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„Alázattal látok neki új feladatomnak”
A harmadik magyar köztársaság negyedik elnökének választotta a parlament június 29én Schmitt Pált, aki második kerületi otthonából szeptemberben költözik át az elnöki rezidenciába. Addig azonban augusztus 6-ától
még Hidegkútról indul nap mint nap a Sándor-palotába. A megválasztása óta sokat foglalkozik személyével a magyar sajtó. Schmitt
Pál úgy döntött, beiktatásáig nem ad interjút, nem nyilatkozik, egyetlen kivétel ez alól
szûkebb pátriájának lapja, a Budai Polgár. A
köztársasági elnökkel készült beszélgetésünkbôl kiderül, hogy Schmitt Pál nagyra értékeli
elôdei tevékenységét, és hozzájuk hasonlóan
magas színvonalon kívánja végezni munkáját
a következô öt évben. Elnökként sem szakad
el a kerületünktôl, hiszen gyermekei, unokái, jó barátai idekötik ôt továbbra is. Legközelebb augusztus 7-én este a Templomkerti esték rendezvénysorozat keretében házigazdaként találkozhat vele a kerület közönsége: a
máriaremetei bazilika berendezéseinek felújítását támogató program keretében magyar
olimpikonok lesznek a vendégei.
(Folytatás a 4. oldalon)

Célba ért a segítség
A II. kerület június elején felhívással fordult az itt élôkhöz a nógrádi
árvízkárosultak megsegítéséért. A Nógrád Megyei Közgyûlés segélyszámlát nyitott, amelyre pénzbeli támogatást vártak. A II. kerületi önkormányzat adománygyûjtôpontokat szervezett kerületszerte, ahová
tárgyi felajánlásokat vihettek a segíteni szándékozók. Az összegyûlt
tartós élelmiszerek, gyermekjátékok, ruhanemû, bútor, kisebb háztartási gépek több részletben kerültek a rászorulókhoz. Az utolsó szállítmányt július 8-án elkísérte Láng Zsolt polgármester is, aki Becsó
Zsolttal, a Nógrád Megyei Közgyûlés elnökével és az adománygyûjtésben szervezôi feladatokat ellátó Kovács Lázár mesterszakáccsal együtt
az árvíz által az egyik legsúlyosabban érintett Ecsegre vitte a kerületiek adományait. A Pásztótól mintegy tíz kilométerre fekvô települést
átszelô Szuha-patak áradásának következtében a község ötszázhúsz
házából száznyolcvanhatot öntött el a víz, tíz család háza végleg odaveszett.
Folytatás a 6. oldalon
OKTÓBER VÉGÉIG INGYENESEN IGÉNYELHETÔ A KERÜLET KÁRTYA. Továbbra
is népszerû a lakosok és a szolgáltatók között
is a II. Kerület Kártya-program. A kártyát eddig több mint ötezren igényelték, a kerületi elfogadóhelyek száma pedig hétrôl hétre nô, jelenleg 110 helyszínen lehet kedvezményt
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igénybe venni.

TÁMOGATOTT TÁRSASHÁZAK. Az önkormányzat 1998-tól minden évben két pályázatot ír ki a kerületi társasházak felújításának támogatására. Egyik pályázat feltételrendszerét
és a támogatható felújítási munkák körét a II.
kerületi, a másikat a fôvárosi önkormányzat
határozza meg. Idén 220 társasház kap vissza
9. OLDAL
nem térítendô támogatást.

A MÚLT EMLÉKEINEK NYOMÁBAN. Lengyel Árpád doktor a Carpathia magyar hajóorvosaként 1912-ben részt vett a jéghegynek ütközött Titanic szerencsétlenül járt utasainak
mentésében. Beszélgetésünk Völgyi Péternével, Lengyel Árpád unokájával, aki várja azok
jelentkezését, akik még ismerhették az egykori hajóorvost.
16. OLDAL
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BUDAI POLGÁR

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
Telefonos ügyféltájékoztató rendszer: 346-5680
Okmányügyintézôi Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Adócsoport

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Idôpontfoglalás: 346-5602

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
az óránkénti idôpontra
szerda: 8.00–16.30
elôjegyzett ügyfelek
csütörtök: 8.00–16.00*
a sorszámmal érkezôkkel
ebédidô: 12.15–13.00
szemben elônyt élveznek
péntek: 8.00–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
Telefonos ügyféltájékoztató:
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
346-5680
csütörtök: 8.00–16.00
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
Tel.: 346-5400
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
* hétfôn délelôtt és pénteken, szerda: 8.00–16.30
valamint gépjármûügyekben csütörtök: 8.00–16.00
csak elôre bejelentkezett
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak
péntek: 8.00–13.00
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

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.

ÜGYELETEK:
Gyermekorvosi ügyelet
Felnôttorvosi ügyelet

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

BUDAI POLGÁR
Felelôs kiadó:

Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:

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

Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban
Budai Polgár Nonprofit Kft.,
ügyvezetô igazgató: Balaton Balázs
(balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)
Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)
Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu)

Fotók:

Eisenmann József (eisenmann.jozsef@masodikkerulet.hu)
1022 Bimbó út 1–5., (telefon/fax: 316-3410),
e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tramontána (356-6009)
Ringier Kiadó Kft. Nyomda, felelôs vez.: Bertalan László ig.
Göncruszka Kft.

A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következô megjelenés:
Hirdetésfelvétel:

Átalakultak az önkormányzati egyéni választókerületek

A helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény alapján a korábbi önkormányzati egyéni választókerületeket át kellett alakítani. A II. kerületben a képviselôk vegyes választási rendszerben — egyéni választókerületben és kompenzációs listán — jutnak mandátumhoz. A kerület lakosságszáma a
2010. január 1-jei állapot szerint 86 905 fô. A jogszabály 5. § (2) bekezdés d. pontja alapján 100 000 lakosig 14 egyéni választókerület
alakítható ki a korábbi 17 egyéni választókerülettel szemben. A felülvizsgálat kiterjedt a szavazókörökre is, így a kerületben eddigi 80 szavazókör 73-ra csökkent. A jogszabályi felhatalmazás, valamint a szavazókörök és szavazóhelyiségek felülvizsgálata eredményeként jelentôs mértékben átalakult kerületünk választási térképe. Ez a változás a
választópolgárokat is érinti abban a tekintetben, hogy a korábban
megszokott szavazóhelyiségek helyett elôfordulhat, hogy más címre
kell menniük a választás napján.

Ügyfélszolgálat az adócsoportnál
Az adócsoport július 15-tôl a hatékonyabb ügyintézés érdekében ügyfélszolgálati rendszerben áll az adózók rendelkezésére.
Az ügyfélszolgálati feladatokat öt munkatárs látja el, velük személyesen, telefonon, valamint elektronikus levélben lehet kapcsolatot tartani az adóigazgatási ügyekben. Ilyen ügy lehet többek között az adóbevallások átvétele, jegyzôkönyv felvétele szóbeli kérelmekrôl és bejelentésekrôl, tájékoztatás adójogszabályokról, valamint a panaszok kivizsgálása.
Az ügyfélszolgálat munkatársai és közvetlen elérhetôségük:
n Dr. Molnár Emese, 346-5665, molnar.emese@masodikkerulet.hu
n Hausladen Theodóra, 346-5662, hausladen.theodora@masodikkerulet.hu
n Balogh Lászlóné, 346-5652, balogh.laszlone@masodikkerulet.hu
n Mercz Erika, 346-5697, mercz.erika@masodikkerulet.hu
n Wenczl Gabriella, 346-5675, wenczl.gabriella@masodikkerulet.hu
Az adócsoport elérhetôségei:
n 1024 Budapest, Margit krt. 47–49., I. emelet. Félfogadási idô:
hétfô: 13.30–18, szerda: 8–12.15 és 13–16.30, péntek: 8–
11.30.
A helyi adózással kapcsolatos információk megtalálhatók a
www.masodikkerulet.hu oldalon.
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Sólyom László köztársasági elnök július 15-én kihirdette a helyi önkormányzati képviselôk és a polgármesterek általános választásának
idôpontját. Az államfô 2010. október 3-ra, vasárnapra tûzte ki a
helyhatósági voksolás dátumát.

2010. augusztus 6., lapzárta: 2010. július 27.
2010. július 28-án 11 óráig (lásd a 23. oldalon)

Ingatlanpályázat
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat nyilvános, kétfordulós versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képezô 11409 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest II. kerület, Hûvösvölgyi út 161. (Nyéki út 17.) szám alatt található, 4214 m² alapterületû, „kivett lakóház udvar” megnevezésû ingatlan tulajdonjogának értékesítésére, pályázati eljárás keretében.
A pályázati dokumentáció 2010. július 26-án 10 óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., III. 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 Polgármesteri Hivatal III. 308.
számú helyiségében vagy telefonon, a 346-5498-as számon válaszolnak.

2010/15 — július 23.
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Október végéig ingyenesen igényelhetô a Kerület Kártya
Továbbra is népszerû a lakosok és a szolgáltatók körében
a II. Kerület Kártya-program. Az érdeklôdés mértékét jól
mutatja, hogy a kártyát eddig több mint ötezren váltották ki,
az elfogadóhelyek száma pedig hétrôl hétre nô, jelenleg 110
helyszínen lehet a kártya felmutatásával kedvezményt igénybe
venni.

ban, korábban a mátyásföldi Ikarus Mûvelôdési Központ igazgatója
volt, majd férjével Rómába költöztek, ahol férje külkereskedôként dolgozott. Három unokája van, és egy hete született meg az elsô dédunokája is. A mai napig olvas, rejtvényt fejt, és a Budai Polgárt is rendszeresen elolvassa.
A II. Kerület Kártya-programhoz csatlakozott új elfogadóhelyek:
szolgáltatás

A program várakozáson felüli sikerére tekintettel az önkormányzat
úgy döntött, hogy a bevezetési idôszakot további három hónappal
meghosszabbítja, így a II. Kerület Kártya október 31-ig továbbra is
díjmentesen igényelhetô.
A programhoz annak májusi indulása óta számos kerületi és több kerületen kívüli elfogadópartner is csatlakozott, így jelenleg városrészünkben a kerületi EDC elfogadóhelyeket is beleértve, több mint száztíz elfogadóhelyen, az EDC törzsvásárlói rendszerének hálózatában pedig országosan több mint hétszáz kártya-elfogadóhelyen, illetve webáruházban érvényesíthetô az átlagosan 5–15 százalékos kedvezmény.
A legidôsebb II. Kerület Kártya-igénylô idén decemberben lesz százéves. Sándi Ferencné Kati néni ötven éve lakik kerületünkben. Amint
azt a plasztikkártya átvételekor hangsúlyozta, számos kerületi szolgáltatást tud majd kedvezményesen igénybe venni. Az utóbbi idôk meleg
idôjárása nagyon megviselte, egyébként teljesen egészséges, és örömmel fogadta Tas Krisztiánt, a II. Kerületi Városfejlesztô Zrt. vezetôjét,
aki személyesen vitte el a néni pasaréti lakására a különbözô kedvezményekre jogosító kártyát. Kati néni fél évszázada él a Torockó utcá-

Balogh Kamilla pszichológus, coach
Csipak Zoltán gyógymasszôr
Fogas Dental
Infra-Napsugárszauna szakértô
Pszichiátria és pszichoterápiás magánrendelés
Rózsadomb Medical Center
RYN Shop Mammut I.
Vital Bed Alváskultúra
Berkenye Magyar Finomságok Boltja
Update — Fény utcai piac
Széphalom Vendéglô
Villa Júlia
Diotex-Bio Kft.
Vízivárosi Bútorka
Bizartéka Kft.
Elektron Blue Sky Kft.
Félkrajcár Játékbolt
dr. ifj. Ferency Attila ügyvéd
GEOD-TERV Kft.
Hegyvidék
Meridien
MMKM Öntödei Múzeuma
SZ-LINE Utazási Iroda

címe
1125 Szilágyi E. fasor 22/a
Házhoz megy, tel.: 06 20 595-3057
1026 Szilágyi E. fasor 45/b
1015 Hunfalvy u. 8.
1024 Margit krt. 64/a
1025 Törökvész út 87–91., V. em.
1024 Lövôház u. 2–6.
1024 Margit krt. 29/a
1024 Lövôház u. 24.
1024 Lövôház u. 12.
1028 Hidegkúti út 79.
1026 Júlia u. 8.
www.diotex.hu
1015 Hattyú u. 10/c
1026 Lotz Károly u. 1.
1111 Karinthy Frigyes út 4–6.
1137 Katona József u. 24.
1027 Bem József u. 10.
1023 Frankel Leó út 49.
1026 Kelemen László u. 12.
1022 Tulipán u. 4/b
1027 Bem József u. 20.
1024 Fillér u. 16.

kedvezmény
10%
10%
8%
15%
5%
10%
10%
10%
10%
6%
10%
10%
5%
13%
10%
8%
5%
20%
10%
10%
15%
20%
5%
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KEDVES SZOMSZÉD

BUDAI POLGÁR

„A második kerülettôl köztársasági
(Folytatás az elsô oldalról)
Miért döntött úgy, hogy megválasztása és
beiktatása között éppen a Budai Polgárnak, a második kerület lapjának ad elôször
interjút?
Megválasztásom után úgy fogalmaztam,
hogy elnökként az emberek embere szeretnék lenni. Közel kívánok kerülni a magyar
emberekhez, úgy akarom ôket megszólítani,
hogy érezzék, fontosak számomra a gondjaik, a problémáik. És a legjobb, ha ezt a sajátjaim között kezdem. Itt lakom, ebben a kerületben élek, ez az otthonom. Az sem véletlen,
hogy azt kértem, itt a máriaremetei bazilika
kertjében beszélgessünk. Ez az a templom,
ahová rendszeresen járok, fontos része az életemnek a kegyhely, amelynek szabadtéri oltáránál már negyedik éve szerveznek jótékonysági esteket barátaim. Bôdey Kati és Sándor
kértek fel arra, hogy olimpikon társaimmal
beszélgessek a rendezvény keretében. Örömmel vállaltam el a feladatot, hiszen idetartozom.
Az ön számára — mások által is jól érzékelhetôen — különösen fontos a családi
összetartozás.
A család a társadalom legkisebb, de úgy vélem, hogy a legfontosabb egysége. A családi
háttér biztos kapaszkodót jelent minden tagja számára. A családon belül biztonságban
érezheti magát a gyerek, az idôs ember, ha
jól mûködik, mindenki feladatot talál benne, és ott mindenkit megbecsülnek. Ha kiki visszatekint saját életútjára, láthatja, hogy
egyéniségünk kibontakozásának lehetôségét
is a családunk teremti meg. Számomra a családi kötelékek mindig nagyon fontosak voltak: szüleim, két testvérem, majd feleségem,
gyerekeim és most már az unokáim. Azt vallom, egész életünket befolyásolja, hogy hova
születünk. Feleségem, Makray Katalin, vagy
ahogy évtizedek óta hívom, Katica és én is a
múlt század egyik legnehezebb korszakában
a II. világháború idején láttuk meg a napvilágot. Érdekes módon azonban mindketten
igen hamar rájöttünk arra, hogy saját magunk is sokat tehetünk sorsunk alakulásáért.
Meghatározó lett, hogy ki volt jó tanuló, jó
sportoló, ki vállalt többet annál, mint amenynyit elvártak tôle.
Mit köszönhet a sportnak?
A mai eszemmel nagyon hálás vagyok a
sorsnak és persze a szüleimnek, hogy a mozgás, a verseny az életem része lett. Egy gyerek nincs tisztában vele, de szülônek, döntéshelyzetben lévô vezetônek, államférªnak, miniszternek, önkormányzati tisztségviselônek, pedagógusnak tudnia kell, hogy a sport
a nevelés egyik legfontosabb eszköze. A
sport egy ªatal számára az életöröm forrása,
a szocializáció elsô foka, amelynek során beilleszkedhet a társadalomba, ahol megtanulhatja a kapcsolatteremtést, a csapatban való
gondolkodást, a szabályok között való eligazodást, egymás, a bíró és az ellenfél tiszteletét.

A sport arra is megtanít, hogy méltósággal viseljük el a vereséget, és kellô alázattal éljük
meg a gyôzelmet. Mindenféle sporttevékenység során megtapasztalhatjuk azt, hogy sikert
csak nagyon komoly és kemény munkával érhetünk el. Nincsenek véletlenek, csak lerótt
kilométerek, ezerszer is elvégzett gyakorlatok. És ez a szemlélet az embert egész életében elkíséri. Mert késôbb természetessé válik, hogy napról napra újabb és újabb szavakat megtanulva leszünk képesek például angolul beszélni. Nem szerezhetünk valódi tudást szorgalom, kitartás és sokszor gyötrelmes gyakorlás nélkül.
Az olimpiai, világbajnoki címeit is a
sportnak köszönheti: 1968-ban Mexikóban, 1972-ben pedig Münchenben állhatott párbajtôrcsapat-társaival a dobogó legfelsô fokára.
Ma már nem magamra vonatkozva élem át
ezeket az emlékeket. Természetesen minden
mozzanatát fel tudom idézni a versenyeknek,
mind a két döntôben — Mexikóban a szovjetek, Münchenben pedig a svájciak ellen —
vívtam, és gyôzelmet is arattam. Mexikó
azért maradt meg mélyen bennem, mert ez
volt az egyetlen olimpia, ahol Katicával mindketten indultunk. Elsô kislányunk, Alexa akkor egyéves volt, és tizenhét ezer kilométerre utazunk el tôle. Az olimpiák történetének
sorába a müncheni a legtragikusabb eseménnyel írta be magát. Egy Fekete Szeptember nevû szervezet tizenegy izraeli sportolót
és edzôt ejtett túszul, majd ölt meg. Fájdalmas emlék maradt annak ellenére, hogy
1972-ben teljesedett be sportpályafutásom:
Erdôs Sándorral, Fenyvesi Csabával, Kulcsár
Gyôzôvel és Osztrics Istvánnal megvédtük a magyarok 1968-as olimpiai bajnoki címét (akkor Fenyvesi és Kulcsár mellett B. Nagy Pál és
Nemere Zoltán voltak a csapattársaim). Tettük
ezt úgy, hogy a két olimpia között minden évben megnyertük a világbajnokságot is.

A montreali olimpia után akasztotta szögre a párbajtôr-felszerelését. Nehéz döntés
volt?
A mai tapasztalatommal lebeszéltem volna
magam az 1976-os montreali indulásról:
már nem ment olyan jól a vívás, sokszor fájt
a kezem. 1973-ban legkisebb, harmadik gyerekünk is megszületett, s nagy kihívás volt az
is, hogy az Astoria szálloda igazgatóhelyettese lettem. A sporttól, persze, nehezen szakadtam el, elôször bíróként álltam a pást mellé,
késôbb szakosztályvezetôi feladatokat vállaltam. 1980-ban elhunyt a Népstadion és Intézményei vállalatot irányító Németh Imre —
egyébként ô is olimpiai bajnok volt, és második kerületi, a Fillér utcában lakott —, és
utódjául engem választottak. Hozzá hasonlóan én is sikeres sportmúlttal, nyelvtudással
és diplomával bírtam. Így annak ellenére,
hogy semmilyen pártkötôdésem nem volt, kineveztek. Soha nem terveztem az életemet
hosszú távon, mindig csak az éppen elôttem
lévô feladatot láttam, és azt akartam a legjobban elvégezni. Minden késôbbi sikeremet korábbi szakmai teljesítményeimnek köszönhettem. Jó példa erre, hogy mikor 1983-ban
a Budapesten tartott tornász vb-re látogatott
Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, akkor ô felªgyelt rám,
mert azon kívül, hogy az esemény jól szervezett volt, vele spanyolul beszélgettem, de láthatta, hogy az angol vagy a francia nyelven való megszólalás sem okozott nehézséget. Mikor 1983-ban, Csanádi Árpád halála után a
Magyar Olimpiai Bizottság fôtitkári posztjára
kerestek valakit, akkor Samaranch elnök úr
jelezte az itthoniaknak, hogy alkalmasnak lát
engem a feladatra. Hasonlóan, ahogy 1991ben szintén csak a korábbi munkám és teljesítményem alapján keresett meg Antall József
miniszterelnök úr azzal, hogy vállalnék-e
nagyköveti feladatokat. Úgy látta: a sport területén már korábban is igen eredményesen
képviseltem hazánkat, elôbb Madridban,
majd Bernben voltam nagykövet.
Június 29-én választotta a parlament
Önt a Magyar Köztársaság elnökévé. Augusztus 6-án iktatják be. Az elnöki pár a kötelezôen elôírt rezidenciára költözik. Csomagolnak már?
Még szeptemberig biztosan Hidegkúton lakunk, de elszakadni innen elköltözésünk
után sem fogunk, hiszen két kisebb lányunk
és négy unokánk szorosan idekötnek bennünket továbbra is. Hét éve költöztünk Pesthidegkútra feleségemmel, és aztán gyerekeink felnôve szintén itt leltek otthonra. Nagyon szeretünk a második kerület e szép részén élni, aminek elsôrendû oka természetesen a család közelsége. De nagyon szeretem
azt is, hogy Hidegkút emberléptékû település, minden elérhetô közelségben van, iskolái, óvodái pedig kiválóak. Minden lehetôség
adva van ahhoz, hogy a szûkebb és tágabb család összetartson. Feleségem nagyon aktív, ô
sok munkát végezve hamar bekapcsolódott a
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elnökként sem fogok elszakadni”
helyi közéletbe. Ahol tudom, segítem ôt.
Nemcsak a Templomkerti esték rendezvénysorozatban vállaltunk feladatot — ahol Katica
már negyedik éve látja el a háziasszonyi teendôket —, de rendszeresen részt veszünk a Klebelsberg Kultúrkúria programjain és egyéb
közéleti, jótékonysági eseményeken. Baráti
kapcsolataink is elmélyültek: többek között a
Bôdey házaspárral, a szintén kerületi Bánffy
Györggyel, a kicsit távolabb élô Jókai Anna írónôvel és a nagyszerû Balázs Péterrel szoros
kapcsolatot ápolunk. E körhöz tartozik kerületünk polgármestere, Láng Zsolt is, akivel néhány hónapon keresztül most a parlamentben is együtt dolgozhattam. Ô is olyan politikus, aki nem a feszültségek élezésével kívánja a válságos helyzeteket vagy a nehezebb feladatokat megoldani.
Meglepôdött, amikor kiderült, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Önt jelöli a köztársasági elnöki címre?
Az elmúlt egy évben több hasonló meglepetés is ért. Tavaly Brüsszelben választottak az
Európai Parlament alelnökévé, majd a tavaszi
választásokat követôen az országgyûlés elnökének jelöltek. Amikor elôször felmerült, hogy
engem jelöl a miniszterelnök úr köztársasági
elnöknek, elgondolkodtam, alkalmas vagyoke a feladatra. Többször feltettem magamnak a
kérdést, mielôtt úgy döntöttem, elvállalom.
Óriási alázattal látok neki a munkának, mindent elkövetek annak érdekében, hogy a lehetô legjobban végezzem a feladatomat. Jottányit sem engedek abból, hogy a köztársaság elsô embereként ôrzôje legyek a magyar alkotmánynak és védelmezôje a magyar demokráciának. Elôdeim tevékenységét a legmesszebbmenôkig elismerem: Göncz Árpád a demokratikus intézmények stabilizálásában jeleskedett,
Mádl Ferenc az oktatás, a tudomány és a kutatás támogatásáért, Sólyom László pedig a fenntartható fejlôdés és a környezettudatos gondolkodás elterjesztéséért, valamint a határon túli
magyarság elismertetéséért tett nagyon sokat.
Köztársasági elnökként magam a gondolkodásom középpontjába a magyar embert állítom.
A magyar emberek szép beszédjéért, a ªata-

Schmitt Pál a máriaremetei bazilika elôtt

Fiatal párbajtôrözôként

A Templomkerti Esték rendezvényein, ha ideje engedi, mindig részt vesz

lok és idôsek egészségéért, az oktatásukért és
az egész nemzet összetartozásáért fogok dolgozni. A legfontosabb új elem a köztársasági
elnökök tevékenységének sorában az lesz,
hogy a nyelvünk tisztaságának megôrzését
mindennél fontosabb kihívásnak tekintem.
Terveim között szerepel, hogy díjat alapítok,
tudósokkal összefogok, intézményekkel együttmûködök annak érdekében, hogy nyelvünk

visszanyerje régi rangját. Fontosnak tartom a
példamutatást, igyekszem magam szépen és
érthetôen kifejezni, idegen szavakat nem használni. Szeretném, ha a könyv, a lapozott, az olvasott könyv ismét része lehetne életünknek.
Nem feledkezhetünk meg arról egy pillanatra
sem, hogy a magyar nyelv nemzetünk összetartó kovásza, magyar nemzeti identitásunk
Tóth Ildikó
egyik gyönyörû záloga.
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A Nógrád megyei Ecsegen közel kétszáz házat
(Folytatás az elsô oldalról)

Örömmel fogadták Kovács Lázárt
és az adományokat az ecsegiek

— Két hete folyamatosan csak takarítok, a
szônyegeim teljesen tönkrementek, azokat
ki kellett dobnom. De mi még örülhetünk,
hisz’ többeknek szinte minden vagyonuk,
egész eddigi életük odalett.
A II. kerületben összegyûjtött több mint
tíz teherautónyi adomány utolsó szállítmánya Ecsegre érkezett. A három teherautót
Láng Zsolt polgármester és a gyûjtésben szerepet vállaló Kovács Lázár is elkísérte. A mesterszakácsot és a kerületi küldöttséget kitörô lelkesedéssel fogadták a helyiek a Polgármesteri Hivatal udvarán. Az asszonyok vidáman köszönték az adományokat, és nevetve kérték
Lázárt, hogy legközelebb fôzzön is nekik.
— Mikor hírét vettem a II. kerületi önkormányzat felhívásának — meséli Kovács Lázár
—, elhatároztam, hogy gyûjtést szervezek barátaim és ismerôseim között. Hála a jó égnek, szinte az elsô szóra elindultak a felajánlások, és így ma az egyik Ecsegre érkezô teherautóban az általam gyûjtött ruhákat, játékokat, kisebb bútorokat hoztuk le.
Láng Zsolt is segédkezett az adományok kipakolásában. A polgármester az ecsegieket
ért károkat látva úgy érzi, jó helyre kerültek a
II. kerületi polgárok adományai.
— Az elsô, a sajtóban megjelent árvízi katasztrófáról szóló tudósításokkal szinte egy
idôben többen megkeresték önkormányzatunkat, hogy szervezzük meg a segítségnyújtást. Borsod mellett Nógrádot érte a legnagyobb pusztítás a májusi és júniusi esôzéseket követôen. Ezért úgy döntöttünk, hogy a
kerületi segítséget ide hozzuk. Összefogtunk
a Nógrád Megyei Közgyûléssel: ôk segélyszámlát nyitottak, mi pedig megszerveztük a
kerületi gyûjtôhelyeket, ahová egy hónapon
keresztül érkeztek a tárgyi felajánlások. Nógrádi kollégáinkat pedig arra kértük, segítsenek abban, hogy célba érjenek az adományok, oda kerüljenek, ahol a legnagyobb
szükség van rájuk.

A júniusi árvíz következtében Ecsegen tíz család
háza vált végleg lakhatatlanná

Láng Zsolt Bartos Béla fuvarozónak is megköszönte
a felajánlást

Az adományokból három teherautónyi érkezett
Ecsegre

Pedig valaha szebb napokat látott a
Pásztótól tíz kilométerre fekvô település.
A falura utaló elsô írásos emléket 1238ból ôrzik, amikor IV. Béla oklevélben erôsítette meg a keresztes lovagok mûködését birtokain. A település és környéke valaha híres bortermelô vidék volt, de ma

már nyoma sincs a szôlôtôkéknek, néhány pince emlékeztet csak a szebb napokra.
Valóczi Józsefné férjének családja is évszázadokra visszamenôen Ecsegen él. Az árvíz az ô
házukat is elöntötte, de nekik nem kellett elhagyniuk lakhelyüket.

Láng Zsolt köszönetét fejezte ki minden
második kerületi polgárnak, aki valamilyen
formában támogatta a Nógrád megye árvíz
sújtotta településein élôket.
— Sok ezer II. kerületi állt kezdeményezésünk mögé —mondta Láng Zsolt. — Sokadszorra bizonyosodott be, ha baj van, össze tu-

Ottjártunkkor szinte alig van víz a Szuha-patakban. Nehéz elhinni, hogy három héttel korábban az egyébként 30–35 centiméteres vízszint majd’ négy méterre, pontosan 386 centiméterre emelkedett, és medrébôl kilépve
Ecseg tizenhárom utcáját öntötte el.
— Vasárnapról hétfôre virradóra néhány
óra alatt özönvízszerû áradás érte el falunkat — idézi fel a június 20–21-i emlékeket
Moravcsik Ferenc, Ecseg polgármestere. —
Összesen száznyolcvanhat ingatlant ért valamilyen kár, de a legtragikusabb, hogy tizenegy házat a szakértôk véglegesen bontásra ítéltek, és csak egy családnak volt biztosítása.
A polgármester szavaiból kiderült, hogy a
tíz hajlékát vesztett családból kilencet befogadtak a rokonok, egy ötfôs családnak az önkormányzat szerzett és ªzet albérletet. Ez
azonban még nem jelent végleges megoldást:
a falut ért kár mintegy 100–200 millió forintból lenne rendezhetô.
Tikkasztó hôségben sétálunk Ecseg utcáin,
ahol a nagy esôzésekre és az árvízre már csak
az egész faluban érezhetô fertôtlenítôszag és
a menthetetlennek nyilvánított düledezô házak emlékeztetnek.
Stadler Árpád, az iskola igazgatója, helytörténész Ecseg és környékének az ôstörténetig
visszanyúló múltjáról és a jelent meghatározó szegénységrôl mesél nekünk:
— Sajnos, ahogy szinte egész Nógrádnak,
úgy a mi falunknak is legnagyobb gondja,
hogy nagyon kevés a munka. Ecsegen is az önkormányzat a legnagyobb munkáltató, és a településnek egyre nagyobb nehézséget jelent,
hogy fenntartsa óvodáját, iskoláját, idôsotthonát, háziorvosi hálózatát. De azt is tudjuk,
ha ezek eltûnnének, akkor a most 1200 lakosú település hamar elnéptelenedne, elöregedne.

Moravcsik Ferenc polgármester egy lebontásra ítélt
háznál

Valóczi Józsefné
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öntött el a víz
dunk fogni. Önkormányzatunk és intézményei egymillió forinttal járultak hozzá az
újjáépítéshez.
Bartos Béla a televízióban látta a II. kerület
felhívásáról szóló tudósítást.
— Hallottam, hogy természetbeni adományokat is elfogadnak. Mivel fuvarozó vagyok,
én abban tudtam segíteni, hogy teherautómmal elhoztam ide az összegyûjtött adományokat. Örülök, hogy segíthettem.
Becsó Zsolt a Nógrád megyeiek nevében köszönte meg a több mint tíz köbméter tárgyi
felajánlást — amely között teljes konyhabútor-felszerelés is volt —, és a segélyszámlára
érkezett közel hárommillió forintot.
— Az ország, sôt a világ sok részérôl eljutottak hozzánk adományok, de a legtöbb segítség a II. kerületbôl érkezett. Köszönet érte, hiszen a II. kerület példát mutatott ezzel
minden településnek.
Becsó Zsolt az összegyûjtött dologi adományok mellett 250 ezer forintnyi gyorssegélyt
is átnyújtott Moravcsik Ferencnek.
— Nagyon hálásak vagyunk az adományokért, de leginkább az esik jól mindannyiunknak, hogy éreztük, a bajban nem vagyunk
egyedül — mondta Moravcsik Ferenc búcsúzóul. — Ez egy nagyon szép vidék, szeretnénk, ha minél több II. kerületi ember eljönne hozzánk, megnézné a várunk romjait,
templomunkat és a környék nevezetességeit,
élvezné a most már újra békés Szuha-patak
és a Cserhát természeti szépségeit, megismerné különleges élôvilágát és az itt élôk vendégszeretetét.
Tóth Ildikó

A tárgyi adományok gyûjtése június 30-án befejezôdött, de pénzbeli felajánlásokat továbbra is
várnak.
Ecseg látképe
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Budapest új rendôrfôkapitánya a II. kerületben

A belügyminiszter július 1-jei hatállyal nevezte ki a fôváros új rendôrfôkapitányát, Tóth Tamás rendôr
ezredest, aki korábban az V. kerületi kapitányságot irányította. Tóth Tamás Budapest kerületei közül a
másodikat kereste fel elsôként. Július 9-én találkozott Láng Zsolt polgármesterrel. Megbeszélésükön
kerületünk és a fôváros közbiztonsági kérdéseirôl tárgyaltak.

A katasztrófavédelem élén
Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság élére július 1jei hatállyal Bakondi Györgyöt nevezte ki Pintér Sándor belügyminiszter. A szervezet vezetôje 2000–2002 között már irányította a katasztrófavédelmet. Bakondi Györgyöt miniszteri
biztosként az idei árvízi védekezés irányításával is megbízták,
a II. kerületiek ugyanakkor a városrész közbiztonságával
összefüggésben ismerhetik a frissen kinevezett igazgatót.
Bakondi György, aki maga is városrészünk lakója, 2007-tôl
a II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumának elnöki
posztját is betölti. A közel húsz éve alakult szervezet elsôsorban a helyi rendôrség mûködési feltételeinek javítását, a kerület közbiztonságának erôsítését tûzte ki célul. Az önkormányzat és más támogatók az alapítványon keresztül számos alkalommal nyújtottak különbözô támogatást a rendôrségnek
vagy a polgárôrségnek.

FOTÓ: STADLER ÁRPÁD

Zenével az árvízkárosultakért
Július 28-án 20 órai kezdettel Vásáry Tamás
karmester és zongoramûvész, valamint az általa vezetett Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar ad segélykoncertet a Városmajori Szabadtéri Színpadon.
A koncert teljes bevételét az árvízkárosultak számára ajánlja fel a szervezô Szabad Tér
Színház. Az adományt a Magyar Ökumenikus

Segélyszervezet fordítja a bajbajutottak megsegítésére. A koncert fôvédnöke Schmitt Pál,
a magyar Országgyûlés elnöke, megválasztott
köztársasági elnök.
Aki támogatni kívánja a segélyszervezetet
adománnyal vagy jegyvásárlással, jelentkezzen július 26-ig az igazgatosag@szabadter.hu
e-mail címen.
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ÖNKORMÁNYZAT

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.: 212-5030).

AZ INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
a Fidesz-irodában szünetet tart július 21tôl szeptember elejéig.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Keleti Károly u. 29.) szeptember 1jéig elôzetes telefonos egyeztetés alapján
tart nyitva. A napközben hívható telefonszám: 441-5373, e-mail: 2ker@kdnp.hu

BUDAI POLGÁR

Akadálymentes lesz a Klebelsberg iskola
Kerületünk elsô olyan iskolája lesz a hidegkúti Klebelsberg iskola, ahol sérült vagy sajátos
nevelési igényû tanulók az általános iskola elsô osztályától a gimnázium utolsó évéig egy
intézménybe járhatnak.
Az iskolának jelenleg is vannak sérült,
vagy sajátos nevelési igényû tanulói, akiket
integráltan oktatnak ép társaikkal együtt.
Külföldi minta alapján még az 1980-as évek
elején épült fel a Len utcában, az iskolától
300 méterre egy 54 lakásos mini lakótelep
mozgáskorlátozottak számára. Az itt élôk
gyermekei többségében a Klebelsberg iskolába járnak, így a szülôk számára is biztosítva
lesz az iskolában a közlekedés az ünnepségek, szülôi értekezletek alkalmával.

tek számára is járhatóvá válik az egész szint.
A kialakítandó vakjárdarendszerrel akadálymentesen használhatóvá válnak az intézmény földszintje, elsô emelete és a már említett helyiségek mindegyike.
A komplex akadálymentesítéshez szükséges terveket egy rehabilitációs szakmérnök
készítette el, az épületbe tervezett lift már
megkapta az építési engedélyt. Az önkormányzat az iskolát jól ismerô helyi érdekvédelmi szervezetekkel (Gyermekek Háza Alapítvány, Egalitás Alapítvány, Addetur Alapítvány) együttmûködési megállapodást kötött,
hogy az akadálymentesítés a célcsoport igényei szerint valósuljon meg. Az akadálymentesítés átépítési munkái a közeljövôben in-

Az elmúlt években az iskola fôbejárata és
udvari bejárata mellé épült már rámpa, és
akadálymentes vécét is kialakítottak, de ez
csak az elsô lépése volt az egész épület akadálymentessé tételének. A napokon belül induló átalakítást követôen a fogyatékkal élôk
számára elérhetôvé és használhatóvá válnak
az általános és a szaktantermek, az elôadótermek, a tornacsarnok, az igazgatói titkárság
és a tanári szoba. Az iskolában egy liftet is
építenek, továbbá átalakítják a két épületrészt összekötô folyosót, ezzel mozgássérül-

dulnak, és a tervek szerint a fôbb munkák,
mint a lift építése, a mosdók átalakítása a tanév kezdetére elkészülnek.
Az önkormányzat tavaly decemberben 30
millió Ft támogatást nyert el a beruházás
megvalósításához a KMOP-4.5.3-09-0041es kódszámú pályázattal, a teljes átalakítás
bruttó 90 millió forintba kerül.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJÁNAK (1027 Fazekas utca 19–23.) nyári
nyitva tartása augusztus 6-ig: kedden,
szerdán és csütörtökön 14–18 óráig. Augusztus 9-tôl újra hétfôtôl csütörtökig
12–18, pénteken 10–16 óráig tartanak
nyitva:. Tel.: 212-2978, e-mail: bp02@
mszp.hu

A BUDAI LIBERÁLIS KLUB IRODÁJA (1024 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.

PARLAMENTI LÁTOGATÁS. Balsai István országgyûlési képviselô augusztusban
nem tart fogadóórát, de alkalmat teremt
arra, hogy kerületiek a parlamentbe látogassanak. Az Országház ingyenesen megtekinthetô augusztus 30-án 12.30 órától. A csoportot a parlament idegenvezetôje kíséri a látogatási idô 50 perce alatt.
Megtekinthetôk a koronázási jelvények,
az épület fôlépcsôje, a kupolaterem, az
északi vagy a déli társalgó, a felsôházi
vagy alsóházi ülésterem, majd a látogatók
a parlamenti munkába is bepillantást kaphatnak a karzatról. Jelentkezés: augusztus 26-án 12 óráig a 441-5484-es számon vagy a viviana.vida@parlament.hu
e-mail címen névvel, elérhetôséggel. (Az
elsô 30 fô jelentkezését tudják elfogadni.)

Ingatlanpályázat
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévô
n II., Baka utca 6. szám alatt található, 13235/67 hrsz.-ú, 364 m² területû ingatlan, melynek induló ára:
130 000 000 Ft+0% áfa,
n II., Jegesmedve lejtôn található, 54346/4 hrsz.-ú, 1148 m² területû üres telekingatlan, melynek induló ára:
28 100 000 Ft+25% áfa,
n II., József Attila útja 102. szám alatti, 54943 hrsz.-ú, 810 m² területû üres telekingatlan, melynek induló
ára: 21 100 000 Ft+25% áfa,
n II., Kertváros utca 76. szám alatti, 52772/5 hrsz.-ú, 1103 m² területû üres telekingatlan, melynek induló
ára: 32 400 000 Ft+25% áfa,
n II., Hidegkúti út 244. szám alatti, 54413 hrsz.-ú, 479 m² területû üres telekingatlan, melynek induló ára:
12 215 000 Ft+25% áfa
tulajdonjogának versenytárgyaláson történô értékesítésére.
A pályázati dokumentáció július 12-tôl augusztus 6-án 11 óráig vásárolható meg 10 000 Ft+áfa/darab áron a
II. Kerületi Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.).
A pályázat beadásának határideje: 2010. augusztus 9-én 10 óra.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai ügyfélfogadási idôben személyesen a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget l. 308.), valamint telefonon a
346-5498-as számon válaszolnak augusztus 9-ig.

2010/15 — július 23.
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Támogatott társasházak
Az önkormányzat 1998-tól minden
évben két pályázatot ír ki a kerületi
társasházak felújításának támogatására.
Egyik pályázat feltételrendszerét és a
támogatható felújítási munkák körét a
II. kerületi, a másikat a fôvárosi
önkormányzat határozza meg.

— Az úgynevezett „önálló” pályázatot önkormányzatunk írja ki, és az összes három, vagy
annál több lakásos társasháza pályázhat az
épület közös tulajdonban lévô részei felújításának támogatására. A vissza nem térítendô
támogatás a felújítási munkák 30 százalékáig
terjedhet — tájékoztatott Szieberth Istvánné,
az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság tagja. A bizottság lakásügyi szakértôje kiemelte: az évek során az II. kerületi pályázatot egyre nagyobb számban vették igénybe a
társasházak. — Elsô alkalommal 75 ház kért
segítséget a felújításhoz, idén pedig 220 érvényes pályázat érkezett. A fôvárosi pályázaton
1997-ben hét ház indult, az idén 19. Az „önál-

ló” pályázat iránti igény azért is nôtt meg,
mert a fôváros egyre inkább szûkíti a megpályázható munkák körét, és egyre kevesebb a
szétosztható összeg is.
Szieberth Istvánné elmondta, hogy kerületünk évrôl évre növeli a pályázati rendszer keretösszegét, ennek ellenére az idén az érvényes pályázók nagy száma miatt, sajnos, az
adható összegnek csak 80 százalékát tudják a
társasházak számlájára átutalni, annak ellenére, hogy az élet- és balesetveszély elhárítását célzó felújításra pályázókat az élet- és balesetveszély elhárítását szolgáló haváriakeretbôl támogatják. Így majdnem minden pályázót támogatni tudnak. Idén a bizottság a pályázati pénzt 100-ról 121 millióra növelte. Az
önkormányzat saját pályázata keretében 216,
nem élet- és balesetveszély elhárítását szolgáló munkához ad vissza nem térítendô támogatást, négy épületet pedig a havárikeretbôl támogatnak. A fôvárosi kiíráshoz kapcsolódó
pályázat 12 millió forintjából 2010-ben tizenkilenc társasházat támogatott a kerület.
Szabó Gergely

Elkészült a sétány
Sokak örömére elkészült a máriaremetei
templomkertben a díszkô burkolatú sétányt
kiegészítô járda, amely a bazilikától a szabadtéri oltár és a padsorok mellett a Hímes utcához vezet. Korábban csupán földút vitt keresztül a területen, ami sok esetben nem il-

leszkedett az ünnepi rendezvények hangulatához. Az Esterházy László plébános kezdeményezésére és a II. kerületi önkormányzat támogatásával megvalósuló beruházást az idei
Templomkerti esték nyitóeseményére érkezô látogatók már ki is próbálhatták.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös képviselôknek. A július 27-i alkalom elmarad. (1024 Budapest, Mechwart
liget 1.).

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

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

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
telefonszám: 346-5724, e-mail: jover.
gyorgy@masodikkerulet.hu.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS a
238-3838-as vagy kizárólag munkaidôben
a 289-4070-es telefonszámon, illetve a
bdk@bdk.hu e-mail címen.

Hétkor nyit a labor
Termelôi piac nyáron is
Minden nyári hónap második és utolsó
szombatján találkozhatnak a vásárlók és a
gazdák a hidegkúti Cserkészház kertjében

(1029 Budapest, Hímes u. 3.). Július 31én reggel 7.30–12 óra között várják megint
az érdeklôdôket.

A Kapás u. 22. alatti szakrendelôben július 19-tôl a laboratórium negyed órával korábban, reggel 7 órától fogadja a
vizsgálatra jelentkezôket.
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Az olvasó írja…
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Magyar néptáncosok sikere török testvérvárosunkban

A Torockó téri
játszótér egy kicsit
különleges hely
Gyermekeink eddig is tudták, de egy gyerekcsínynek és egy leolvadt hûtônek köszönhetôen mi, felnôttek is rájöttünk.
Egy muszáj-sütéses játszótéri pirogparti
volt a gondolatindító: legyenek a játszón
is ünnepek. A szülôk tehát összefogtak, és
Szent Iván éjjelét egy délutáni-koraesti
piknikezéssel, közös játékkal ünnepelték
meg. Érdekes volt látni az üres játszóteret
napközben — mindenki az elôre meghirdetett idôpontra tartogatta saját és gyermekei energiáját.

Soha ennyi gyerek és felnôtt — kivételesen sok papa a mamák mellett — egyszerre, ekkora egyetértésben még nem volt
ott, mint június 24-én délután 5 és 8 óra
között. Hisszük, tudjuk, hogy bár ªaink,
lányaink még kicsik, de átragadt rájuk az
est varázsa. Mintha kevesebb sírás, hiszti,
és kicsit több szeretet érzôdött volna aznap este.

Két éve, 2008-ban kötött a II. kerület partnervárosi szerzôdést a törökországi Finikével. Mindkét település sokat tesz azért, hogy
egymás kultúráját, hagyományát minél jobban megismerhessék. A török kisváros legnagyobb helyi ünnepét, a Finike Fesztivált minden év júniusában rendezik meg. Testvérvárosunkban és környékén a legtöbb embernek már évszázadok óta a narancstermelés
ad munkát, ezért is kötôdik ünnepük a gyümölcs szüretelésének végéhez. A fesztiválon
kerületünket idén Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési
Iroda vezetôje és a Csillagszemû táncegyüttes képviselte. A különleges hangulatú ünnepségsorozat alkalmával az amúgy tízezres
lélekszámú régióközpontba húsz-harmincezernyi vendég érkezik a környékbeli falvakból, akik megtöltik a település utcáit, tereit.
Számos, leginkább a narancstermeléssel és a
halászattal összefüggô kulturális, hagyományôrzô, de játékos program is várta az érdeklôdôket.
— A több napos fesztivál nyitó rendezvényén az idén június 23-án a Csillagszemû
táncegyüttes tizenegy tagja lépett föl — tájékoztatta lapunkat Ötvös Zoltán. — A kiváló
néptáncpedagógus házaspár, Tímár Sándor és

Tímár Böske által vezetett együttesbôl második kerületben élô vagy itt tanuló ªatalokat
válogattak ki a ªnikei fellépésre. A kerületi
ªatalok nemcsak a nyitó, hanem a záró ünnepségen is felléptek egyedüli külföldiként,
és hallatlanul nagy sikerük volt. Nail Dülgeroglu, Finike polgármestere külön megköszönte
a „II. kerületi csillagszemûek” színvonalas
programját. Jövôre, a Kerület Napjára érkezik hozzánk kulturális küldöttség török partnervárosunkból — tette hozzá Ötvös Zoltán.
Ti.

Régi ünnepek hangulata
Sváb bált és hagyományôrzô német napot tartott a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány július 3-án a Klebelsberg KulJó, hogy a most uralkodó önzô és roha- túrkúriában.
A pesthidegkúti sváb lakosság a templomnó világot meg tudtuk állítani néhány órászentelés évfordulóját és a hidegkúti búcsút
ra, és érezhettük, mekkora néhány ember
— egy kis, helyi közösség — ereje, ha ªgyel- minden évben megünnepelte a Sarlós boldogasszony napját követô hétvégén. Tavaly
ni tud és akar egymásra.
óta az elôdök egyik legkiemelkedôbb ünneHajdu Enikô
pét eleveníti fel a Német Nemzetiségi Nap. A
hagyományôrzô programon Dézsiné ÜhberHELYESBÍTÉS. Lapunk elôzô számában a Kö- hardt Katalin, a Német Kisebbségi Önkorszönet a gyógyítóknak címû cikkbe hiba csú- mányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket,
szott. A polgármesteri dicséretben részesült majd Csabai Péter, a Városrészi ÖnkormányOrlik Jánosné a Lotz Károly utcai rendelôben zat elöljárója üdvözölte a közönséget és a feldr. Sulyok Boróka asszisztenseként dolgozik. lépôket. A helyi iskolák történetérôl és oktaA tévedésért az érintettektôl elnézést kérünk.
tástörténetérôl tartott elôadást Czaga Viktó-

ria helytörténész, aki a kitelepítésekig tartó
idôszakról adott átfogó képet.
Hogy nem csak a német nyelvi képzésre helyeznek nagy hangsúlyt a Fillér utcai iskolában, arra bizonyíték volt a nemzetiségi oktatásban is részesülô másodikos kisdiákok
táncbemutatója.
Az ökumenikus iskola képviseletében Márton Rege és Túróczi Balázs adott elô német
nyelvû kisjelenetet. A Német Dalkör harmonikakíséret mellett sváb népdalokkal szórakoztatta a közönséget, és a nemrég alakult
Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Tánccsoport elôadása is nagy sikert aratott. A Polka
Party zenei aláfestésérôl a solymári Zwikl fúvószenekar gondoskodott, a sváb bálon pedig a nyitótáncot követôen a közönség is bekapcsolódott a mûsorba.

2010/15 — július 23.
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Augusztusban ismét
mûvészeti fesztivál Hidegkúton
Idén augusztus 25–29. között rendezi
meg a Klebelsberg Kultúrkúria a
XII. Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti
Fesztivált. A hagyományokhoz híven
most is számtalan kulturális program,
koncertek, kiállítások, színházi elôadások
és gyermekmûsorok várják mindazokat,
akik az augusztus végi napokat nem
a nyár siratásával, hanem önfeledt
szórakozással szeretnék tölteni.
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Búcsú Kállai Ferenctôl

ság) népi hangszereikkel, a Rajkó zenekar
Vincze Lilla közremûködésével és a Blues
Night Long együttes.
A hétvégére elsôsorban a családokat várják
a Kultúrkúria kertjébe a szervezôk. Szombaton lesz térzene, táncház, növényismereti játszóház, pantomim, családi futóverseny, de biciklitúra is Pesthidegkút és Solymár között, a
természetjáró Erkel emlékére. Fellépnek
majd a Kecskeméti Katona József Színház mûvészei, akik Lázár Ervin A négyszögletû ke1925–2010

Eckhardt Gábor

Szalóki Ági

Augusztus 25-én, a fesztivál elôestjén
19.30-tól Orosz Zoltán, a kedvelt harmonikavirtuóz zenész társaival balkáni muzsikával
szórakoztatja a közönséget.
Az esemény megnyitója 26-án 18 órakor
lesz. Ekkor nyílik a helyi képzô- és iparmûvészek kiállítása, ahol Láng Zsolt polgármester köszönti majd a mûvészeket és a vendégeket. 19 órakor Erkel Ferenc tiszteletére Hazám, hazám, te mindenem címmel ünnepi
koncertre várják a közönséget, amelyen a
Honvéd Férªkar és Eckhardt Gábor zongoramûvész lép fel. A szünet után a Ghymes együttesé lesz a szabadtéri színpad.
Augusztus 27-én már 10 órától indul a mulatság. A fesztivál idején a Klebelsberg Kultúrkúria parkja, kertje, minden talpalatnyi
zegzuga varázskertté változik. Évrôl évre várják a gyerekeket a régi ismerôsök, de találkozhatnak, játszhatnak új és újabb csodákkal is.
Itt lesz többek között a Ciróka bábszínház, Besenczi Árpád színmûvész, aki Petôª Sándor
A helység kalapácsa címû mûvét adja elô, Kovács Marci (Felvidék) és Micsik Béla (Vajda-

Vincze Lilla és a Rajkózenekar

rek erdô címû meséjét hozzák el a hidegkúti
gyerekeknek, a Kolompos együttes, valamint
a Fabatka BábSzínház, amely Az ördög három aranyhajszála címû mesét adja majd
elô. 20 órától már a felnôtt közönségnek szól
Szabó Magda Régimódi történet címû színdarabja, amelyet a Veszprémi Petôª Színház
elôadásában láthat a közönség.
Vasárnap Szalóki Ági várja a gyerekeket Gingalló címû elôadásával, délután pedig kezdetét veszi a hidegkúti kavalkád. Fellépnek a
Meztelen Diplomaták, a Mondschein zenekar, az Ökumenikus Általános Iskola 6. (Pacsirta) osztályos tanulói, a MárkusZínház, valamint Radványi Balázs és barátai. Hallhatunk tangószerenádot, majd este megnézhetjük az És Rómeó és Júlia… címû Shakespeare-feldolgozást, ahol minden szerepet NagyKálózy Eszter és Rudolf Péter játszanak.
A programokról részletes információ a
www.kulturkuria.hu honlapon található. A
fesztivál fôtámogatója: Budapest Fôváros II.
kerületi Önkormányzat (1028 Budapest,
Templom u. 2–10.)

A nemzet színésze idén októberben töltötte volna be nyolcvanötödik életévét.
Egyre ritkbban láthattuk ôt színpadon,
és a ªlmszerepek is elmaradtak, a betegség végleg legyûrte ôt — július 11-én
örökre eltávozott közülünk Kállai Ferenc. Békésbôl származott, Gyomán született 1925-ben, nem volt még húszéves,
amikor 1944-ben diplomát szerzett a
színmûvészeti akadémián. Hamar az ország egyik legnépszerûbb színésze lett,
és azon nagyformátumú mûvészek közé
tartozott, aki élete végéig megôrizte tehetségét, állandó megújulásra való képességét. Kerületünk lakója volt évtizedek óta, szerette környezete nyugalmát,
óvta annak békéjét.
„Csapásokat adunk, csapásokat kapunk” — mondta Virág elvtárs az 1969ben forgatott, de szinte azonnal betiltott
Tanú címû ªlmben. A ªlm és benne Pelikán József, a történelem viharait rezignáltan tûrô kisember örökre összeforrt
Kállai Ferenc alakjával. De volt ô Csongor és Noszty Feri, Oberon és Meªsztó,
Orgon és Kardics gyárigazgató a színpadon, Tutajos apja a Tüskevárban és Lohrák Lajoska a 2x2 néha öt címû klasszikusban.
Kállai Ferencet 1956-ban és 1958-ban
Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 1973-ban
Kossuth-díjat kapott, 1989-ben a Nemzeti Színház örökös tagjává választották,
2000-ben a Nemzet Színésze lett.
BOR ÉS TÁNC A BUDAI VÁRBAN. Szeptember 19-ig minden szombaton és vasárnap délután 5 órakor látható a Királyi Borház
és Bormúzeum udvarán a Csillagszemûek
Táncra, lábam! címû elôadása. A negyvenöt
perces szabadtéri mûsorban — melynek koreográfus-rendezôje Timár Sándor — a magyar
nyelvterület csaknem minden tájegységérôl
láthat a közönség egy-egy reprezentatív táncot. A Csillagszemûek többek között Galgamentit, sárközit, rábaközit, zemplénit, kalotaszegit, mezôségit, székelyföldit táncolnak
majd, miközben a nézôk megismerhetik a
népdalokat, a magyar népviseletet is. (1014
Szent György tér Nyugati sétány, 267-1100,
www.kiralyiborok.com)
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

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

VERSEK ÉS FESTMÉNYEK. Rendhagyó kiállítás nyílt a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ M Galériájában. A falakon a festmények
mellett verseket is láthatunk-olvashatunk, a
vitrinekben francia és magyar nyelvû könyvek,
kis agyagszobrok. A mûvek alkotója Palásti
Zsuzsanna, aki két helyen is otthon van a világban: a II. kerületi Keleti Károly utcában és
Párizsban, a fények városában, amely több képének is témát adott. A mûvészt e mellett az
univerzum mibenléte foglalkoztatja, ezt igyekszik absztrakt képein megjeleníteni.
Palásti Zsuzsa hol impresszionisztikus, hol inkább naiv, de mindenképpen egyedi alkotásait
július 30-ig tekinthetik meg az érdeklôdôk.
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. Vas- és acélöntészetünk története. 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 M GALÉRIA a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban. JÚLIUS 31-ig: Versek és festmények. Palásti Zsuzsanna mûvei.
n HAP GALÉRIA: AUGUSZTUS 19-ig: Geometrikus absztakt mûvek. Válogatás Gömör Béla gyûjteményébôl
(1027 Margit krt. 24., földszint)
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 30.: Muszorgszkij: Borisz Godunov. Az opera
eredeti nyelven, a Szabad Tér Színház és a debreceni Csokonai Színház közös produkciójában kerül bemutatásra. AUGUSZTUS 6., 7.: Benny Andersson—Björn Ulvaeus—Tim Rice: Sakk. Musical-koncert. Az elôadások
20.30 órakor kezdôdnek. Részletes információ: www.szabadter.hu
SZÍNHÁZ VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 25.: Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli.
Színpadi játék a Békés Megyei Jókai Színház elôadásában. JÚLIUS 29.: Marc Camelotti: Leszállás Párizsban.
JÚLIUS 31.: Ken Ludwig: Botrány az operában. Bohózat a Miskolci Nemzeti Színház elôadásában. AUGUSZTUS 1.: Sam Bobrich—Julien Stein: Csókol anyád! Az Orlai Produkciós Iroda elôadása. Szereplôk: Vári Éva és
Nagy Ervin. AUGUSZTUS 5.: Carlo Goldoni: A kávéház. Vígjáték a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulat elôadásában. AUGUSZTUS 7.: Moravetz—Venczel: Ali Baba és/vagy negyven rabló. Musical a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulat 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 25., 10.30: Karnevál — Az állatok farsangja. Mozdulatmûvészeti mesejáték. AUGUSZTUS 1., 10.30: Vuk. Mesemusical. A Budapesti Pódium Színház elôadása. AUGUSZTUS 8., 10.30: Az aranyhal meséje. A Trambulin Színház elôadása.

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub idén nyáron is szünetet tart. (1022
Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: JÚLIUSBAN 29-én lesz összejövetelünk. Augusztusban nyári szünetet tartunk. SZEPTEMBER 9-én 16 órakor találkozunk újra klubhelyiségünkben. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Júniustól szeptemberig nyári szünetet tartunk. Mindenkinek kellemes nyaralást, hasznos pihenést kíváA SZELLEMÍRÓ. Kell-e mondani, az új Polanski-film, köszönhetôen a rendezô ügyes-banunk! (1024 Keleti Károly u. 13/b)
jos dolgainak, éppúgy szól magáról Polanskiról, mint a címben szereplô béríróról. Kezdn BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMjük az utóbbival. Ewan McGregor olyan íróembert játszik, akit azért fizetnek az önéletrajzukat publikálni kívánó hírességek, hogy helyettük végezze el az irodalmi piszkos munBER 23–28.: Erdélyi kirándulás. Részletes felvilágosíkát: a sztár a nevét, az emlékeit és a borítón látható mosolyát adja a projekthez, az írás
tás a 326-7830-as telefonszámon, ill. a tothbuda@
chello.hu címen.
pedig a névtelenség homályában körmölô szellemíróra marad. McGregor szellemírójának munkájára két körülmény vet árnyékot: az egyik, hogy megbízójának (Pierce
Brosnan) rossz napja (hete, hónapja) van, mert a britek ex-miniszterelnökeként bizonyos kétes ügyletei miatt veszélyben a jó hírneve, a másik pedig, hogy elôdje hulláját nemrégiben sodorták partra a hullámok. Csoda-e, ha ilyen körülmények között az állandó felügyelet alatt, majdhogynem bezárva tartott bérírónak a kelleténél többször remeg meg a keze, és a tekintetében, majd pedig a tetteiben is egyre
több a kétségbeesés. Ennyi egyébként, és nem több, e keveset markoló, de azt fensôbbséges magabiztossággal teljesítô új Polanski-darab; egy kétségbeesett kisember vergôdése a nagyok játszmájában, melyben legfeljebb csak szépnek lehet lenni, de okosnak aligha. A szellemíró nem egy áhítatot parancsoló fômû, egy pillanatig sem akar az lenni. Egy jól karbantartott, korszerûtlenül korszerû thriller csupán,
egy az egyáltalán nem sok közül.

E. K.
Francia, német, angol film. Rendezte: Roman Polanski. Fôszereplôk: Ewan McGregor, Pierce
Brosnan.

2010/15 — július 23.
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 31.: Börzsöny. Találkozó: 7.45
óra, Nyugati pu., pénztár. JÚLIUS 31.: Cserhát. Találkozó: 9.15 óra, Nyugati pu., pénztár. AUGUSZTUS
1., 7., 8.: Pilis. Találkozó: 7.45 óra, Batthyány tér,
HÉV pénztár. AUGUSZTUS 1.: Gerecse. Találkozó: 8
óra, Déli pu., pénztár. AUGUSZTUS 7.: Gödöllôi
dombvidék. Találkozó: 8 óra, Újpest, Városkapu, Volán pu. AUGUSZTUS 8.: Esztergom — Strázsahegyi
DINPI Látogatóközpont — Palatinus tó — Dorog.
Találkozó: 8 óra, Nyugati pu., pénztár. Információ:
316-3053, 06 20 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024
Keleti K. u. 38.)
n BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT
SPORTKÖR: AUGUSZTUS 8.: Vértes. Csákberény —
Csákberény. Táv: 20 km, szint: 380 m. Találkozó: Népliget, buszpályaudvar, 7 óra. Túravezetô: Mészáros Lajos, tel.: 06 30 217-34164.
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
6-ig, nemcsak tagoknak. JÚLIUS 27.: Egerszalók, Kisnána, Abasár. AUGUSZTUS 20.: Debreceni virágkarnevál, hortobágyi hídi vásár. AUGUSZTUS 31.: Nádasdladány, Székesfehérvár, Tác–Gorsium. SZEPTEMBER 4–14.: Poreè, üdülés közvetlen tengerparti
szállodában. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), 06 20 42-42180, 06 20 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu,
II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla alatti ajtón a fôbejárat mellett balra.
MEDITERRÁN ESTÉK A TERMÉSZETBEN.
Aki szeretne a hôség elmúltával, már a kellemesebb esti hûvösben gyönyörködni Budapest panorámájában és a forróság után fellélegzô élôvilágban, vagy éppen a budai hegyekben tett kirándulás után a barlangban hûsölni, látogassa meg a Duna-Ipoly Nemzeti
Park nyáron hosszabb nyitva tartással üzemelô természeti bemutatóhelyeit.

A Sas-hegyi Látogatóközpontot (1112 Tájék u. 26. Tel.: 06 30 408-4370) augusztus 19ig kedden, szombaton és vasárnap 10–20 óráig, a többi napokon 16–20 óráig kereshetik
fel a kirándulók, a Pál-völgyi-barlangot
(1025 Szépvölgyi út 162., tel.: 325-9505) augusztus 29-ig hétfô kivételével naponta 10–
16 óráig, szombaton és vasárnap 10–17 óráig. Az utolsó barlangtúra 17 órakor indul.
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Új kiállítás vas- és acélöntészetünk történetérôl

Új, állandó tárlat nyílt a Bem József utcai vasöntödébôl lett múzeumban. A kiállítás rövid
magyarázó szövegekkel a vas- és acélöntödék termékeivel és korabeli képekkel mutatja
be a sokféle elméleti tudást és nehéz fizikai munkát kívánó iparág emlékeit az Árpád-kori
kezdetektôl egészen napjainkig.
A megnyitón a tárlat rendezôje, az Öntödei Múzeum igazgatója, Lengyelné Kiss Katalin és Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet, az MMKM fôigazgatója köszöntötte a vendégeket. A kiállítást dr. Sohajda József, a Magyar Öntészeti Szövetség elnöke, a Csepel Metall
Vasöntöde Kft. ügyvezetô igazgatója nyitotta meg. Beszédében felelevenítette a magyar
vas- és acélöntészet történetének legfontosabb állomásait.
Megtudhattuk, hogy a XVII. században épült a Magyar Királyság elsô nagyolvasztója,
majd sorra építettek kohókat, elsôsorban a vasérclelôhelyek szomszédságába. A vasöntészet a XIX. század folyamán indult rohamos fejlôdésnek, amikor megindult a nyersvasgyártás. Ebben az évszázadban százszorosára nôtt a termelés, a vasöntészet a fejlôdô
gépipar és jármûgyártás kiszolgálója lett.
1913-ban 79 vasöntöde mûködött az országban, közöttük voltak olyanok is, melyek
nemcsak ipari, hanem kereskedelmi öntvények gyártásával is foglalkoztak. Építészeti elemeket, tûzhelyeket és szobai kályhákat öntöttek, konyhai mérlegek, csizmahúzók, darálók, cukrászati öntôformák is szerepeltek kínálatukban. A kiállításon ezeken kívül megcsodálhatjuk a változatos formájú faszenes vasalókat, és a szabóságok elengedhetetlen eszközét, a „vasalókályhát”.
Az acélöntés emlékei között látható az a sziklavésô, amelyet az Al-Duna szabályozásához használtak, és amelynek öntését a diósgyôri acélöntödében az 1890-es évek elején
kezdték meg.
A jármûipari öntvények mellett kisebb-nagyobb háztartási eszközöket, utcabútorokat
és a XIX. század közepén európai rangú, híres munkácsi finomöntödében készült, nagy
oroszlánszobrot is bemutatják. A kiállításon a látogatók élôben is végigkísérhetik egy egyszerû vasöntvény formázását.
A rendszerváltás után jelentôsen csökkent a vasöntödék száma, bár Oroszlányban egy
új üzem épült, és a német Busch GmbH gyôri öntödéjébe is telepítettek új formázósort.
Acélöntödéink nagy része mára leállt, a hazai termelés nem éri el a tízezer tonnát sem.
A látványos és tartalmas kiállítás nem csak a szakma szerelemeseinek érdeklôdésére
tarthat számot. Családoknak és iskolai csoportoknak is élményt nyújthat, ha ellátogatnak
a GANZ 1964-ig üzemelô bel-budai öntödéjébe, a mai Öntödei Múzeumba.
(1027 Bem József utca 20. Telefon: 201-4370, www.omm.hu)

GEOMETRIKUS ABSZTRAKT MÛVEK A HAP GALÉRIÁBAN. Augusztus közepéig látogatható a HAP Galéria új tárlata, Gömör Béla orvos gyûjteményének konstruktív, absztrakt modern mûveibôl összeállított válogatása.
— Sokféle magángyûjtemény létezik, többek között örökölt, befektetésként vásárolt. Jelen
esetben egészen másról van szó. A szerény kollekcióból — ismeretterjesztési bemutatást célozva — geometrikus munkákat mutatnak be majd’ 80 éves hosszmetszetben. Ez azért tûnik célszerûnek, mert ezek a mûvek a széles közönség soraiban még mindig kevés megértésre találnak. A kiállított alkotások közül az elsô 1971-ben került hozzám, mégpedig egy Hencze Tamásmû. Majd a 70-es években másoktól is, akik még messze nem voltak tûrt mûvészek sem. A szerény összegû vásárlások szinte mecenatúrát jelentettek számukra.
Más mûvészeti irányok mellett, ha lehetôség adódott rá, újabb geometrikus absztrakt mûveket is sikerült megszerezni. Különleges történet, hogy 1973-ban ismeretlenül levelet írtam Victor Vasarelynek, s a kérésem meghallgatásra talált, mert postafordultával elküldte az itt kiállított, EA szignált szitanyomatát. Az utóbbi évtizedben Matzon Ákos barátom több nagyszerû
munkája gyarapította ezt a nonfiguratív körképet — mutatja be a kiállítás anyagát a gyûjtô,
Gömör Béla.
A kiállítás augusztus 19-ig, hétfôtôl péntekig 14–18 óra között látogatható. (1027 Margit
krt. 24., földszint)
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Önfeledt szórakozás a Városmajorban

Ignác esôje

csi” ªa egyébként felnôtt, sôt, elvált ember
— méghozzá a mama tevékeny közbenjárása
miatt lett az.
A szerzôpáros kiterjedt levelezés formájában bontja ki anya és ªa komikusan egymásra utalt és egymástól elszakadni vágyó viszonyát: mindketten elképesztô utazásokra inLeszállás Párizsban
dulnak, megjelennek a tibeti szerzetesek, a
Marc Camelotti komédiáját július 29-én mu- túlvilággal kommunikáló Mester, a tévés talktatja be a Pódium Színpad.
show világa és maga Elvis Presley is. Minden
A vidékrôl feljövô Robert ámulva ªgyeli, túlzó, felfokozott, és az amerikai tömegkultúamint barátja lakásán átutazik és kisebb-na- ra bizarr paródiája. És közben megismerünk

„A zab aratását be kell fejezni Jakabig,
mert ami kint marad, az kint is veszik”
— summázták eleink a Szent Jakab-napi
(július 25.) viharok tapasztalatait. Dédanyáink hittek benne, hogy „Jakab beszenteli a gyümölcsöt a zivatarral, és
amit hagy, az már megmarad”. Úgy tudták, hogy a zarándokok, a vándorlók, a
búcsúsok védôszentjének ünnepe megmutatja a következô hónapok idôjárását. Ha tiszta volt az ég, sok zöldségre
számítottak, a délelôtti idôjárásból kiolvasták a karácsonyig tartó, a délutániból a karácsony utáni kilátásokat. A gomolyfelhôs eget sok hó elôjelének vélték, vakító napsütésben zord telet vártak. Az apostol osztozik kalendáriumi
ünnepén a Tizennégy Segítôszent egyikével, Kristóffal: vándorok, zarándokok
oltalmat reméltek mindkettôjüktôl.
Szent Kristóf, a kertészek, a gyümölcskereskedôk, a patikusok egykori patrónusa napjainkban az autósok védôszentje,
áldását kérik a hajósok is.

A meleg nyári estéket vígjátékokkal és
bohózatokkal igyekszik még vidámabbá
varázsolni a Városmajori Szabadtéri
Színpad. Az elôadások 20 órakor
kezdôdnek.

Leszállás Párizsban: Damu Roland és Mérai Katalin

Csókol anyád!: Nagy Ervin és Vári Éva

gyobb idôre tanyát ver Janet, az amerikai, Judith, a német és Jacqueline, a francia stewardess. Bernard-t azonban az idôjárás, illetve a
menetrend megváltozása váratlan helyzet elé
állítja: mind a három hölgy egyszerre toppan
be „vôlegényéhez”.
Szereplôk: Damu Roland, Háda János, Mérai Katalin, Bednai Natália, Kökényessy Ági és
Esztergályos Cecília. Rendezte Háda János.

két végletes, humoros és nagyon meghökkentô ªgurát, akikre mélységesen illik a mondás: ha nem létezne, ki kellene találni.
Szereplôk: Vári Éva és Nagy Ervin. Rendezte
Znamenák István.

Botrány az operában
Ken Ludwig bohózatát július 31-én láthatja a
közönség. Az elôadás 2009-ben elnyerte a Vidor Fesztivál Dottore-díját.
A világhírû tenorista, Tito Merelli lesz a készülô Othello fôszereplôje. Mindenki izgatottan, szinte megváltóként várja a „Magniªco”
névre keresztelt tenort. A társulat igazgatója
hatalmas bevételre számít, az Operabarátok
Körének elnöknôje végtelen tiszteletét készül kifejezni a nagy mûvész elôtt. De van,
aki egy kis protekcióra vágyik csupán, más
pedig reménytelen szerelmével készül a
sztárt ostromolni.
Elôadják a Miskolci Nemzeti Színház mûvészei. Rendezte Szirtes Gábor.
Csókol anyád!
Az Orlai Produkciós Iroda mutatja be Sam Bobrich és Julien Stein mûvét augusztus 1-jén.
Adva van egy anya, aki pillanatok alatt képes az ôrületbe kergetni az ô kicsi ªát. „Ki-

A kávéház
Carlo Goldoni klasszikus vígjátékának augusztus 5-én tapsolhat a közönség.
Anca Bradu, az elôadás rendezôje szerint
„Goldoni kávéháza tükre egy önnön megszállottságaiba zárt világnak, amelyet a pénz hatalma, a kisszerû érdekek, tisztességtelen üzletek és nevetséges szerelmi intrikák, egyik
pillanatról a másikra feléledô és kihunyó
szenvedélyek uralnak. Mégis a látszatok mögül felsejlik a szenvedés, a magányosság, a
szomorúság és mindenekelôtt egy világ — a
18. század Velencéje — elkerülhetetlen összeomlásának az érzete. Az események komikuma könnyen abszurdba fordul, a szomorúság, keserûség érzései ott leselkednek a háttérben, hasonlatosan a velencei maszkokhoz, amelyek mögött nem tudni, hogy miféle
arc rejtôzködik. A kávéház kíméletlen tükre
az akkori és a mai valóságnak egyaránt. Goldoni darabja elképesztôen korszerû elemekbôl tevôdik össze: egy groteszkbe hajló komédia, amely keserû költészettel jelenít meg
egy összeomló világot.”
Játsszák a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának mûvészei.

KÖNYVTÁRAK ZÁRVA. A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Hûvösvölgyi úti (1021 Hûvösvölgyi út 85.), valamint Török utcai könyvtára (1023 Török utca 7–9.) augusztus 2–29. között
zárva tart. Augusztus 30-tól változatlan nyitva tartással várnak minden érdeklôdôt. Nyitva
tartás a Hûvösvölgyi úton: hétfôn és szerdán 12–18, kedden és pénteken 10–16 óráig, a
Török utcában: hétfô, szerda, péntek 12–19, kedd, csütörtök 10–16, szombat 10–14 óráig.

„Ignác esôje enyhe tél jele” — vélekedtek dédapáink, ha Loyolai Szent Ignác, a
jezsuita rend alapítójának ünnepén (július 31.) kiadós esô volt. Hittek benne,
hogy a szegények, a kísértéssel küszködôk, a katonák oltalmazója elhárítja
gondjaikat. Dédanyáink Ignác-vizet
(aqua Ignatiana) használtak testi-lelki
bajok orvoslására. A budaiak kapufélfára, ajtóra függesztették a szent képmását veszedelem ellen. Kepegyontó Péternek nevezték egykor vasas Szent Péter,
másként Szent Péter vasaszakadatja napját (augusztus 1.), Péter apostol börtönbôl való csodás szabadulásának ünnepét: egy angyal törte szét láncait. Eleink
böjttel, imával emlékeztek a betegek
patrónusára. „Ha Domonkos forró, kemény tél várható” — vetítették elôre a kilátásokat a Szent Domonkos-napi (augusztus 4.) hôségben. A molnárok különösen várták a XIII. században élt hittérítô ünnepét; a malmok indítása a kenyértelenség végét jelentette. A domonkos
rend alapítóját néha cipóval a kezében
ábrázolják, mert egyik legendája szerint
angyaloktól kapott kenyérrel vendégelte
meg szûkölködô szerzeteseit.

Pintér Csilla

2010/15 — július 23.

HITÉLET

Porziuncola ünnepe

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

Minden ferences templom búcsúnapja augusztus 2-án van. Porziuncola egyike azoknak az Assisi közeli templomocskáknak, amelyeket a XIII. század elején Szent Ferenc állított helyre. Az egyszerû Angyalos Boldogasszony-kápolna (az utókor hatalmas barokk
bazilikát emelt fölé) máig a ferencesek lelki
központja, hiszen Ferenc itt hívta életre a
rendet, Assisi Szent Klára befogadásával és
beöltözésével itt vette kezdetét a klarisszák
története, majd itt halt meg a rendalapító.
„Egy alkalommal Szent Ferenc Leó testvér társaságában Perugiából jövet az Angyalos Boldogasszony kolostora felé tartott. Kemény tél volt,
úgyhogy az Isten hidege majd megvette ôket. Egyszer csak Szent Ferenc odaszólt Leó testvérnek,
aki egy kicsivel elôtte ballagott, és azt mondta
neki:
— Leó testvér, bár a kisebb testvérek életének
és jámborságának példája az egész földön a lelkek épülésére szolgálna is, mindazonáltal írd és
szorgosan jegyezd föl, nem ebben van a tökéletes

boldogság […] Leó testvér, halld a végsô tanulságot! A Szentlélek mindazon kegyelmei és ajándékai közül, amelyekkel Isten az ô szeretteit elhalmozza, a legnagyobb adomány, ha önmagunkat
le tudjuk gyôzni, és készek vagyunk Krisztus szeretetéért elviselni minden bántalmat és méltánytalanságot, minden igazságtalanságot és kellemetlenséget.” (Fioretti, részlet)

Az Assisiben található barokk Santa Maria degli
Angeli bazilikát a Porziuncola kápolna fölé emelték.

JUBILEUMI MINISTRÁNSTALÁLKOZÓ RÓMÁBAN. A Nemzetközi Ministránsszövetség (CIM) fennállásának 50. évfordulója alkalmából nemzetközi ministránstalálkozót szerveznek Rómában Merítsünk az élô vízforrásból címmel. Ötévente hívja a Nemzetközi
Ministráns Szövetség a ministránsokat Rómába. Idén augusztus 3-án és 4-én ministránsok tízezrei lepik el Róma utcáit. A zarándoklat két kiemelkedô, közös programja augusztus 3-án a nemzetközi találkozó a Szent Péter téren, augusztus 4-én pedig találkozás a
Szentatyával. A magyar nyelvû ministránsok közös szentmisén is találkoznak augusztus
4-én délután a Pápával. A magyarországi egyházmegyék ministránsain kívül érkeznek ministránsok a Pozsony—Nagyszombati, a Kassai, a Munkácsi, a Nagybecskereki, a Szabadkai, a Gyulafehérvári és a Szatmári Egyházmegyébôl. Nemzetünket összesen mintegy
1700 ministráns képviseli a zarándoklaton. A találkozón kerületünk több ministránsa is
ott lesz.
A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR negyedik albumának sikere. A luxemburgi székhelyû Pizzicato zenei szaklap 1997-tôl kezdve folyamatosan értékeli a nemzetközi lemezpiac havi
termését. 2010 júniusában a Budapest Music Center kiadónál megjelent Byzantine mosaics címû cédé nyerte el a Supersonic-díjat. Az album zenei színvonala, különleges repertoárja és igényes cédéborítója alapján részesült a rangos elismerésben.
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGET július elsejétôl új paróchus vezeti. Makláry Ákos bemutatkozása július 18-án, ünnepélyes beiktatása július 25-én az esti Szent Liturgia keretében volt. Dr. Verdes Miklós július 1-jétôl Piricsén teljesít szolgálatot.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN vasárnaponként 9.30 órakor van istentisztelet. Elérhetôség: 326-5629, 06 30 289-9415, hegedus.cimbalom@freemail.hu.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG olvasótábort hirdet 6–18 éves
korig a nyári szünet végéig keddenként 9–17 óráig. A tábor helye: 1029 Zsíroshegyi út
47. Megközelíthetô az 57-es autóbusszal a volt Petôfi Sándor mûvelôdési háztól, a 157es autóbusszal a Turul utcától és a 63-as autóbusszal a Remetekertvárosi Általános Iskolától gyalogosan. A tábor célja, hogy megszerettessék a gyerekekkel az olvasást és a választékos beszédet. Tervezett programok: felolvasás, nyelvi játékok, rövid, vidám történetek,
kézmûves foglalkozás, asztalitenisz, foci, barangolás, újságkészítés. A tábor keresztyén
szellemiségû, de egyházi kötôdés nem feltétel. A részvétel díjtalan. A szervezôk kérik,
hogy a gyerekek hozzanak magukkal enni-, innivalót, vonalas füzetet, íróeszközt és ollót.
Lehet hozni kedvenc könyvet, pingpongütôt és labdát, valamint egyéb közösen használható játékot. Szeretettel várják azokat is, akik csak egy-egy alkalomra tudnak eljönni! Jelentkezni és érdeklôdni Fenyvesi Judit tanítónônél a 06 30 392-8362 mobilszámon vagy
Békés Tamás gyülekezeti felügyelônél lehet a 275-7962 vonalas telefonon.
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN augusztus 1-jén úrvacsorás istentisztelet lesz. Augusztus 5–8. között gyülekezeti csendes hétvége lesz Monoszlón (Balaton-felvidék). Lelki programok, beszélgetések, kirándulások: jó lehetôség a közösség gyakorlására és a testi-lelki feltöltôdésre. Részvételi díj 22 000 Ft (támogatás igényelhetô). Információ: www.kg-hidegkut@t-online.hu, tel.: 06 30 383-8145.
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A katolikus keresztelés
A gyermek keresztelését legalább a szülôk
egyikének kell kérni, lehetôleg a lakóhely szerint illetékes plébánián, de megfelelô okból
kérhetik máshol is. Mindig kérhetô a keresztelés Budapesten a Szent István bazilikában,
a Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián (XIV.,
Bosnyák tér), illetve az Esztergomi Fôszékesegyházban. Az egyház kéri, hogy a szülôk, illetve keresztszülôk (ha vannak) a keresztelés
elôtt oktatáson vegyenek részt. (Ez 7 év alatti
gyermek keresztelése esetén szükséges.) Az
elôkészítô foglalkozások száma és gyakorisága a jog szerint nincs megszabva, nem kell indokolatlanul hosszúnak lennie.
A kereszteléshez szükséges, hogy legalább
az egyik szülô vállalja a gyermek katolikus nevelését. A gyermek katolikus nevelésére vonatkozó ígéretet akkor is bizalommal kell fogadni, ha a szülôk más (idôsebb) gyermeküket korábban hitoktatásra nem járatták. A
gyermek megkeresztelésének nem feltétele,
hogy a szülôk egyházilag rendezett házasságban éljenek, illetve visszamenôleg egyházközségi hozzájárulást (egyházi adót) ªzessenek.
Keresztszülô lehet az a tizenhatodik életévét betöltött személy, aki alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni; aki katolikus, megbérmált és az oltáriszentséget már
magához vette, a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él. Ha a keresztelést végzô pap nem tud meggyôzôdni a keresztszülôk
alkalmasságáról, saját plébánosuktól kér keresztszülôi igazolást.

Aki a keresztszülôség feltételeinek nem felel meg, azt tanúként lehet bejegyezni az
anyakönyvbe, ha nincs keresztszülô, akkor a
tanú jelenléte is elegendô a keresztség kiszolgáltatásához.
Ha a szülôk egyike sem katolikus, de mégis
a katolikus keresztelést kérik gyermekük számára, meg kell jelölniük olyan személyt, aki
a gyermek katolikus nevelését vállalja, és a
keresztszülôség feltételeinek megfelel, a gyermekkel azonos településen lakik, és segíteni
fogja katolikus nevelését.
A felnôtt jelentkezôket a plébániák szokása szerint személyesen és gondosan fel kell
készíteni. Bár a felkészülés a keresztény életbe való fokozatos bekapcsolódást is megkívánja, ez nem jelenti sok éves gyakorlati idô
elôírását. Nem bocsátható keresztelésre az a
felnôtt, aki érvénytelen, és egyházilag nem is
rendezhetô házasságban él.
Forrás: www.esztergomi-ersekseg.hu
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A Titanic utasait mentô Carpathia
A múlt emlékeinek
Nemrég egy kedves olvasónk azzal a
kéréssel fordult szerkesztôségünkhöz,
hogy segítsünk megkeresni azokat, akik
még ismerhették — ha közvetve is —
néhai nagyapját. A levél további
részébôl kiderül, hogy a nagypapa nem
más, mint dr. Lengyel Árpád, aki a
Carpathia magyar hajóorvosaként 1912ben részt vett a jéghegynek ütközött
Titanic szerencsétlenül járt utasainak
mentésében.

Kíváncsiak lettünk az unokára, így otthonában felkerestük Völgyi Péterné dr. Reich Mártát.
— Három kerülethez is erôsen kötôdöm
— meséli Márta, aki
1973 óta kerületünk lakója. — A nyolcadikban születtem, még abban a lakásban, amelyben nagyszüleim is éltek, és ahol nagyapámnak a rendelôje volt.
Amikor férjhez mentem, akkor költöztünk
ide, a Felsô Zöldmáli útra, itt nôtt fel a ªam
és a lányom. És végül a XIII. kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskolában tanítottam 40
éven át magyart és franciát.
Nagyapám a Kapás utcai rendelôintézetben dolgozott az orr-fül-gégészet osztályvezetô fôorvosaként 1928-tól egészen 1940-ben
bekövetkezett haláláig, valamint fôorvosi
munkakört töltött be a Budapesti Mentôegye-

Kép a Kapás utcai orvosi rendelôbôl

sületnél. Reménykedem, hogy talán van
olyan kerületi lakos, akinek szülôje, nagyszülôje ismerhette ôt, akinek valamilyen emléke van róla.
Miért indult el nagyapja nyomában?
Két év múlva, 2012-ben lesz éppen száz
éve, hogy elsüllyedt a Titanic. Elhatároztam,
hogy a kerek évfordulóra megírom nagyapám történetét, ehhez gyûjtök jelenleg is
anyagot. Nagyon kevés ismerettel rendelke-

1912. május: jótékonysági futballmeccs a Titanic árváinak megsegítésére, amelyen a Carpathia legénysége és
az MTK csapata játszott. A képen Arthur Rostron, a Carpathia kapitánya, Lengyel Árpád, valamint Bárczy
István, Budapest polgármestere.

zem, hiszen én magam, sajnos, nem ismerhettem ôt személyesen, csak édesanyám elbeszélései nyomán. Azt tudom, hogy borzasztóan megrázta ôt a katasztrófa, nem szívesen
beszélt róla családi körben. 1912 májusában
tartott egy felolvasást a Budapesti Orvosi Kaszinóban azokból a feljegyzésekbôl, amelyeket közvetlenül a tragédia után írt. Késôbb ez
az elôadás többször megjelent nyomtatásban
is. A kerek évfordulókon felkérték, hogy idézze fel emlékeit, így 1937-ben, a 25. évfordulón a rádióban is készült vele felvétel.
Korábban nem próbált kutatni?
Amíg édesanyám élt, ô ápolta nagyapám
emlékét. 2001-ben, a halála után vettem én
kézbe a családi örökség sorsát, de amíg aktív
pedagógus voltam, nem sok idôm volt foglalkozni vele.
Egészen a hatvanas évekig nem nagyon lehetett beszélni ilyen „amerikás” témákról.
Késôbb, ahogy enyhültek a politikai viszonyok, úgy nôtt meg az érdeklôdés az egykori
tragikus események és a segítôkész magyar
orvos iránt. Jelentkezett a Magyar Hajózási
Szakközépiskola, hogy védnökséget vállalnak
a sírja felett. Azóta is minden év szeptemberének utolsó csütörtökén, a tengerészeti világnapon megkoszorúzzák az emlékhelyet.
Itt hangzott el az a mondat dr. Papp Zoltánnak, a Mentômúzeum nyugalmazott igazgatójának beszédében, ami engem mélyen megérintett, és további kutatásra sarkallt: „Az
1900-as évek elején két magyar orvos nevét ismerte az egész világ: Semmelweis Ignácét és Lengyel Árpádét.”
2007-ben a Millenárison láthattunk izgalmas kiállítást a Titanic katasztrófájáról.
Amikor hírét vettem a kiállításnak, felkerestem a szervezôket, akik örömmel fogadtak, és egy külön vitrint rendeztek be nagyapám kitüntetései, fényképei és egyéb relikviái számára. A kiállítást követôen éreztem
úgy, hogy nekem ezt a történetet meg kell írnom. Ugyanakkor arra is rá kellett ébrednem, hogy borzasztó keveset tudok a nagyapámról. Nagyanyám 1944-ben halt meg, és
anyám családjának többi tagja sem él már. A
„nyomozást” Pilismaróton kezdtem, mert
tudtam, hogy ott született 1886-ban. 2008ban emléktáblát avattak tiszteletére, és az ottani önkormányzat épületében egy csodálatos kiállítást hoztunk létre közösen a helyi
szervezôkkel és a fôszervezô dr. Balogh Tamással, a TIT Hajózástörténeti Társaságának
elnökével.
Mit sikerült eddig kideríteni?
Hosszas keresgélés után megtudtam, hogy
a Tavaszmezô utcai Fôreálban érettségizett
1904-ben. Még abban az évben a Pázmány
Péter Tudományegyetem orvosi karára jelentkezett, amit 1909-ben sikeresen el is végzett. Utána orr-fül-gégész szakorvosnak készült, gyakorló éveit a Rókus kórházban töl-
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hajóorvosa kerületieket gyógyított

„

nyomában

tötte. 1911-ben kezébe került egy újsághirdetés, amelyben angolul beszélô magyar orvost
kerestek a Carpathia fedélzetére, amely kivándorlóhajó volt, Fiume és New York között
szállította az új hazára áhítozókat. Nagyapám
ªatal, független, kalandvágyó ember lévén jelentkezett a hirdetésre, és fel is vették. A hajó eljutott New Yorkba, majd a visszaúton
kapta az értesítést a Titanic tragédiájáról. A

Katonaorvosként az elsô világháborúban

megrázó élmények hatására nagyapám soha
többé nem szállt hajóra.
Márta közben elôkeresi a nagyapai hagyatékot: fotók, kitüntetések, oklevelek, egykori
orvosi táskája, amiben még a fecskendô is hibátlanul megvan, egy portré, amit egy hálás
beteg készített, az I. világháborúban katonaorvosként viselt szuronya, egy ingyenes bérlet, mert — mint kiderül — az orr-fül-gégész
szakorvos élete végéig mentôorvosként, iskolaorvosként, sôt a HÉV üzemorvosaként is
dolgozott.
— Nagyon pontos, következetes, mélyen
empatikus ember volt édesanyám elbeszélése szerint, de ez meglátszik az írásán is — mutatja a régi leveleket Márta. — Kiegyensúlyozottnak ismerték, ami ugyanakkor azt is jelentette, hogy érzelmeiben visszafogott, inkább fegyelmezett, mint túláradó volt. Szerette a társaságot, rendszeresen összejártak kártyázni, és lelkes zenebarátként nagyanyámmal rendszeresen jártak az Operába is.
Sajnos, sok fehér folt van még az élettörténetében, ezért lennék nagyon hálás mindenkinek, aki bármilyen adalékkal tud szolgálni
ahhoz, hogy többet tudjak meg errôl a nagyszerû emberrôl.
Péter Zsuzsa

Részletek dr. Lengyel Árpád írásából, melyet Titanic és Carpathia címmel 1912. május 17-én felolvasott a Budapesti Orvosi
Kaszinóban.
„Sohasem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amidôn ébresztôm magából kikelve rohant szobámba, hogy felkeltsen, s bár még akkor ô maga sem tudta, hogy mirôl van szó, viselkedésével elárulta, hogy valami nagy balesetet sejt a Carpathia személyzetének éjjeli 1
óra tájban való mozgósításából. Alighogy hozzáfogtam az öltözéshez, már jön az angol orvos is hozzám, és mondja: „Doctor a big thing
Titanic is sinking.”
Nem akartam elhinni, hogy ébren vagyok,
s mint egy nyomasztó, kellemetlen álmot, el
akartam ûzni gondolatkörömbôl a hallottakat, de sajnos, nem tûnô álomkép, hanem keserves valóság volt az éjjeli híradás.”
„Az irányváltoztatott Carpathia 13 mérföldes átlagos sebességét 18 mérföldesre váltotta
fel. Utasaink, akik a fedélközi utasokkal
együtt kb. 1100-an voltak, nyugodtan aludtak, és mit sem tudtak arról, hogy mi van készülôben.”
„Az orvosok elosztása úgy történt, hogy az
elsô osztályú étkezô teremben az angol orvos,
a második osztályban az olasz orvos nyert elhelyezést, és én a fedélközön lévô orvosi szobába voltam rendelve. Minthogy ott van a legalacsonyabb feljáró, a fedélköz ajtajain emeltük be késôbb a menekülteket, akiket azután én osztályoztam,
s szabtam meg további tartózkodó helyüket.”
„Három óra is elmúlt már, midôn beértük az elsô csónakot, amelyen kb. 25-en voltak. Kötelet dobtak le nekik hajónkról, s úgy húzták magukat annak segítségével a feljárónkhoz. Azonban a csónakban ülôk sehogy sem tudtak a többszörös kísérlet dacára a hidegtôl megdermedt tagjaikkal felmászni, ezért egyenként kellett ôket felhúzni csigákon a mi biztosabb talajt nyújtó hajónkra.”
„Elôször mindenki a feljáró melletti rendelôszobába jött, s miután meleg itallal, takaróval szolgáltunk, az illetôket — ha sérülésük nem volt — a nekik megfelelô osztályba vezették. A sebesülteket ideiglenesen ellátva azonnal hordágyon a kórterembe szállították, ahol nemsokára részesültek végleges
orvosi kezelésben. Könnyekre fakasztott mindenkit a menekültek jajgatása, mert amint hajónkra jutottak, és kissé feleszméltek, újból kitört belôlük a mérhetetlen fájdalom megnyilvánulása. Ki a gyerekeit, ki a szüleit, ki pedig élete párját kereste. Rettenetes volt nézni ezeket az embereket.”
„Összesen 705-en menekültek meg. Legtöbben bokaízületben szenvedtek kisebb-nagyobb zúzódásokat, volt azonban több lábtörés és egy felkartörés is. Azonban nemcsak a szemmel látható sérülésekkel bírók voltak betegek, hanem sokkal többen olyanok, akiket súlyos idegrázkódtatás tett beteggé.
Voltak nôk, akik egyik ájulásból a másikba estek, egyesek görcsökben fetrengtek, némelyek síró- és
nevetôgörcsöket kaptak, és igen sokan félrebeszéltek.”
„18-án délután türelmetlenül vártuk a partra érkezést. 9 óra után értünk be a dokkba, amelyet villamos fényár világított meg, és hatalmas villamos betûkkel világított a „Cunard” név. A dokk épület
Hudson folyó felé nézô teraszán rengeteg ember várt, örömujjongásban törtek ki megérkezésünkkor.
A várócsarnok telve volt újságírókkal, és lesték a hajóról kijövôket.”
„Másnap, 19-én 14 órára tûzetett ki az indulás ideje. Az összes lapok telve voltak hajónk dicséretével, s az elôkelôségek tömege jött látogatni a Carpathiát, amelyet elözönlött az újságírók és fotográfusok serege.”
„Marconival kell végeznem, akinek elméje szülte a dróttalan távírót, a tengeri utasok egyetlen reményét, amely veszély idején odavonzza a segítséget az arra szorulóknak. Az ô szikrája az, amely bevilágítja az óceánt, és annak utasai általa érzik, hogy nincsenek végleg elzárva a külvilágtól.”
(Ez volt az elsô alkalmak egyike, hogy használták az SOS jelzést!)
Völgyi Péterné várja mindazok jelentkezését, akiknek bármilyen emlékük van nagyapjáról, a Kapás utcai rendelô orr-fül-gégészetén dolgozó dr. Lengyel Árpádról. Telefon: 3255936 vagy 06 30 570-5292.
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Betörôtrió a hûvösön
A Rhédey utca egyik társasházába április 9én betörtek az éjszakai órákban. Az elkövetôk egy idôs ember lakását szemelték ki, aki
azonban felébredt a mozgásra. A megfélemlített házigazdát szomszédja segítette ki azzal,
hogy a szokatlan zaj miatt értesítette a rendôrséget. A kiérkezô járôröknek sikerült elfogniuk az egyik betörôt, majd a nyomozást követôen a tettestársak csuklóján is bilincs csattant. Kiderült, hogy a társaság számlájára írható több más betörés is.

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

n Kerékpárt vitt el június 24-én egy Csatárka utcai garázsbetörést követôen egy ismeretlen tettes.
n Egy, a Tárogató lejtô alatti lakóházba
surrant be június 25-én az ismeretlen tettes, aki egymillió forint értékû ékszerekkel
távozott.
n A Margit körúton egy lakás kitekintô
ablakát benyomta, majd benyúlva elfordította a kulcsot egy betörô június 27-én. A
tettes 60 ezer forint készpénzt vitt el. Aznap egy másik lakásba is betörtek a Margit
körúton. 75 ezer forint értékben vittek el
készpénzt és mûtárgyat.
n Befeszítette egy Budenz úti társasház
ajtaját az az ismeretlen, aki 15 millió forintnyi értéket vitt magával június 25. és június 27. között.
n A Moszkva téren egy üzletbôl tûnt el
mintegy másfél millió forint készpénz június 27-én.
n A Szabadság utcai sporttelep külsô rácsának lefeszítésével tört be egy ismeretlen
elkövetô, és csaptelepeket vitt el június
26–27-én.
n 250 ezer forintnyi étkészletet és készpénzt vitt el egy Bimbó úti lakásból a betörô június 30-án. A tettes elôtte befeszítette
az ablakot.
n A Fô utcában egy lakás ajtaját befeszítette az az elkövetô, aki július 2-án ékszereket és porcelánokat tulajdonított el százezer forint értékben.
n Ékszereket, mûszaki cikkeket és készpénzt loptak el több mint félmillió forint értékben július 2-án egy Frankel Leó úti lakásból, miután az ismeretlen elkövetô feltörte
az ajtózárat.
n Egy Kölcsey utcai családi ház teraszajtaját fényes nappal feszítették ki július 5én, ékszereket vittek el.
n Antik tárgyakat lopott a betörés során
egy elkövetô július 5-én a nappali órákban
egy Ördögárok utcai családi házból.
n Áramot lopott, valamint megrongálta
a villanyórát egy máriahegyi nyaralóban
egy ismeretlen elkövetô valamikor május
1. és július 5. között.
n Festmények és készpénz látta kárát
egy Felhévízi úti ingatlanban a július 6-án
történt betörésnek. A tettes felfeszítette a
rácsot.

KÉK HÍREK

Fiatalokat loptak meg
A Cseppkô Utcai Nevelôotthon nyitott ablakán keresztül jutott be az intézménybe három ªatal július 16-án az éjszakai órákban.
Az intézet kis- és gyermekkorú diákjaitól mobiltelefont és egy táskát tulajdonítottak el. A
kerületi rendôrkapitányság közterületi nyomozó szolgálata eredményes és gyors reagálá-

sának köszönhetôen már a bûncselekmény
helyszínéhez közeli utcában igazoltatták a két
ªúból és egy lányból álló csoportot. Az intézkedés során a rendôrök megtalálták náluk az
ellopott tárgyakat. Az ügyet büntetôeljárás keretében vizsgálja a rendôrség, az elkövetôk elszámoltatása jelenleg is folyamatban van.

Elkapták a csalót
Csalás megalapozott gyanúja miatt indított
eljárást a kerületi rendôrkapitányság egy ügyben még az év elején. A feltételezett elkövetô
— több esetben egy autóból kiszólva — járókelôket szólított le az utcán, és különbözô tárgyakat ajánlott megvételre, illetve ajándékba. A sértettek lakásán azonban nagyobb
összegeket csalt ki a megtévesztett emberektôl. A hosszas nyomozás során számos sér-

tett jelezte, hogy velük szemben hasonló bûncselekményt követtek el. A begyûjtött információk alapján a rendôrök kézre kerítették
az elkövetôt, akit a rendôrség üzletszerûen
nagyobb értékre elkövetett csalás bûntettének elkövetésével gyanúsít. A több mint 5
millió forintnyi kárt okozó cselekménysorozat után az összes sértettet teljes körûen kártalanította az elkövetô.

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

Zöldség mellé lopott táska
Megérte a kitartó nyomozói munka, hiszen régóta keresett bolti tolvajokat füleltek le a II. kerületi rendôrök. Sajnos, még tavaly szilveszterkor sem pihentek a bûnözôk. A II. kerületben
például a Hûvösvölgyi út egyik zöldségeséhez
tért be rossz szándékkal négy ismeretlen személy. A vásárlási szándék idôvel zavaró érdeklôdésbe csapott át, hogy a boltos ªgyelmét minél
jobban eltereljék a kéretlen látogatók. A beszélgetés alatt valaki besurrant a raktárhelyiségbe,

ahonnan eltulajdonította az eladó táskáját. Az
esetre csak késôbb derült fény, amikor a boltos
hiába kereste értékeit és iratait. Több hónapos
sikeres nyomozói munka után a rendôrség látókörébe került egy vidéki csoport, amelynek tagjait lopás elkövetésének megalapozott gyanújával a közelmúltban vittek kihallgatásra, majd
gyanúsítottak meg a zöldséges meglopásával.
Az elkövetôk a büntetôeljárás során szabadlábon védekezhetnek.

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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Három helyett két várakozási övezet
Az önkormányzat új parkolási rendeletének
több eleme a városrészben élôk elônyére változott július 1-jétôl. A kerület bôvítette a kedvezményezettek körét, így az azonos lakcímmel rendelkezô tulajdonosoknak nem kell
éves várakozási hozzájárulást ªzetni a máso-

dik és harmadik autó után. Újdonság, hogy
az eddigi három várakozási övezet helyett két
területre osztották fel a kerületet, miután
összevonták a két rózsadombi zónát. A rózsadombi vagy a vízivárosi övezetre szóló engedéllyel az adott területen belül bárhol lehet

A parkolási zónák térképe és a határoló utak listája

Fôvárosi útfelújítások nehezítik a közlekedést

várakozni. Az idei év elsô félévére kiadott várakozási engedélyek 2011. január 31-ig érvényesek. A parkolási engedélyeket továbbra is
a Városrendészetnél lehet intézni ügyfélfogadási idôben (hétfô 13.30–18.00, szerda
8.00–16.30, péntek 8.00–11.30). További felvilágosítás a 346-5678-as telefonszámon
kérhetô.

Szélesítik a hidat

úton is régóta dolgoznak a kivitelezôk a csatornaépítésen. Akik a szorult helyzetben szeretnének alternatív útvonalat találni, azoknak nincs könnyû dolguk, hiszen egyidejûleg
felbontották a Kelemen László utcát is felújítás miatt, jelentôsen megnehezítve a közlekedést. Nem sokkal távolabb pedig a Budakeszi
út felújítása zajlik a Hûvösvölgyi és a Kuruclesi út között, ami szintén hátráltatja az elôrejutást. A Fazekas és a Horvát utcában július elsô felében kezdôdött útfelújítás, ezért a Csa-

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. Ugyanakkor a párhuzamos Pasaréti

A Margit hidat felújítása során közel három
méterrel ki is szélesítik. Már a déli, parlament felôli oldalon is készül az acélburkolat,
amelyen a korábban is alkalmazott bakdaruk
közlekednek majd külön síneken — tájékoztatta lapunkat a kivitelezô MH 2009 Konzorcium. Dolgoznak az elöregedett vasbetonszerkezetek bontásán, az új acél pályatest beépítésén és a korrózióvédelmi munkákon egyaránt. Ugyanakkor a Margit híd részleges átadásának idôpontja körül továbbra sincs
megállapodás, mert a kivitelezô mintegy 3
hónapos csúszással számol, amit a megrendelô fôvárosi önkormányzat elfogadhatatlannak tart és kötbérezést helyezett kilátásba. A
jelenlegi állapotok alapján a konzorcium nologány utca és a Margit körút között útszûkü- vemberre datálja, hogy a hídon megindulhat
let nehezíti a közlekedést. Pesthidegkúton a az autós közlekedés. Munkálatok persze azt
Nagyrét utcában dolgoznak az út felújításán, követôen is lesznek, így például a mûemlékami miatt a Máriaremeti és a Hidegkúti út ta- védelmi feladatokat akkor is elvégezhetik, ha
már a gépjármûforgalom birtokba vette a
lálkozásánál is torlódások alakulnak ki.
Szabó G. Margit hidat.

FOTÓ: MARGIT HÍD SAJTÓIRODA

A fôvárosi önkormányzat a II. kerületben egyidejûleg több, fontos szakaszon is út-, illetve
közmûfelújításba kezdett, ami ismét próbára
teszi a forró idôjárásban közlekedôk tûrôképességét. A nyári, kisebb forgalom ellenére
több ponton kell torolódásra vagy forgalomkorlátozásra számítania a gépjármûvel közlekedôknek aszfaltozás, vízvezeték- vagy csatornaépítés miatt. A nyári, útfelbontással járó munkák leginkább a Pasaréten keresztül
közlekedôket érintik.
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Pro Cultura Hungarica-díj Budai Líviának
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Nevelôszülôi tanfolyam

A Montrealban élô, de kerületünkben is otthonra találó világhírû opera-énekesnô, Budai Lívia a magyar kultúra külföldi megismertetéséért és terjesztéséért Pro Cultura Hungarica-díjat vehetett át.
Budai Lívia három évtizedet töltött három
kontinens operaszínpadain, ahol legemlékezetesebb alakításait Monteverdi, Verdi, Bizet
és Wagner operáiban nyújtotta.
A külföldi állampolgárok részére adományozható díjat Vastagh Pál nagykövet adta át a
hatvanadik születésnapját ünneplô énekesnek Ottawában. A nagykövet méltatása szerint a kitüntetés fontos jele annak, hogy Magyarország számít a mûvésznôre.

Csecsemôk és kisgyermekek nevelésére várnak jelentkezôket a hamarosan induló nevelôszülôi tanfolyamokra.
Nevelôszülô az lehet, aki ªzikailag és pszichésen alkalmas gyereknevelésre, és az átmeneti idôre a vér szerinti családjából kiemelt
gyermek neveléséhez biztonságos és nyugodt
körülményeket tud biztosítani, valamint akinek otthona, környezete alkalmas erre a célra.
Fontos, hogy a leendô nevelôszülô házastársa, élettársa támogassa elhatározását,
és ketten együtt vállalják, hogy elvégzik a
törvény által kötelezôen elôírt hatvan
órás, önköltséges felkészítô tanfolyamot.
Cselekvôképes, büntetlen elôéletû, 24–45
éves magyar állampolgárok jelentkezését
várják.
További tájékoztatás: www.tegyesz.hu, FôváA Második Alap Közhasznú Alapítvány a 2009. évben pályázatot nem nyújtott be, támogatás- rosi Önkormányzat Területi Gyermekvédelban pályázati úton nem részesült. Az alapítvány számláján 2008. évi zárásakor 130 092 Ft tô- mi Szakszolgálata, 1081 Budapest, Alföldi u.
ke található.
9–13. Telefonszám: 323-2900, 323-2921.

Beszámoló

Tûzgyújtási tilalom a budapesti erdôkben
A hetek óta tartó meleg, száraz és csapadékmentes idôjárás miatt tûzgyújtási tilalmat rendelt el a budapesti erdôkben a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága július 19-tôl. A visszavonásig érvényben lévô tiltás a Budapest közigazgatási határain belül lévô erdôkre és az erdôk kétszáz méteres
körzetében lévô területre vonatkozik. Ilyenkor a kijelölt tûzrakó helyeken sem szabad tüzet rakni.

Születésnap a Rét gyógyszertárban
„Hûsége most sokat ér”
Már egy éve volt, amikor a kívül-belül felújított Rét utcai épületben
átadtak egy minden igényt kielégítô egészségházat, és így — hosszú évszázadok után — újra a beteggyógyításé lett a fôszerep a sarokházban.
De mit is jelent az egészségház, és milyen elônyei vannak?
A Rét utca 3. szám alatt található épületben nemcsak felnôtt háziorvosi és gyermek-háziorvosi alapellátás folyik, hanem a védônôi szolgálat mellett gyógyszertár is mûködik. A betegek így az orvos által felírt recepteket még ugyanabban az épületben, kényelmesen, felesleges utazgatás és extra idô ráfordítása nélkül is ki tudják váltani.
A patika nemcsak megjelenésében veszi fel a versenyt nyugati társaival, de aki ide betér, Alice Csodaországában érezheti magát, mert a
gyógyszerészek és az asszisztensek
udvariasan és gyorsan dolgoznak, és
segítôkészen válaszolnak a kérdésekre. A gyógyszertár csatlakozott a II.
kerületi önkormányzat kezdeményezéséhez, és július eleje óta hivatalos
II. Kerület Kártya-elfogadóhely
(minden nem támogatott termék
árából 10% kedvezményt adunk),
az ebbôl fakadó elônyöket minden
ilyen kártyával érkezô beteg élvezheti.
És ha ez mind nem lenne elég indok, hogy itt váltsuk ki a gyógyszereinket, a patika „Hûsége most sokat
ér!” szlogennel meghirdette hûség-

programját. Aki eddig csatlakozott a törzsvásárlók egyre bôvülô köréhez, tudhatja, hogy a hûségforintokat könnyedén pénzre lehet váltani patikai termékek vásárlásakor. Ha azonban valakinek szíve vágya
egy polár takaró vagy egy Disney szendvicssütô, akkor ô se csüggedjen, forintjaiért ezt is megkaphatja. (Az éppen aktuális hûségajándékokról a patikában és a szóróanyagokon lehet bôvebb információt
kapni.) A kínálatban mindenki talál kedvére valót. Hûségforintokat
bárki gyûjthet, aki csatlakozik a programhoz és itt váltja be a receptjeit… minél többet, annál kevesebb
forintot kell kivennie a zsebébôl.
De a születésnap ennél többet is
tartogat. Jelen esetben az ünnepelt
adja a tortát és az ajándékot is. Július 15. és augusztus 31. között hetente három vásárló visszanyerheti vásárlása értékét. Ehhez nem kell
mást tenni, mint kitölteni egy regisztrációs lapot, a vásárlást igazoló
blokkal együtt bedobni a patikában
az erre a célra kihelyezett ládába, és
várni, hogy Fortuna asszony a kegyeibe fogadja.
Egy szóval, már van, aki felismerte, hogy érdemes odaªgyelni a betegek elvárásaira, és ennek megfelelôen kialakítani egy minden igényt kielégítô patikát, ahol már az is gyógyhatással bír, ha csak beteszi a lábát
az ember, akár este 8-kor is.
(x)
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Forma-1 a Mammutban
Budapest életét minden évben megbolygatja a száguldó cirkusz, a 2010. május 28-án nyitott meg a Mammutban haForma-1 mogyoródi látogatása. Az idén nyáron a Mammut látoga- zánk elsô Vodafone McLaren Mercedes üzlete a Votói testközelbôl is megcsodálhatnak egy valódi versenyautót.
dafone, a Forma-1 McLaren Mercedes csapat fôszponzora jóvoltából a ház második emeletén található Vodafone márkaboltban. A nyitást
követôen hihetetlen akciókkal
várták az autóversenyzés és a divat szerelmeseit,
ám a meglepetéseknek még korán sincsen vége:
A Forma-1 magyarországi startja elôtt egyenesen a Hockenheim-i futamról érkezik Budapestre
az összesített pontversenyt is vezetô McLaren Mercedes csapat, akik egyik versenyautójukat ki is állítják a Mammutban, hogy vendégeink közvetlen
közelrôl is megtekinthessék ezt a fantasztikus
technikai csodát. Bár az autót kipróbálni, sajnos,
nem lehet, de garantáljuk, hogy érdemes lesz betérni hozzánk, mert az autón kívül egyéb meglepetés is várja a látogatókat, a Forma-1 rajongókat.
De hogy mi is lesz az? Esetleg ki is lesz az? A részletekrôl a www. mammut.hu oldalon olvashatnak.
A színes programok mellett a Mammut továbbra is odafigyel hûséges vásárlóira. Nyári parkolási
akciónk augusztus 31-ig tart: ha 10 000 Ft felett
vásárol üzletházunkban, két óra ingyenes parkolást biztosítunk Önnek, és meghívjuk egy jéghideg gyümölcsfalatra a Fruity Magic-be.
www.mammut.hu

A rejtvény fôsoraiban Herder szavait rejtettük el. A 2010/13.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „A pontosság a királyok udvariassága”. A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint értékben
választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából: Dr.
Bánkútiné Szente Éva, Domonkos Tibor és Kalocsai Kristóf. 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. augusztus 6-ig.
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BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06 20 359-5918
Gyermekfelügyeletet vállal szeretettel,
gondoskodással, hozzáértéssel, gyakorlattal fiatal pótnagymama gépkocsival.
Tel.: 06 20 326-6952
Kiváló referenciákkal vállalok betegápolást.
Jutka nôvér, tel.: 06 30 605-2831.
IDÔSEK SEGÍTÉSÉT, HÁZI GONDOZÁSÁT,
ÜGYINTÉZÉST, TAKARÍTÁST VÁLLAL LEINFORMÁLHATÓ, MEGBÍZHATÓ GYÓGYPEDAGÓGUS NÔ REFERENCIÁVAL. TEL.:
06 20 342-8698
Kulturált, megbízható hölgy bejárónôi munkát vállal igényes családnál. Tel.: 06 30
323-2041
Gyakorlattal rendelkezô nôi-férfi fodrászt
keresünk vendégkör átvételére, vállalkozóival a Török utcába. Tel.: 06 20 480-5780

OKTATÁS
BEIRATKOZÁS A HABAKUKKBA szeptemberben induló német vagy angol kétnyelvû
ovis, valamint bölcsis csoportokba! Bölcsinkben félnapos és háromnapos ellátás is van!
Tel.: 06 30 958-8629, www.habakukk.hu
HIDEGKÚTI CSALÁDI HÁZBAN BÖLCSÔDÉS KORÚ GYERMEKEK EGÉSZNAPOS
FOGLALKOZTATÁSÁT, FELÜGYELETÉT
VÁLLALOM. EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS, JÁTSZÓHÁZ, NÉMET NYELVOKTATÁS. EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL ÉS LEINFORMÁLHATÓ TAPASZTALATTAL RENDELKEZEM.
TEL.: 06 30 646-9724, 06 30 824-9131
Gitároktatás kezdôknek és haladóknak
a II. kerületben, megfizethetô áron,
többféle stílusban (blues, funky, rock, latin, jazz) egyénre szabott órákkal. Tel.:
06 30 335-2949
ZENETANÁR II. KERÜLETI LAKÁSÁN GITÁROKTATÁST VÁLLAL. 1500 FT ÓRÁNKÉNT. ÉRDEKLÔDNI: 06 20 519-0285,
326-0374
Viselkedéskultúra tanácsadás rendezvények
résztvevôinek (esküvô, fogadás, állásinterjú), illetve gyerekoktatás. Tel.: 06 30 9521738
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, FELZÁRKÓZTATÁS MINDEN TÁRGYBÓL, NAGY GYAKORLATTAL! HÁZHOZ MEGYEK! TEL.: 06
70 595-1948
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNÔ több éves
külföldi tapasztalattal NÉMET-, ANGOL, FRANCIAOKTATÁST, nyelvvizsgára felkészítést vállal felnôtteknek és tanulóknak. Tel.: 06 30 373-8069
Németül foglalkozás gyerekekkel. Tel.: 06
30 952-1738
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

INGATLAN
JELZÁLOGHITEL, HITELKIVÁLTÁS AZ ERSTE
BANKTÓL KÖLTSÉGMENTESEN. TEL.: 06 30
931-5689
GARÁZS ELADÓ A PASARÉTI TÉRI TEMPLOMTÓL 1 PERCRE, A BARTÓK EMLÉKHÁZNÁL (CSALÁN-CSÉVI SAROK). TEL.:
06 20 534-4487
VÁSÁROLNÉK saját részre tulajdonostól
készpénzért 50 m² körüli emeleti, erkélyes
lakást budai zöldövezetben. Tel.: 06 20
344-3179
KÖZVETLEN VÍZPARTON, SAJÁT STÉGGEL KIADÓ Szigetbecsén, Ráckeve mellett
a Kis-Dunán 5 férôhelyes nyaraló. Kocsibeállással, felszerelt konyhával, kerti bútorokkal. Grillezési, bográcsozási, kenuzási, horgászási lehetôséggel. 15 000 Ft/éj/ház. Tel.:
06 30 443-4575
Pomázon a fôútvonal mellett 1200 m²-es
ipari terület+180 m²-es mûhely+terület
zöldségesnek (stb.) kiadó. Tel.: 06 30 4677663
I., HATTYÚ UTCAI 59 m²-ES LOGGIÁS, TAVALY MÛSZAKILAG IS FELÚJÍTOTT 2,5
SZOBÁS UTCAI, BEKÖLTÖZHETÔ LAKÁS
ELADÓ. (III. EM., LIFT VAN.) 24 M FT.
TEL.: 06 20 522-3311
Eladó a II., Rózsahegy u. 3/a sz. alatt
egy I. emeleti, utcára nézô 25 m²-es garzonlakás 13 M Ft-ért, és egy alagsori,
utcára nézô 49 m²-es kétszobás lakás 8
m²-es tárolóval 16 M Ft-ért. Tel.: 3166901, 428-1406
Frankelben gyönyörû, napfényes, felújított
85 m²-es kétszobás, hálófülkés, galériás lakás eladó 29 M Ft-ért. Tel.: 06 30 3141388, bvenuszb@gmail.com
II., Bimbó úti másfél szobás 45 m²-es lakásomat I. vagy II. kerületi kétszobásra cserélném értékegyeztetéssel. Tel.: 06 30 2669989, este.
A Bimbó út elején emeleti 1 szoba hallos 38 m²-es összkomfortos lakás sürgôsen eladó a tulajdonostól. Irányár: 15
M Ft. Tel.: 06 20 558-4563
A II., APOSTOL UTCÁBAN 64 m²-ES LOGGIÁS, TÁROLÓS FELÚJÍTOTT LAKÁS TULAJDONOSTÓL ELADÓ. IRÁNYÁR: 25,8
M FT+TEREMGARÁZS 1,8 M FT. TEL.: 06
30 964-1629
A FELSÔ ZÖLDMÁLI ÚTON 50 m²-ES KÉTSZOBÁS II. EMELETI, NY-I FEKVÉSÛ LAKÁS GONDOZOTT PARKBAN TULAJDONOSTÓL JÓ KÖZLEKEDÉSSEL 16,8 M FTÉRT ELADÓ. TEL.: 06 20 525-4019
A II., TÁROGATÓ ÚT LEGSZEBB RÉSZÉN
80 m²-ES HÁROMSZOBÁS, ERKÉLYES,
CIRKÓS ÖRÖKLAKÁS GARÁZZSAL KERTES TÁRSASHÁZBAN 29,9 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 06 30 299-0160
A II., CIMBALOM utcában ház eladó 1000
m²-es telken. Tel.: 06 70 221-0911, 10–13ig.
S.O.S. ELADÓ A VÉRHALOM TÉREN 63
m²-ES I. EMELETI FELÚJÍTANDÓ LAKÁS.
IRÁNYÁR: 26,6 M FT. TEL.: 06 20 6652504
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: 18,9 M Ft. Tel.: 06 30
214-9651, délután.
II/A Máriaremetén 1+4 szobás ikerház eladó. Napfényes, tágas terek, csendes zsákut-

ca, tömegközlekedés közel. 57 M Ft. Tel.: 06
30 302-6081. Ügynökök kíméljenek.
III., FLÓRIÁNNÁL 68 m²-ES HÁROMSZOBÁS NAPFÉNYES, ERKÉLYES, JÓ ELOSZTÁSÚ ÖRÖKLAKÁS 10,5 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 06 30 299-0160
BUDAKESZIN 200 négyszögöles telek eladó. Víz, villany bevezetve. Tel.: 06 20 4742628
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkertben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorámás telek eladó. Ára 5,5 M Ft. Tel.: 06
30 250-4557
Csobánkán, az Üdülôk útján 1441 m²-es telek kis nyaralóval sürgôsen eladó! Víz, villany van, csatorna, gáz beköthetô. Ár: 8,9
M Ft. Érdeklôdni: 06 20 934-4641.
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. 1000 családi ház, 100 irodaházban irodák. www.piramisingatlan.hu.
Tel.: 33-55-965
A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔKÉPES BELFÖLDI, KÜLFÖLDI ÜGYFELEI
RÉSZÉRE VÉTELRE, BÉRBEADÁSRA KERES II. KERÜLETI CSALÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT ÉS ÉPÍTÉSI TELKEKET. TEL.:
274-0174, 06 30 396-5579, info@bestbuda.hu, www.ingatlan-buda.hu

EGÉSZSÉGÜGY
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.
FOGORVOSI RENDELÔMET megnyitottam
a Máriaremetei út 65. szám alatt. Implantáció, fogpótlások, fogsorok rövid határidôvel. Fogkôeltávolítás, fogfehérítés, fogékszer. Bejelentkezés: dr. Németh Andrea, tel.:
06 30 852-7157
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
SVÁJCI, polarizált fényterápiás lámpával
eredményesen a súlyos, valamint idôskori
betegségek ellen. Bemutató és szaktanácsadás Önnél. Információ: 06 30 996-6424,
ninhoa@t-online.hu
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉR É S ) , TA L P M A S S Z Á Z S, T H A I L Á B-

MASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES
EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI,
TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS. „VIVIEN TALPAI” ORVOS—TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELÔ:
II., FILLÉR U. 10. www.vivientalpai.hu, tel.:
316-2596.
FÁJDALOMMENTES ALLERGIA- ÉS CANDIDAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS TERÁPIÁVAL: ALLERGIA, CANDIDA KIOLTÁSA,
BÔRBETEGSÉGEK, SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK, LÉGÚTI, NÔGYÓGYÁSZATI, ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK, EMÉSZTÉSI, MOZGÁSSZERVI PROBLÉMÁK, FEJFÁJÁS KEZELÉSE,
STRESSZOLDÁS A VIVIEN TALPAI GYÓGYCENTRUMBAN. 1024 FILLÉR U. 10. TEL.:
316-2596, www.vivientalpai.hu
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 16–18IG. TEL.: 06 30 972-6272
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton székházban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyógyász, www.drgarzo.segitek.hu. Tel.: 06
30 945-8477

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
GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtésszerelés éjjel-nappal, csôtörések, dugulások, javítások, vécétartályok cseréje hétvégén is! Tel.: 06 20 341-5522
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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
VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
felújítása, szerelvények cseréje, felszerelése
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZSZERELÉS. Csapok javításától a teljes felújításig. Beázások, csôtörések elhárítása.
Tel.: 378-4649, 06 30 933-2115
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 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
Villanyszerelés, vezetékek, kapcsolók, lámpák cseréje alacsony áron, garanciával.
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Tel.: 06 20
333-2323

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.
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOMATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, 06
30 942-2946

HIRDETÉS
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
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
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-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
Épületek külsô-belsô feliratozása GYORSAN, PONTOSAN, OLCSÓN. plastform, 1064
Izabella u. 80., tel.: 331-5347,
www.plastform.hu
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
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,
TAKARÍTÁS KORREKT ÁRAKKAL, MINÔ-

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 28-án 11 óráig.

SÉGI KIVITELBEN, MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREKKEL. TISZTASÁGI FESTÉS 400
FT-TÓL. TELJES LAKÁSFELÚJÍTÁS. TEL.:
06 30 246-5735, 707-4304
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
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-, lakatosmunkák készítéstôl a legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre van megoldás. Tel.: 06 20 411-4349
BURKOLÁS, FESTÉS, TAPÉTÁZÁS, GIPSZKARTONOZÁS, LAMINÁLT LERAKÁS, KISEBB KÔMÛVESMUNKÁK. TEL.: 3156178, 06 70 222-0888
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
30 341-3423
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôregyártva.
Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok, lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: 06 30
387-2894
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelését vállalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
NAPELLENZÔ, REDÔNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, SZALAGFÜGGÖNY — TISZTÍTÁS IS —, ROLETTA, ABLAKFÓLIA GARANCIÁVAL. TEL./FAX: 394-4391, 06 30
825-5225
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szúnyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítása korrekt áron. Tel.: 06 70 268-9591
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜGGÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
TEL.: 356-4840, 06 30 954-4894
MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL redônyök, redônykapu, napellenzôk, javítás,
szerelés. Szénási László. Tel.: 06 20 9851273
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI) JAVÍTÁSA, TELEPÍTÉSE, ÁRNYÉKOLÓK KÉZI ÉS MOTOROS
KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE. II., SZILÁGYI E.
FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304

KERT
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fûnyírást, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: 06 30 418-6663,
gold333@freemail.hu
FAKIVÁGÁS. BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ, VESZÉLYES FÁK ÁGANKÉNTI LEBONTÁS-
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SAL 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
PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉLTECHNIKÁVAL, IPARI ALPINISTA MUNKÁK, KERTÉPÍTÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT,
KORREKT ÁR. TEL.: 06 30 907-5948
Fiatalember fûnyírást vállal jutányos áron.
Tel.: 06 20 219-5627
KERTÉPÍTÉS, PARKFENNTARTÁS, AUTOMATA ÖNTÖZÔRENDSZEREK TELEPÍTÉSE, FÛKASZÁLÁS, TÉRKÔBURKOLATOK
LÉTESÍTÉSE A LEGJOBB ÁRON. TEL.: 06
30 907-5948

SZOLGÁLTATÁS
Rezsimegtakarítás a fenntarthatóságért. Gyakorlati energia-megtakarítási
módszerek tanácsadása, tervezése, kivitelezése épületgépész-környezetgazdálkodási mérnöktôl. Tel.: 06 20 561-7063
SOKAT DOLGOZIK A PÉNZÉÉRT? HOZZA KI
BELÔLE A LEGTÖBBET! PÉNZÜGYI TERVEZÉS, BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS INGYENESEN. Kretz Éva, tel.: 06 30 931-5689.

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

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

MÛGYÛJTÉS
KELETI SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 06 30 456-3938

VÉTEL, ELADÁS
HAGYATÉK, GYÛJTEMÉNY (PÉNZ, BÉLYEG,
KÉPESLAP STB.), RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS.
HÉTVÉGÉN IS! MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: 06 20
947-3928
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
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MEGKÍMÉLT 10 ÉVES RENAULT MÉGANE
FRISS MÛSZAKIVAL ELADÓ. TEL.: 06 30
251-3991

CSAK HA KOMOLYAN GONDOLJA! Budai
társkeresô a Böszörményin, országos adatbázissal. Tel.: 06 30 555-8444

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB HAGYOMÁNYOS TÁRSKERESÔ HÁLÓZATA!
NAGY ÜGYFÉLKÖR, NAGY ESÉLY A TÁRS65 éves független, házias nô vagyok. Megis- RATALÁLÁSRA! R. ZSUZSANNA, TEL.: 06
merkednék természetet, utazást kedvelô úr- 30 602-0094
ral. Tel.: 06 20 344-9005

TÁRSKERESÉS

EGYÉB

Feltûnôen csinos, szenvedélyes, budapesti,
48 éves értelmiségi Hölgy keresi 45-60
éves, önálló egzisztenciával rendelkezô, sármos, férfias, intelligens párját. Fotóval: uriembertkeresek@gmail.com

KÁVÉHÁZAK, VENDÉGLÔK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes grafikai munkák. Deko-team Grafikai Stúdió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 37520 év tapasztalatával várom önt, ameny- 8696, 06 30 933-6221
nyiben társra vár. Az emberi sorsok segítése, a társkeresés számomra hivatás. Nyugdí- Tramontána kötôszalon: egyedi kötött rujasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim: hadarabok méretre, rendelésre nagy fonalGyörgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig és választékkal, hozott fonalból is. Tel.: 35620–22-ig, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu
6009, www.kotode.hu
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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

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

Ablakcsere:
— Prémium kategóriás mûanyag ablakok
alapáron (pl. 120x150 bny, 5 kamrás,
U=1,0 W/m²K üveggel, argongázzal 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

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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Egyre több Széchenyi Kártyát igényelnek
az MKB Banknál
Komplex kisvállalati megoldásokkal várja ügyfeleit az MKB
Bank, amelyek között mindenki megtalálhatja a cégére szabott
konstrukciót — mondja Meiszter István, a bank Lajos utcai
fiókjának vezetôje. Így a forgóeszköz-finanszírozásra, valamint
átmeneti likviditási nehézségek áthidalására kitalált Széchenyi
Kártyát, amelynél — a tízmillió forint fölötti keretösszegû
szegmensben — az MKB Bank piaci részesedése meghaladja a
harminc százalékot, vagy az olcsó, kényelmes és biztonságos
elektronikus szolgáltatáscsomagot.

Meiszter István, az MKB Bank
Lajos utcai fiókjának vezetôje

Az MKB Bank az elsôk között csatlakozott 2002-ben
a KA-VOSZ Zrt. által indított Széchenyi Kártya konstrukció értékesítéséhez, és a
kisebb vállalkozásokat kedvezô hitelhez juttató eszközre bevezetése óta stratégiai
termékként tekint. Pozícióink különösen a tízmillió forint fölötti keretösszegû Széchenyi Kártyák piacán kimagaslóak, részesedésünk
meghaladja a 30 százalékot.
A kiemelkedôen kedvezô
kamatozású Széchenyi Kártya folyószámlahitel konstrukciónk — amely a legégetôbb likviditási gondokra kínál gyors és rugalmas megoldást, magába foglalva az
állami kamattámogatás elônyeit — a válság alatt sem
vesztett népszerûségébôl.

Az átlagos hitelkeret 7,5 millió forint körül alakul, a legkelendôbb továbbra is a 10 milliós kártya. A kétéves futamidô bevezetésével egy
idôben — a vállalkozók piacképességének növelése érdekében — megszûnt a negyedéves törlesztési kötelezettség is, az igénylés további
egyszerûsítésével már az interneten keresztül is hozzáférhetô a Széchenyi Kártya.
A kedvezô fedezeti követelményei, a folyószámla típusú hitelekkel
mutatott rokonsága miatt méltán népszerû pénzügyi eszköz a bank teljes, 86 tagú ªókhálózatában igénybe vehetô, akárcsak a kisvállalati
ügyfelek strukturáltabbá tett termékpalettájának többi eleme, hiszen
komplex kisvállalati megoldásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Az elektronikus pénzforgalmat elônyben részesítô vállalkozások
mind népesebb tábora számára jelent olcsó, kényelmes és biztonságos intézési módot a pénzügyi tranzakció tetszôleges idôben és helyrôl történô lebonyolításához az 1x1 Elektronikus Szolgáltatáscsomag.
Ez kedvezô havidíja mellett a standard feltételeknél olcsóbb internetes ügyintézést tesz lehetôvé, olyan havidíjmentes szolgáltatásokkal
kiegészülve, mint az MKB TeleBANKár, az MKB NetBANKár, az MKB
MobilBANKár. A csomaghoz tartozik egy díjmentesen vezetett forint
bankszámla, egy éves díj nélkül használható Visa Electron bankkártya, valamint havi két ingyenes ATM készpénzfelvétel bármelyik belföldi automatából.
A kisvállalkozásoknak is elérhetôvé tettük a referenciakamathoz kötött hiteleket, amelyek a csökkenô kamatkörnyezetben automatikusan mérséklik a vállalkozások pénzügyi terheit. A válságból kiutat keresô és fejlesztésekben gondolkodó vállalkozások ªgyelmébe az Új
Magyarország Kishitel konstrukciónkat ajánljuk, amelyet a legkedvezôbb költségei emelnek ki a kisvállalatok számára szóba jöhetô hiteltermékeink közül.
A vállalkozás elvárásaihoz és lehetôségeihez leginkább igazodó megoldás megtalálásában személyes pénzügyi tanácsadóink minden érdeklôdônek segítenek az MKB Bank Lajos u. 2. sz. alatti ªókjában.
A konstrukciókról további részletek találhatók a www.mkb.hu honlapon.
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Ökopiac a II. kerületben
MINDEN SZOMBATON 6.30–12 ÓRÁIG
A KULTÚRKÚRIA UDVARÁN

A Magyar Biokultúra Szövetség
második ökopiacát nyitotta meg
Pesthidegkúton
a Klebelsberg Kuno
Kultúrkúria udvarán
1028 Budapest, Templom u. 2–10.
Nyitva tartás:
minden szombaton 6.30–12 óráig.

Fából és nádból épített pavilonsorok állnak, ahonnan az ôstermelôk és a csomagolt élelmiszert árusítók kínálják ellenôrzött biotermékeiket. Az ökopiacon
hét zárt faház (bolt) mûködik, melyekben tejtermékeket, húskészítményeket,
tôkehúsokat, pékárut és bort lehet kapni. A további 30 nyitott elárusító pavilonban termelôk, feldolgozók és kereskedôk friss zöldség- és gyümölcsféléket, csírákat, szörpöket és leveket, szárazárukat és egyéb különféle feldolgozott termékeket, sôt, kozmetikai cikkeket árusítanak.

Ellenôrzô szervezet:
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.,
HU-OKO-01
Magyar Biokultúra Szövetség
1061 Budapest, Anker köz 2–4., III/4.
Tel.: 214-7005, 214-7006
E-mail: biokultura@biokultura.org
Web: www.biokultura.org

