dolgozik?
Sokat, így például éppen a blogomra már
nem jut idôm, hiszen a gyerekeimmel is szeretnék együtt lenni. Nem könnyû, de a helyemen érzem magam, szeretem a munkám, és
az új napirendemhez a gyerekeim is kezdenek hozzászokni. A nagyªam például már
meg tud sütni egyedül is egy hátszínt telefonos segítséggel. Tetszett a lelkesedése, ezért
születésnapján fôzôtanfolyammal leptem
meg. Kicsit féltem, hogy örül-e majd az ajándéknak, de hál’ istennek nem sértôdött meg,
lelkesen jár az órákra.
Novák Zsóª

18. OLDAL
n Bejutottak. Egy Várhegy utcai ingatlanba június 14-én magukat vízmûvesnek kiadó két férfi jutott be, a lakásból készpénzt tulajdonítottak el. Hegesztôgépet
loptak el június 17-én egy Ürömi utcai ház
tárolójának ajtaját befeszítve. Június 16án egy Frankel Leó úti lakás kitekintôablakának feszítésével próbált meg az ingatlanban bejutni egy ismeretlen elkövetô. A
Zsigmond téren június 16-án egy betörést
követôen félmillió forint értékben tulajdonítottak el mûszaki cikkeket, köztük laptopot és mobiltelefont. Egy Ady Endre utcai
ingatlan tárolójáról vágta le a lakatot valaki június 19-én. El is vitt egy 120 ezer forintot érô kerékpárt. Aznap egy Lévay utcai garázsból 300 ezer forintos biciklit loptak el.
n Ellopták. Zárkihúzással próbált meg eltulajdonítani egy személygépkocsit ismeretlen tettes június 13-án a Nyúl utcában.
A Trombitás útról június 15-én 3 millió forint értékû személygépkocsit loptak el. A
Cseppkô utcából június 16-án tûnt el egy 5
millió forintot érô autót. Aznap a Frankel
Leó úton is eltulajdonítottak egy négymilliós, parkoló autót. Június 17-én a Pitypang
utcából loptak egy másfél milliós autót.
n Gépkocsiból tûnt el. Parkoló autókból
loptak több helyszínen is ismeretlen elkövetôk. Június 7-én a hûvösvölgyi parkolóban
egy nyitott gépkocsiból okmányokat, készpénzt vitt el ismeretlen elkövetô. A Vidra
utcában június 13-án ablakbefeszítéssel
törtek fel személyautót, amelybôl ruhanemûket vittek el. Aznap a Bem utcában zárkihúzás módszerével nyitottak ki gépjármûvet ismeretlenek, és mûszaki cikkeket loptak el. A Bem rakpartnál a navigáció kellett
az ablakot betörô elkövetônek. A Felhévízi
úton június 17-én álló autó ablakát törte
be ismeretlen tettes és mûszaki cikkeket,
ruhanemûket vitt el félmillió forint értékben.
n Június 17-én az Erôd utcában egy navigációs készülékért törték be egy autó ablakát. Szintén a navigációs berendezés kellett annak a tettesnek, aki június 18-án a
Vérhalom utcában törte fel egy autó ajtaját. A Bimbó úton álló gépkocsiból június
18-án egy millió forint értékben loptak ki
rádiót és különbözô alkatrészeket.

KÉK HÍREK

BUDAI POLGÁR

Trükkös tolvajokat keresnek
Egy Hidegkúti úti házba építési munkásként
bemutatkozva csengetett be két férª június
17-én, mondva, hogy a szomszédos építkezés
mozgásérzékelôs lámpáit telepítik. A férªak
a sértett házának hátsó részéhez, a lámpák telepítésének állítólagos helyére kísérték a házigazdát, miközben az egyik elkövetô egy telefonhívásra hivatkozva távozott. A szerelô elújságolta, hogy nemrég betörôket fogtak a kör-

nyéken, és javasolta a házigazdának, hogy
nézze meg értékeit. A tulajdonos a házából kifelé tartva vette észre a másik férªt, és rájött,
hogy trükkös tolvajokkal áll szemben. A tettesek a sértett ªgyelemfelhívó kiabálása miatt
elmenekültek a hûvösvölgyi végállomás felé.
A rendôrség egy 35 év körüli barna hajú, izmos alkatú és egy 28 év körüli normál testalkatú férªt keres.

Elôzetes telefonos megkeresés után május
31-én meg is érkezett egy Horvát utcai lakásba a magát vízvezeték-szerelônek kiadó két
férª. Az álszerelôk mûszernek látszó tárggyal
vizsgálták át a lakás vízvezetékeit, majd túlfolyásra és túlszámlázásra hivatkozva kérték a
sértettek nyugdíjszelvényeit, és pénzvissza-

ªzetésrôl kezdtek tárgyalni. A lakók ennek
nem tettek eleget, és kitessékelték a trükkös
álszerelôket.
Az egyik elkövetô 40–50 éves középmagas,
zömök testalkatú, társa 20 év körüli, 180 cm
magas, vékony férª, aki fehér színû, kétrészes munkaruhát viselt.

A rendôrség felhívja a ªgyelmet, hogy a trükkös lopások, illetve az idôskorúak sérelmére
elkövetett jogsértések során az elkövetôk kihasználják az idôsek jószívûségét, olykor hi-

székenységét, és azt, hogy gyakran egyedül élnek. Megfelelô óvatossággal és körültekintéssel saját és értékeink biztonsága nagymértékben növelhetô.

II. KERÜLETI RENDÔRKAPITÁNYSÁG: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 10., tel.:
346-1800 (ügyelet is), e-mail: 02rk@budapest.police.hu

Járókelôk mentettek meg egy kutyát
Állatkínzás gyanúja miatt érkezett bejelentés
június 15-én este a II. kerületi kapitányságra.Az esti órákban a Moszkva térre kiérkezô
járôröknek két ªatalember elmondta, hogy
egy férª a póráznál fogva durván rángatott és
húzott egy kis testû kutyát. Az egyik szemtanú

a kutya átadására szólította fel a gazdát, de az
inkább a földhöz vágta az ebet. Az állat bántalmazás miatt súlyosan megsérült. Az állatkínzót — aki kétévnyi szabadságvesztéssel is büntethetô — a kerületi rendôrkapitányságon elôállították és eljárást indítottak az ügyben.

Gejzír a Fillér utcában
Egy személygépkocsi két autónak is nekiütközött, mielôtt egy utcai tûzcsap megállította.
Az ütközés következtében gejzírként tört fel a
víz a kidöntött csap helyén a Fillér és a Káplár
utca sarkán július 2-án délután. A balesetben
senki sem sérült meg, az anyagi kár azonban
jelentôs. A fôvárosi vízmûvek szakemberei
elôbb elzárták a vizet, majd kijavították a csapot, amelyhez hasonlóból fôvárosszerte mintegy harmincezer található, ezekbôl vehetnek
vizet a tûzoltóautók és a locsolókocsik is.

Hívja körzeti megbízottját!
A II. kerületi Rendôrkapitányság körzeti megbízottjai várják a lakossági bejelentéseket és a közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeket.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓ GERGELY

n I. körzet
n
n
n
n
n

Gyarmati Tibor r. fôtörzsôrmester
Dupcsák Viktor r. fôtörzszászlós
II. körzet Bagócsi Gábor r. zászlós
III. körzet Szondi Gergô r. ôrmester
IV. körzet Dollencz Gábor r. ôrmester
V. körzet Nagy Zsuzsanna r. ôrmester
VI. körzet Porcsin Csaba r. törzsôrmester

06 20 329-9541
06 20 249-1362
06 20 240-1248
06 20 243-6941
06 20 322-8635
06 20 298-8255
06 20 290-1611

n
n
n
n
n
n

VII. körzet
VIII. körzet
IX. körzet
X. körzet
XI. körzet
XII. körzet

Nyul Péter r. ôrmester
Jurcsisin Miklós r. ôrmester
Gombita Gergô r. ôrmester
Csemer Tibor r. fôtörzsôrmester
Köntös Norbert r. fôtörzsôrmester
Homa Tibor r. törzsôrmester

06 20 325-6777
06 20 241-9432
06 20 279-3156
06 20 273-9481
06 20 952-3838
06 20 276-0375

Ügyelet: 346-1800 vagy a 42-135-ös mellék. Körzeti megbízotti alosztályvezetô: 346-1825. A lakóhely szerinti körzetekrôl a rendôrség ad felvilágosítást, illetve a www.masodikkerulet.hu oldalon található információ.
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Munkálatok a Budakeszi úton
A Budakeszi úton a Hûvösvölgyi út és a Kuruclesi út között kezdôdtek útfelújítási munkák
június 28-án.
Az építkezés ideje alatt mindkét irányban
lehet közlekedni, de maximum 30 km/órás
sebességgel lehet haladni a területen, és tilos a parkolás.
A környéken autózóknak szakaszonkénti
útlezárásra és sávszûkítésre kell számítaniuk. A tervek szerint július 27-ig tartó felújítás során a régi aszfaltréteg visszabontása
után két rétegben újraaszfaltozzák az utat, új

szegélyeket építenek, felújítják a járdát és az
érintett buszmegállókat, a keresztezôdéseket
pedig akadálymentesítik. A Hûvösvölgyi úti
csomópontban buszsávot jelölnek ki.
A fôvárosi önkormányzat útfelújítási programja keretében a Budakeszi út mintegy kilométernyi hosszon kap új burkolatot, és újul
meg az út környezete. A II. kerületben jelenleg is dolgoznak a Tölgyfa utcában, és még
idén útfelújítási munkálatok lesznek az Alsó
Törökvész úton, a Fazekas, a Horvát, a Kelemen László, valamint a Nagyrét utcában.

Nyári menetrend a szentendrei HÉV-ven
A szentendrei HÉV vonalán június 16-tól a tanítási szünetre érvényes menetrend lép életbe. Eszerint munkanapokon a békásmegyeri vonatok egész nap hat helyett csak három
kocsival járnak, és a reggeli és délutáni csúcsidôszakban kicsit változik a vonatok indulása. A Margit híd állomáson a kifelé irányban utazók fokozottan figyeljenek arra, hogy a
békásmegyeri vonatok a peron elejéhez képest hátrébb állnak meg. A hétvégéken nem
változik a menetrend.

A teremtés ünnepe Pesthidegkúton
Az ENSZ javaslata alapján létrehozott Környezetvédelmi Világnap alkalmából a Jézus Testvérei Diakóniai Rend idén huszadik alkalommal rendezte meg a teremtés ünnepét. A környezetbarát életvitel — fenntartható társadalom címmel meghirdetett eseményt június
3–5. között a hidegkúti evangélikus templomban, valamint az ökumenikus iskolában rendezték meg.

Az ünnep résztvevôi csütörtök este elzarándokoltak a gercsei templomhoz, pénteken
ökumenikus istentiszteleten vettek részt,
majd különbözô felekezetû meghívottak elôadásai hangzottak el. Az esti vita során a környezettudatos szemlélet és a hívô élet kérdéseirôl beszélgettek a résztvevôk. Közös gondolatként megállapították, hogy „felelôs mértékletességre” van szükség a fenntartható fejlôdés érdekében.
Mangasi Sihombing, az Indonéz Köztársaság nagykövete, az ünnep fôvédnökének elôadása szerint az egyes országoknak saját országához hasonlóan érdemi választ kell adniuk a koppenhágai klímaprogramhoz is.
A harmadik nap az Ökumenikus iskolában
zajlott, az akkor kialakított határozati javaslatokat a környezetvédelmi és az oktatási államtitkárság részére kívánják eljuttatni. E munkával párhuzamosan tanárok és diákok végeztek mûhelymunkát az iskola aulájában, bemutatva az okos idôtöltés lehetôségét és környezetkímélô anyagokból kialakított, használható díszítések készítését.
A rendezvény helyszínét a szervezôknek
Láng Zsolt II. kerületi polgármester javasolta,
aki levélben üdvözölte a teremtés ünnepének szervezôit és részvevôit. A kerületi önkormányzat pályázati keretek között érdemi
támogatást is nyújt a rend apátja által szerkesztett Zarándoknapló II. kötetének kiadásához.

Remetei piac júliusban is
A cserkészház kertjében (1029 Hímes u. 3.) minden hónap második és utolsó szombatján
jó hangulatú termelôi piacot tartanak. Legközelebb július 10-én és július 31-én kínálják
termékeiket a hazai gazdák Pesthidegkúton. Szilágyi Zsolt, a piac üzemeltetôje úgy tájékoztatott, hogy a nyári melegre való tekintettel már fél nyolctól várják a vásárlókat.
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Közlekedési hírek
n A Tölgyfa utcában elkészültek a felújítással, a felújított Bem József utca és Margit körút közötti útszakaszt átadták a forgalomnak.
n A Szilágyi Erzsébet fasor kifelé vezetô oldalán a Pasaréti út után — a Rhédey utca és a
Gábor Áron utca között — vízvezetéket építenek, ezért a városközpont felé tartók is csak
egy sávban közlekedhetnek a Gábor Áron utcától. Ugyanezt a vízvezetéket építik át a Gábor Áron utcában a fasor elôtt a lefelé vezetô oldal külsô sávjában. A Pasaréti úton tart
a csatornaépítés a Júlia utca és a Radna utca
között egy szakaszon, ahol a váltakozó irányú
forgalmat jelzôlámpa szabályozza, de dolgoznak a Gábor Áron utcai keresztezôdésben a
befelé, és a Lupény utcánál a kifelé vezetô oldalon is, jelzôôrös forgalomirányítás mellett.
A buszmegállókat áthelyezték.
n A Hûvösvölgyi úton gázvezetéket fektetnek, a Kelemen László utca elôtt sáveltolásra
kell számítani.
n A Kelemen László utcát felújítják, új szegélyt kap, marják, majd aszfaltozzák, félpályás útlezárás nehezíti a forgalmat.
n A Lepke utca is megújul, itt a Gábor Áron
utcától sebességkorlátozást rendeltek el az útszûkületek miatt.
n A Budakeszi út felújítása kapcsán a Hûvösvölgyi út és a Kuruclesi út között útszûkületekre kell számítani, valamint sebességkorlátozás
és parkolási tilalom is érvényben van.
n A Törökvész úton az útfelújítást a Nagybányai útnál kezdték meg, és az elsô ütemben a
Kapy utcáig tart a munka korlátozások, jelzôôrös forgalomirányítás mellett. A 11-es busz
megállóit idôrôl idôre áthelyezik.
n A Szépvölgyi út felfelé vezetô oldalát a Virág Benedek utcától a Cseppkô utcáig a vízvezeték építése miatt bontották fel, a 65-ös
busz Pál-völgyi cseppkôbarlang megállóját
áthelyezték.
n A Keleti Károly utcában tart az útpálya
átépítése a Marczibányi tér és a Kitaibel Pál
utca között teljes lezárás mellett, ugyanakkor a Marczibányi tér déli szakasza zsákutca lett, mert átépül a Lövôház utca egyirányú szakasza is — a tértôl a Fény utcáig —,
így a Káplár utca ugyancsak zsákutca a Lövôház utcánál.
n A Margit híd alatt a felsô és alsó rakpartokon hétvégenként lezárásokra, korlátozásokra kell számítani. Az átépítés új ütemében
a hídon a villamos- és buszforgalmat átterelték az északi oldalra. A járatok a szigetnél
nem állnak meg. A 26-os és a 134-es buszszal, illetve a gyalogosok és a kerékpárjukat
tolók a híd északi járdáján érhetik el a szigetet.
n A Kishajó a Margitszigeten a Nagyszállónál még nem köthet ki a fák kidôlésének veszélye miatt.
n Irányonként csak egy sáv járható a József
Attila utcában a vízvezeték-építés miatt és a
Károly körúton az átépítés miatt, így komoly
torlódások alakulnak ki a Lánchíd és az
Astoria csomópont felé.

Rosta Marian
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Az allergia gyógyítható betegség!
…akkor, ha szemléletváltással nemcsak az allergéneket, pl. a polleneket üldözzük. Ha holisztikus szemlélettel megvizsgáljuk az allergiás beteg szervezetét a hagyományos morfológiai és laboratóriumi eljárások mellett energetikailag is, és megtalálhatjuk azokat az
okokat, elváltozásokat, amelyek az allergiás immunrendszerét terhelik, megbetegítik. Hisz’ az allergiás szervezete változott meg, a
virágok, fák, a növények korábban is virágoztak!

A Voll-módszerrel a szervezet energetikai állapotát vizsgáljuk. Ez
a módszer segít megtalálni az allergiás beteg szervezetét ért ªzikai,
kémiai, ill. mikrobeális ágenseket, s az ezek hatását megszüntetô,
gyógyító homeopátiás, izopátiás szereket.
Így a pollenallergiás is élvezheti a szép tavaszt, a természetet, ismét harmóniába kerülhet önmagával és a környezetével!
Medic-Poliklinika
1052 Budapest, Városház u. 14., I/3.
266-6050, 317-6253

A rejtvény fôsoraiban Herder szavait rejtettük el. A 2010/11.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „A zseniknek a legrövidebb az életrajzuk”. A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint értékben
választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából: Daróczy János, Mihályi Zsuzsanna és Szigetvári Imre. 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. július 23-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
Lelkes, kreatív óvodapedagógust és 8 órás
munkaidôre konyhai munkatársat keresünk
határozott idôre a II. kerületi Kitaibel Pál utcai Óvodába. Érdeklôdni 9–16 óráig a 06
20 368-6067-es telefonon lehet.
PÓTNAGYIRA VAN SZÜKSÉGÜK? HÍVJANAK! TEL.: 06 20 954-8915
Idôsgondozásra, házvezetésre, gyermekfelügyeletre hölgyeket kínálunk és keresünk, igény szerint. Empátia, tel.: 06 70
380-5620, 336-1094, www.empathia.net
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06 20 359-5918

ANGOL/TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁR
VIZSGÁKRA 20 ÉVES TAPASZTALATTAL
EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: 06 30 343-8351
MATEMATIKATANÍTÁS, pótvizsgára, pótérettségire való felkészítés fiatal, diákcentrikus magántanárral akár otthonában. Díjmentes szintfelmérô óra. Tel.: 06 20 9107517
Matematika-, fizikafelkészítést vállalok.
Nagy gyakorlattal, pótvizsgára is. Tel.: 06
70 366-6445, 250-2003
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. PÓTVIZSGÁRA, OSZTÁLYVIZSGÁRA, PÓTÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS. TÖBB MINT HÚSZ
ÉVES GYAKORLAT. TEL.: 213-7747, 06 20
518-2808

Gyermekfelügyeletet vállal szeretettel,
INGATLAN
gondoskodással, hozzáértéssel, gyakorlattal fiatal pótnagymama gépkocsival. Káplár utcai teremgarázsban beállóhely elTel.: 06 20 326-6952
adó. Tel.: 06 20 934-9985
Teljes körû háztartási munkát vállalok ese- Garázs kiadó: II., Baba utca (a Rózsakertnél). Tel.: 335-6253
tenként is. Tel.: 06 30 527-5091
IDÔSEK SEGÍTÉSÉT, HÁZI GONDOZÁSÁT, Tágas garázs a Gábor Áron és az Endrôdi u.
ÜGYINTÉZÉST, TAKARÍTÁST VÁLLAL LE- sarkán kiadó. Tel.: 06 30 984-8138
INFORMÁLHATÓ, MEGBÍZHATÓ GYÓGY- Petrezselyem utca — Kis Rókus utcai társasPEDAGÓGUS NÔ REFERENCIÁVAL. TEL.: házban 17 m²-es zárt garázs azonnal ki06 20 342-8698
adó! Tel.: 06 20 471-4683
Gyakorlattal rendelkezô nôi-férfi fodrászt VÁSÁROLNÉK saját részre tulajdonostól
keresünk vendégkör átvételére, vállalkozói- készpénzért 50 m² körüli emeleti, erkélyes
val a Török utcába. Tel.: 06 20 480-5780
lakást budai zöldövezetben. Tel.: 06 20
SZERETNE SOK PÉNZT KERESNI? HAJ- 344-3179
LANDÓ EZÉRT TENNI? HÍVJON. TEL.: 06 KERESEK ELADÓ 1–3 SZOBÁS LAKÁST
30 820-0969
PASARÉTEN ÉS KÖRNYÉKÉN. TEL.: 2019475, 06 70 237-9030
OKTATÁS
Balatonfenyvesen strandhoz közel nagy
kertben 6+2 fô részére apartman kiadó.
Tanulj alapszintû újraélesztést! Kimagas- Tel.: 06 30 500-3773
lóan magas szintû oktatás, biztos tudás. A
tanfolyam díja 10 000 Ft+áfa. Csoportos KIADÓ LAKÁST KERESEK KOZMETIKÁkedvezmény. Tel.: 06 20 207-6789, 336- NAK. 40–50 m²-es másfélszobás földszintit, max. I. emeletit, a II. kerületben.
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Tel.: 06 30 278-2779
BEIRATKOZÁS A HABAKUKKBA szeptemberben induló német vagy angol kétnyelvû SVÁJCI ÉS NÉMET ÜGYFELEINKNEK 2–4
ovis, valamint bölcsis csoportokba! Bölcsink- SZOBÁS ELADÓ VAGY KIADÓ LAKÁST,
ben félnapos és háromnapos ellátás is van! CSALÁDI HÁZAT KERESÜNK. ÉBEN INGATLANIRODA. TEL.: 06 20 479-9001,
Tel.: 06 30 958-8629, www.habakukk.hu
eben@ebeningatlan.hu
HIDEGKÚTI CSALÁDI HÁZBAN BÖLCSÔDÉS KORÚ GYERMEKEK EGÉSZNAPOS I., HATTYÚ UTCAI 59 m²-ES LOGGIÁS, TAFOGLALKOZTATÁSÁT, FELÜGYELETÉT VALY MÛSZAKILAG IS FELÚJÍTOTT 2,5
VÁLLALOM. EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS, JÁT- SZOBÁS UTCAI, BEKÖLTÖZHETÔ LAKÁS
SZÓHÁZ, NÉMET NYELVOKTATÁS. EGÉSZ- ELADÓ. (III. EM., LIFT VAN.) 24 M FT.
SÉGÜGYI DIPLOMÁVAL ÉS LEINFORMÁL- TEL.: 06 20 522-3311
HATÓ TAPASZTALATTAL RENDELKEZEM. Az I., Szabó Ilonka utcában 46 m²-es kétszobás, loggiás, felújított, kertre nézô lakás táTEL.: 06 30 646-9724, 06 30 824-9131
rolóval 19,8 m ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967Gitároktatás kezdôknek és haladóknak
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a II. kerületben, megfizethetô áron,
Attila
úti, Vérmezôre nézô szoba-hallos
többféle stílusban (blues, funky, rock, latin, jazz) egyénre szabott órákkal. Tel.: (56 m²) napfényes, étkezôkonyhás lakás
tulajdonostól eladó. II. emelet, lift van,
06 30 335-2949
szabályozható távfûtés. Ár: 16,8 M Ft.
ZENETANÁR II. KERÜLETI LAKÁSÁN GI- Tel.: 06 30 427-9578, 356-7080
TÁROKTATÁST VÁLLAL. 1500 FT ÓRÁNKÉNT. ÉRDEKLÔDNI: 06 20 519-0285, A II., Fô utcában 58 m²-es kétszobás lakás
(fszt.) eladó. Tel.: 06 30 575-8279
326-0374
Eladó
a II., Rózsahegy u. 3/a sz. alatt
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, FELZÁRKÓZTATÁS MINDEN TÁRGYBÓL, NAGY GYA- egy I. emeleti, utcára nézô 25 m²-es garKORLATTAL! HÁZHOZ MEGYEK! TEL.: 06 zonlakás 13 M Ft-ért, és egy alagsori,
utcára nézô 49 m²-es kétszobás lakás 8
70 595-1948
m²-es tárolóval 16 M Ft-ért. Tel.: 316A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv- 6901, 428-1406
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
Frankel Leó úti csendes, gyönyörû polgári
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
otthonom (85 m²) eladom 29 900 000 Ft
ANGOL NYELVTANÁR. Referenciákkal válla- irányártól. Tel.: 06 30 314-1388, bvelom angol nyelv oktatását, nyelvvizsgára fel- nuszb@gmail.com
készítést kezdôtôl felsôfokig. Tel.: 06 20 A MAMMUTNÁL 26 m²-ES, TELJESKÖRÛ503-3833
EN, IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS
ANGOLTANÍTÁS GYEREKEKNEK nagy gya- CSENDES, VILÁGOS, VIRÁGOS UDVARkorlattal rendelkezô diplomás tanártól. Juni- RAL 9,9 M FT-ÉRT TULAJDONOSTÓL ELor nyelvvizsgákra elôkészítés és speciális an- ADÓ, METRÓKÖZELBEN. TEL.: 06 20
525-4019
gol. Tel.: 06 20 222-5325

A II., Kút utcában 1,5 szobás 48 m²-es lakás
üresen vagy bérlôvel 22,2 millióért eladó.
Tel.: 212-7827, 06 70 523-4982
A II., CIMBALOM utcában ház eladó 1000
m²-es telken. Tel.: 06 70 221-0911, 10—13ig.
II., GYERGYÓ UTCAI 75 m²-ES KÉT ÉS
FÉL SZOBÁS, LOGGIÁS, KERTRE NÉZÔ,
HÁZ-KÖZPONTIFÛTÉSES ÖSSZKOMFORTOS LAKÁS 31,5 M FT-ÉRT TULAJDONOSTÓL ELADÓ. TEL.: 06 30 385-0085
S.O.S. ELADÓ A VÉRHALOM TÉREN 63
m²-ES I. EMELETI FELÚJÍTANDÓ LAKÁS.
IRÁNYÁR: 26,6 M FT. TEL.: 06 20 6652504
A Kuruclesi út végén, kilenclakásos társasházban 58 m²-es kétszobás lakás tulajdonostól 24 M Ft-ért eladó. Tel.: 200-2850, 06
70 560-6401
II., ESZTER UTCAI VILLÁBAN KÉT EGYMÁS MELLET T I , EGY B ENY I T HAT Ó,
EGYÜTT 159 m²-ES LAKÁS ELADÓ. AZ
EGYIK 72 m² + 17 m² ERKÉLY, IRÁNYÁR:
38,5 M FT, A MÁSIK 90 m² FELÚJÍTOTT,
HÁROMSZOBÁS, 49,9 M FT. TEL.: 2019475, 06 70 237-9030
A RÓZSADOMBON A FELSÔ ZÖLDMÁLI
ÚTON 62 m²-ES HÁROMSZOBÁS, TERASZOS, DK-I FEKVÉSÛ I. EMELETI IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS AZONNAL KÖLTÖZHETÔEN TULAJDONOSTÓL JÓ KÖZLEKEDÉSSEL 22,5 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.:
06 20 525-4019
A II., Alsó Zöldmáli úton 58 m²-es kétszobás, étkezôkonyhás, loggiás, cirkófûtéses lakás gépkocsibeállóval 21,8 M Ft-ért eladó.
Tel.: 06 20 967-5691
A II., TÁROGATÓ ÚTON II. EMELETI 56
m²-ES FELÚJÍTOTT, AMERIKAI KONYHÁS,
DK-I KÉTSZOBÁS LAKÁS 24 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 201-9475, 06 70 237-9030
A II., Lepke utcában igényes társasházban I.
emeleti 53 m²-es kétszobás felújítandó lakás eladó. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: 06 20
320-5390
A II. kerületben 70 m²-es lakás eladó a
Szerb Antal utcában, AZONNAL KÖLTÖZHETÔ. Felújításra vár. Kocsibeállási lehetôség nincs az udvarban. Tel.: 06 20 5452020, milocacasa@gmail.com
Tulajdonostól eladó egy 50 m²-es kétszobás, napfényes, kertre nézô lakás a
Szilágyi E. fasorban. Harmadik emelet,
lift nincs. Irányár: 19,9 M Ft. Tel.: 06 30
214-9651, délután.
A II., ORLÓ UTCÁBAN I. EMELETI 53 m²ES FELÚJÍTOTT KÉT SZOBA ÉTKEZÔS DÉLI FEKVÉSÛ LAKÁS 25 M FT-ÉRT ELADÓ.
TEL.: 201-9475, 06 70 237-9030
Az V., Régiposta utcában 82 m²-es két és fél
szoba hallos III. emeleti lakás Dunára nézô
erkéllyel 34 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 9675691
A XII., Városmajor utcánál négylakásos kertes társasházban 104 m²-es három és fél
szoba hallos cirkófûtéses, erkélyes I. emeleti
lakás gépkocsibeállóval 34,8 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
A XII., ORBÁNHEGYEN 1000 m²-ES
PARKBAN 440 m² -ES NYOLCSZOBÁS +
40 m²-ES KISLAKÁST IS TARTALMAZÓ
IGÉNYES IKERFÉL ÚSZÓMEDENCÉVEL,
SZAUNÁVAL, ÖRÖKPANORÁMÁVAL ELADÓ. TEL.: 201-9475, 06 70 237-9030
TULAJDONOSTÓL eladó privátnak XII. (Istenhegyi) zöldövezeti kertkapcsolatos örökpanorámás, jó közlekedésû, 67 m²-es csendes, felújított lakás. Azonnal beköltözhetô.
Lakás: 35 000 000. Garázs: 3 000 000. Tel.:
275-1733, 06 30 372-1212, 06 70 5765142

MÁRIAREMETÉN (Piszke u. 17.) családi
ház eladó. Tel.: 06 20 401-6038
II/A Máriaremetén 1 + 4 szobás ikerház eladó. Napfényes, tágas terek, csendes zsákutca, tömegközlekedés közel. 57 M Ft. Tel.: 06
30 302-6081. Ügynökök kíméljenek.
Nagykovácsiban az Arany János utcánál
480 m²-es telken 240 m²-es ötszobás, teraszos, két fürdôszobás igényes családi ház
garázzsal 59 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20
967-5691
BUDAKESZIN 200 négyszögöles telek eladó. Víz, villany bevezetve. Tel.: 06 20 4742628
3 M Ft-ért ELADÓ egy 1109 m²-es zártkert
gyümölcsössel, szôlôvel, bejárat két utcából, MARTONVÁSÁRON a szôlôhegyen, a
Brunszvik-kastélyhoz közel, 30 m²-es kétszintes házzal. 1/3-a bekerítve, vízzel, villannyal. Tel.: 06 20 495-9153
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkertben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorámás telek eladó. Ára 5,5 M Ft. Tel.: 06
30 250-4557
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
A BUDAI NEW YORK INGATLANIRODA
KERES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT,
VILLÁKAT, ÜZLETI INGATLANOKAT PONTOS SZOLGÁLTATÁSSAL, KORREKT JUTALÉKKAL. TEL.: 215-7336, 06 30 5305338, www.budainewyork.hu
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei részére keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat, villákat, telkeket és irodákat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu,
www.budaivillak.com, www.irodainfo.com
KERESÜNK-KÍNÁLUNK ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT, VILLÁKAT, TELKEKET. KEDVEZÔ FELTÉTELEKKEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.:
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
amadex.hu
A PIRAMIS a budai családi házak specialistája. 10 000 családi ház, 100 irodaházban irodák. www.piramisingatlan.hu.
Tel.: 33-55-965

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.
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788, 06
20 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA,
dr.kertesz.maria@chello.hu, http://akupunktura.mimnet.hu

22. OLDAL
FRISSÍTÔ MASSZÁZSTANFOLYAMOK INDULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
A II., PENGÔ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLIEK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK. ÉRDEKLÔDNI: DR. BINDERNÉ, TEL.: 06 30 921-1809.
DR. APOSTOL ÉVA BÔRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16—
18-IG. TEL.: 06 30 972-6272
Csontkovács-akupresszôr rendel a 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

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL! Géppel, falbontás nélkül, tisztán és gyorsan.
Hétvégén és ünnepnapokon is! 0–24-ig.
Tel.: 06 20 989-9156, 321-1826
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 9210948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Lefolyók, csatornák gépi tisztítása azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-,
villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülékjavítás anyagbeszerzéssel, garanciával, 0–24ig. Tel.: 292-1990, 06 20 334-3438
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel./
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
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, WC-CSÉSZÉK, WC-TARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603
Víz- és gázszerelés, gázkészülék-javítás,
teljes épületgépészeti felújítás vagy kivitelezés, generálkivitelezés. Tel.: 06 70
622-4721, www.vizfutes.hu

HIRDETÉS
GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtésszerelés éjjel-nappal, csôtörések, dugulások, javítások, vécétartályok cseréje hétvégén is! Tel.: 06 20 341-5522
A-Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOSÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. Mindennemû javítások, szerelések még AZNAP.
Tel.: 2-150-250, www.vizszereles.hu
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, gázkészülékek
javítása, cseréje, gázvezeték tervezése,
gázmû engedélyezése. Fûtésrendszer kiépítése. Nagy László épületgépész, tel.:
06 30 944-6513, e-mail: info@nl-gaz.hu,
web: www.nl-gaz.hu
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLER vízkôtelenítése, csapok javítása garanciával. Tel.: 359-5033, 06 30 9248010
GÁZ- ÉS VILLANYTÛZHELY MINDEN TÍPUSÁNAK SZAKSZERÛ JAVÍTÁSA, CSERÉJE.
TEL.: 769-0043
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK, CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu
Villanyszerelés, vezetékek, kapcsolók, lámpák cseréje precízen, alacsony áron, garanciával. Tanácsadás. Tel.: 06 20 333-2323
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. Hibaelhárítás, javítások még
AZNAP, GARANCIÁVAL., Tel.: 2-150-250,
www.lakasszerviz.hu
Villanyszerelési munkák szakszerû, gyors
szerelése. Bojlerek karbantartása, javítása,
cseréje. Hôtárolós kályhák, lépcsôházi világítás, antik csillárok javítása. Korszerû fûtéstechnológia (infrapanel) szerelése. Tel.: 2846143, 06 20 374-3768

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KERÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍTÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 4215959, 06 30 942-2946
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 2500921, 06 20 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20
9-618-618, www.mosogepszerelo.hu. INGYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBAMEGÁLLAPÍTÁS.

Hirdessen a Budai Polgárban!
APRÓHIRDETÉS, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig
szavanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
áfa; Apróhirdetés-felvétel: személyesen, készpénzªzetéssel rendezve, Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-5625;
ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon a Lakosságszolgálati Csoportnál.
KERETES HIRDETÉS: színes: 1/1 old. = 280 000 Ft, 1/2 = 150 000 Ft,
1 / = 90 000 Ft, 1 / = 55 000 Ft, 1 /
4
8
16 = 23 000 Ft; fekete-fehér:
1/ old. = 230 000 Ft, 1/ = 125 000 Ft, 1/ = 75 000 Ft, 1/ = 48 000 Ft,
1
2
4
8
1/ = 19 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
16
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából,
valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2010. július 14-én 11 óráig.

MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOMATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, 06
30 942-2946
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BUDÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l: 23 900 FT-TÓL)
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu

ELEKTRONIKA
SZÍNES TÉVÉK, LCD, PLAZMATÉVÉK javítása mindennap. Tel.: 243-9462, 06 30 9401802, Paál.
TV-ANTENNA — mûholdvevôk, antennák javítása, felszerelése, kábeltévé leosztása, TV, videó, DVD összehangolása, házimozi. VILLANYSZERELÉS — csillárok javítása. NO-KO SAT BT. Bp. II., Fillér u. 2/b. Tel.: 326-6935, 06 20 5415483
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁVAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER,
GRUNDIG.) TEL.: 06 20 471-8871
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE, TV, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304

LAKÁS—SZERVIZ
MÛSZAKI ELLENÔRZÉS, FELELÔS MÛSZAKI VEZETÉS, ÁLLAPOTFELMÉRÉS. VARGA
TIBOR ÉPÍTÉSZMÉRNÖK. TEL.: 06 30
211-2799, www.avitek.hu
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjavításokat vállal több szakmában, a kerületben. Ha kicserélni, össze- vagy felszerelni kell bármit, akkor is hívhat: 06 70
332-2276.
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciával, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PILLÉR Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
Lapostetô-szigetelés 10 év garanciával. Álmennyezet készítése részmunkákkal. Szakipari munkák. Teljes körû építôipari kivitelezés. Elérhetôség: 06 30 931-3203.
TETÔ VÍZ- ÉS HÔSZIGETELÉSE, 10–15 ÉV
GARANCIÁVAL ÉPÜLETFELÚJÍTÁS HÔSZIGETELÉSSEL. 19 ÉVES VÁLLALKOZÁS.
VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 TÖRÖKVÉSZ
ÚT 16/B. TEL.: 326-5312
LAKÁSFELÚJÍTÁS, BELSÔ ÁTALAKÍTÁS,
KULCSRAKÉSZEN, MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREKKEL. VARGA TIBOR ÉPÍTÔMÉRNÖK. TEL.: 06 30 211-2799, www.avitek.hu
Festés, tapétázás, mázolás, parkettacsiszolás, laminált lerakás! Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával. Tel.: 06 30 9424735, 360-2345, Pap Gábor.
Szobafestés. mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmérés. Tel.: 06 30 2723909
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, ablakok,
ajtók passzítása, légszigetelése, ablaktisztítás, burkolás, szônyegpadló-, parkettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb
javításokat is vállalunk, garanciával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805, 06 20 4107695.
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,
TAKARÍTÁS KORREKT ÁRAKKAL, MINÔSÉGI KIVITELBEN, MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREKKEL. TISZTASÁGI FESTÉS 400
FT-TÓL. TELJES LAKÁSFELÚJÍTÁS. TEL.:
06 30 246-5735, 707-4304

BUDAI POLGÁR
ZÁRAK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA 0–24 ÓRÁIG. TEL.: 06 30 863-7680
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
Kapu, kerítés, korlát, lépcsô, rács, elôtetô, redôny, zsaluzia, télikert árnyékolás.
Tel.: 06 70 278-1818
Lámpák, csillárok, polcok és egyéb tárgyak felszerelése, cseréje precízen, alacsony áron. Tel.: 06 20 333-2323
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
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
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
ABLAKOK, AJTÓK beállítása, javítása, korszerûsítése utólagos szigeteléssel. Tel.: 06
30 687-2302

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
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI) JAVÍTÁSA, TELEPÍTÉSE, ÁRNYÉKOLÓK KÉZI ÉS MOTOROS
KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE. II., SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
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KERT
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fûnyírást, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: 06 30 418-6663,
gold333@freemail.hu
FAKIVÁGÁS. BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ, VESZÉLYES FÁK ÁGANKÉNTI LEBONTÁSSAL VALÓ KIVÁGÁSA. TEL.: 06 20 4856547, KOVÁCS SÁNDOR.
FAVÁGÓ ALPINISTA MESTER 25 éves tapasztalattal favágást-gallyazást szállítással vállal. Gond Ferenc. Tel.: 06 30 977-1745
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
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést, favágást vállalok. Tel.:
06 20 970-7506
KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁS. Minden,
ami a kerttel kapcsolatos. Tervezés, kivitelezés, tanácsadás. Öntözôrendszer építése, térburkolás. Referenciákkal. Tel.: 06 20 3784634, e-mail: prokert@gmail.com
Teljes körû KERTÉPÍTÉS és KERTÁPOLÁS, profi ÖNTÖZÔRENDSZEREK tervezése, telepítése, karbantartása, FAVESZTÉLYTELENÍTÉS,
FAKIVÁGÁS alpintechnikával is KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. Tel.: 06 20
561-7063
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SZÁMÍTÁSTECHNIKA
PC-, laptop-szerviz. AZONNAL! INGYENES
kiszállás Budapesten. www.fmrkft.hu. Tel.:
06 20 998-0798
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installálás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
mentése. Vírusvédelem. Felnôttek, diákok korrepetálása informatikából. NOKO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b, tel.: 3266935, 06 20 541-5483, 06 30 595-2921.

SZOLGÁLTATÁS
Rezsimegtakarítás a fenntarthatóságért. Gyakorlati energia-megtakarítási
módszerek tanácsadása, tervezése, kivitelezése épületgépész-környezetgazdálkodási mérnöktôl. Tel.: 06 20 561-7063
Szívbôl varró fiatal varrónô várja a kedves megrendelôket ruhavarrásra-javításra, lakásdekoráció elkészítésére. Tel.:
06 30 223-0050

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

Komputeres diagnosztika,
átvizsgálások,
dízel és benzin
befecskendezés javítása,
futómûjavítás és beállítás,
fékjavítás és mérés,
gumiszerelés, olajcsere.
Nyiry Dízel javító Kft.
1021 Bp., Budenz út 4/b
Tel.: 394-6134,
fax:392-7017
nyirydizel@t-online.hu
Nyitva: H-P 8–13, 14–17

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

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

TÁRSKERESÉS

20 év tapasztalatával várom önt, amenynyiben 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
FUVAR
társkeresô a Böszörményin, országos adatKöltöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, bázissal. Tel.: 06 30 555-8444
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB TÁRSKERESÔ HÁLÓZATA! NAGY ÜGYFÉLKÖR,
20 972-0347, 06 30 589-7542
NAGY ESÉLY A TÁRSRATALÁLÁSRA! R.
ZSUZSANNA, TEL.: 06 30 602-0094
TÁRSASHÁZAK
TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLALUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 9191013, www.haztakaritas.hu
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
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAKKÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCIÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: 06 30 977-6612

VIZSGÁZTATÁS,
AUTÓJAVÍTÁS

VÉTEL, ELADÁS
NÉMET ANNA VÁSÁROL KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT,
DÍSZTÁRGYAKAT, SZOBROKAT, CSILLÁROKAT, BIZSUKAT, HANGSZEREKET, KÖNYVEK E T, H A G Y A T É K O T D Í J T A L A N
KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 70 651-1910
ELADÓ 2 DB 100 ÉVES CSERÉPKÁLYHA
BONTÁSSAL, VILLAÉPÜLETBÔL. TEL.: 06
20 943-3041, 06 30 297-1306
HAGYATÉK, GYÛJTEMÉNY (PÉNZ, BÉLYEG,
KÉPESLAP STB.), RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS.
HÉTVÉGÉN IS! MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: 06 20
947-3928

EGYÉB
KÁVÉHÁZAK, VENDÉGLÔK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes grafikai munkák. Deko-team Grafikai Stúdió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 3758696, 06 30 933-6221
Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ruhadarabok méretre, rendelésre nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is. A János kórház közelében. Tel.: 356-6009, www.kotode.hu

ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.
Külterületi — mûvelésbôl kivett —
mezôgazdasági mûvelési ágú területek
értékesítése Budapest II., Pesthidegkút,
Nagykovácsi és Solymár közigazgatási területén
Önálló épületek és helyiségek bérbeadása tárolás, raktározás,
illetve irodai célra Pesthidegkúton.
Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722
E-mailben: rozszsov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:
1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.
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Az Alapítvány a Pesthidegkúti Idôsekért
(1028 Községház u. 12.)
2009. évi mérlegadatai a következôk:

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 Nonproªt Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány éves jelentései a www.niok.hu oldalon, személyesen, idôpont-egyeztetés után
bárki számára a székhelyen érhetôk el. A 2009. évi közhasznú jelentésének könyvvizsgálattal alátámasztott kiemelt adatai a következôk:
Mérlegadatok
Befektetett eszközök:
Forgóeszközök:
Idôbeli elhatárolások, aktív:
Eszközök összesen:
Bevételek:
Közhasznú bevételek:
Tárgyévi eredmény:

E Ft-ban
1 292
135 578
6 084
142 954
153 562
9 475

Mérlegadatok
Saját tôke:
Kötelezettségek:
Passzív:
Források:
Költségek:
Közhasznú tev. költségei:

BUDAI POLGÁR

E Ft-ban
108 215
249
34 490
142 954
139 851

Gerencsér Balázs igazgató
NIOK Alapítvány, 1024 Budapest, Margit krt. 43–45., IV/3.
Telefonszám: 315-3151, fax: 315-3366, e-mail: contact@niok.hu,
www.nonprofit.hu; www.adhat.hu; www.nonprofit.hu/profinonprofitok

Befektetett eszközök · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 522 E Ft
Forgóeszközök · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 68 E Ft
Eszközök összesen · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 590 E Ft
Saját tôke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · –1295 E Ft
Induló tôke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100 E Ft
Tôkeváltozás · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · –710 E Ft
Tárgyévi mérlegszerinti eredmény · · · · · · · · · · · · –685 E Ft
Kötelezettségek · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1885 E Ft
Források összesen · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 590 E Ft
A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért
(1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 116.)
2009. évi mérlegadatai a következôk:

Megnevezés · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2009
Befektetett eszközök · · · · · · · · · · · · · · · · · · 196 447 E Ft
Forgóeszközök· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 26 163 E Ft
Aktív idôbeli elhatárolások · · · · · · · · · · · · · · · · · · 51 E Ft
Eszközök összesen: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 222 661 E Ft
Saját tôke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 213 597 E Ft
Kötelezettségek · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9 064 E Ft
Passzív idôbeli elhatárolások· · · · · · · · · · · · · · · · · · 0 E Ft
Források összesen: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 222 661 E Ft

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
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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
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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
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