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A lakók éjszakai nyugalmáért
Ezentúl csak éjjel 11 óráig üzemelhetnek a II. kerületi vendéglátó-
ipari egységek kerthelyiségei és teraszai. A képviselô-testület au-
gusztusi, rendkívüli ülésén hozott rendeletével a kerületi lakók éj-
szakai nyugalmát kívánja megvédeni. Az önkormányzat vezetésé-
hez, a képviselôkhöz és a hivatal jegyzôjéhez számos panasz érke-
zett, amelyekben kifogásolták, hogy a sokszor hajnalig is nyitva tar-
tó szórakozóhelyek zaja zavarja a környéken élôk nyugalmát. Láng
Zsolt polgármester úgy véli, a most elfogadott rendelet nem korlá-
tozza túlzó módon a szórakozni vágyókat, ugyanakkor biztosítja a
lakók éjszakai pihenését.

Az önkormányzat határozott lépésre szánta el magát, amikor
úgy döntött, új rendeletet alkotva oldja meg az éjjel aludni, illetve
szórakozni vágyó városlakók kibékíthetetlennek tûnô ellentétét. Az
eddig érvényben lévô rendelkezések arra adtak lehetôséget a hiva-

talnak, hogy egy-egy bejelentés alapján minden esetben megvizs-
gálják, jogos-e a panasz. A lakók kérésére zajszintet mértek, és az
eredmény birtokában hoztak döntést az adott szórakozóhely mûkö-
désérôl. Kiderült azonban, hogy ez a jogszabály nagyon körülmé-
nyesen volt csak alkalmazható, ezért nem érte el a célját, a zajos
kerthelyiségek, szórakozóhelyek környékén élôk számára csak ide-
ig-óráig lehetett vele nyugalmat teremteni.

Kerületünkben a bejelentett panaszok majd mindegyike a sûrûn
beépített, ezért visszhangosabb vízivárosi területekrôl érkezett. Az
éjszaka is nyitva tartó szórakozóhelyek fôleg nyáron zavarják a kis-
gyermekes családok, idôsek éjszakai nyugalmát, akik egy-egy késô-
ig üzemelô kerthelyiség közelében a nyári hôségben még ablakot
sem tudnak nyitni.

(Folytatás a 3. oldalon)
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H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

346-5400, központi fax: 346-5592
Internet: www.masodikkerulet.hu
e-mail: info@masodikkerulet.hu hétfô: 13.30–18.00

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Anyakönyvi Csoport
Földszint 5–6. Telefon: 346-5631,
346-5632, 346-5633, 346-5634;
Fax: 346-5635

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

Telefonos ügyféltájékoztató rendszer: 346-5680

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

Idôpontfoglalás: 346-5602

az óránkénti idôpontra
elôjegyzett ügyfelek
a sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek

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

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

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

Telefonos ügyféltájékoztató:
346-5680
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

valamint gépjármûügyekben
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

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

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal 1027 Frankel 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

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

Ü G Y E L E T E K :

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

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

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

Pláza helyett park
Új, nyolcezer négyzetméteres park fogadja mostantól a Hidegkútra érke-
zôket a régi végállomás helyén. Az egykori bódéváros eltûnt, sétányok,
tanösvény, játszótér, pihenôpadok várják az arra járókat. Az egykori vég-
állomás környéke évtizedek óta kerületünk egyik szégyenfoltja volt: az el-
hanyagolt, rossz hangulatú épületek és a környék egyre kevésbé vonzot-
ta a hidegkútiakat. A területre az elmúlt évtizedben több fejlesztési kon-
cepció is készült. Legtöbbjük egy külsô befektetô bevonásával nagyszabá-
sú épületkomplexumot álmodott az aranyásófalu helyére.

Az önkormányzat jelenlegi vezetése azonban szakított a korábbi el-
képzelésekkel, és úgy döntött, saját forrásból, több lépcsôben alakít-
ja át a kerületnek ezt a részét. Elsôként — a tulajdon- és bérleti viszo-
nyok rendezése után — eltüntették a romos és omladozó épületeket,
és helyükön pihenôparkot alakítottak ki. A mostanra elkészült beru-
házást augusztus 9-én Láng Zsolt polgármester, Dankó Virág alpolgár-
mester és Szalai Tibor jegyzô mûszaki bejárás keretében mutatta be a
hidegkúti polgároknak.

A polgármester rövid ismertetôjébôl kiderült, hogy a mintegy 60
millió forintos fejlesztés során Hidegkút egy nyolcezer négyzetméte-
res parkkal bôvült, ahol játszótér, kisebb rendezvények megtartására
alkalmas közösségi tér, a Budai-hegység növény- és állatvilágát be-
mutató tanösvény is létesült. Mindezt egy termelôi piac befogadására
alkalmas terület, hozzá tartozó parkoló és modern, esztétikus nyilvá-
nos illemhely egészíti ki.

Láng Zsolt az elkészült beruházás bemutatása során arra is kitért,
hogy a terület fejlesztése még nem ért véget. Hamarosan a csomó-
pont közlekedési gondjait is megoldják, külön kanyarodósávot bizto-
sítva a városból a Máriaremetei út felé tartóknak. A tervek szerint
egy kisebb önkormányzati szolgáltatóház is létesülne a Bátory utcai
oldalon: ide költözne többek között a Máriaremetei útról az okmány-
iroda. ti
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Megújult a Mechwart liget

Budapest legszebb tere lett a Mechwart liget. Augusztus 18-án vehették
birtokba a II. kerület lakói a bel-budai városrészközpont átalakulása során teljes
mértékben megújult parkot.



2010/17 — augusztus 21. ÖNKORMÁNYZAT 3. OLDAL

Az önkormányzatnak kötelessége
a lakók éjjeli pihenésének biztosítása

(Folytatás az elsô oldalról)

A Lövôház utcai lakosok is aggódtak amiatt,
hogy a bel-budai városrészközpont kiépíté-
sével a sétálóutcában a várhatóan megnyíló
kávézók, vendéglátóipari egységek teraszai
zavarni fogják éjszakai pihenésüket.

— Az önkormányzat vezetése komolyan
vette azon korábbi ígéretét — nyilatkozta la-
punknak a rendelet elfogadása után Láng
Zsolt polgármester —, hogy a sétálóutcává át-
alakított Lövôház utca nem lesz vigalmi ne-
gyed, hanem egy sétálós, kiülôs, kellemes ré-
sze a kerületnek. A rendelet elôkészítésekor
természetesen ªgyelembe vettük az éjszakai
hangerôtôl és zajtól szenvedô lakók kérését
is. A képviselô-testület döntésének megfele-
lôen augusztus 15-i hatállyal a II. kerületben
23 óráig engedélyezik a kerthelyiségek nyitva
tartását. A polgármester hangsúlyozta, az új
rendelet csupán a kerthelyiségek mûködését
korlátozza.

— A különféle egységeknek tehát nem kell
23 órakor bezárniuk, a benti, zárt helyiségek-
ben tovább folytatható a beszélgetés, az idô-
töltés. Mindenkinek meg kell értenie, hogy
egy nagyvárosban, ahol viszonylag kis terüle-
ten él együtt sok ezer ember, szükség van
kompromisszumokra. A II. kerületet irányí-
tó testületnek kötelessége kiállni a lakók ér-
dekei mellett, akik szeretnének egy fárasztó,
munkával töltött nap után nyugodtan aludni.

Az önkormányzat ezzel a rendelkezéssel
hosszú távon azt is el kívánja érni, hogy a ke-
rületben ne alakuljon ki a fôváros több más
részéhez hasonlóan egész utcákat elfoglaló,
éjjel is nyitva tartó szórakozónegyed.

— Tisztában vagyunk azzal, hogy határo-
zott döntésünkkel konºiktusokat is kell vál-
lalnunk, hiszen a kerthelyiségek mûködésé-
nek korlátozása sokak érdekeivel ellentétes.
Bízunk benne, hogy olyan jogszabályt alkot-

tunk, amely elfogadható a szórakozóhelyeket
mûködtetô vállalkozóknak, de egyértelmûvé
teszi azt is, hogy a lakók nyugalmának
megôrzése érdekében született — tette hozzá
Láng Zsolt. LD

� Augusztus 15-i hatállyal a II. kerületben 23 óráig engedélyezett a kerthelyiségek nyit-
va tartása.

� Ugyanannak a vendéglátó üzletnek külön kérelem alapján évente legfeljebb öt alka-
lommal engedélyezhetô 23 óra és 6 óra közötti nyitva tartás. Néhány esetben azon-
ban a kérelmet kötelezô elutasítani: ha egy éven belül megalapozott lakossági panasz
volt az üzlet mûködésére, vagy ha egy éven belül a zaj- és rezgésvédelem helyi szabá-
lyozásáról szóló önkormányzati rendeletben megállapított határértéket túllépte a ké-
relmezô.

� A korlátozás nem vonatkozik a szállodák és panziók nyitott teraszaira, kerthelyiségei-
re, valamint az évben három nap (december 31., január 1. és augusztus 20.) kivételt
jelent a rendelet hatálya alól.

KOMONDI JÁNOSNÉ: Szerencsére, ahol
én lakom, nincs olyan szórakozóhely, amely
zavarná az éjszakai nyugalmat. Ettôl függet-
lenül teljesen egyetértek azzal az elvvel,
hogy mindenkinek joga van a pihenéshez.
Az emberek reggel korán kelnek, munkába
mennek, a gyerekek iskolába. Ezt tisztelet-
ben kell tartani.

SZANDÁNYI EMESE: Jó ötlet a csendren-
delet, és remélem, be tudják majd tartatni.
Lehet, hogy húszévesen nem örültem volna
neki, de háromgyerekes anyukaként fontos-
nak tartom, hogy mindenkinek biztosítva le-
gyen az éjszakai nyugalma. Sajnos, nem-
csak a szórakozóhelyek tudnak hangosak
lenni, hanem a szomszédok is.

BODNÁR VIKTOR: Más kerületekben ko-
rábban drasztikus szabályozásokat vezettek
be, amelyekkel nem értettem egyet, mert
tönkretehetik Budapest éjszakai életét. A
második kerület csendrendeletét ebben a
formában azonban el tudom fogadni. Az
éjszakai nyugalomhoz ugyanis mindenkinek
joga van.

MIT SZÓL HOZZÁ?
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A képviselô-testületi ülésen történt
A rövid nyári szünet után augusztus 3-
án rendkívüli ülést tartott a II. kerületi
képviselô-testület. Új rendeletet
alkottak a vendéglátóipari egységek
kerthelyiségeinek éjszakai nyitvatartási
rendjérôl. Az októberi önkormányzati
választásokra készülve a helyi választási
bizottság tagjait is megválasztották a
képviselôk.

Az augusztus 15-én életbe lépett jogszabály
szerint kerületünkben a kerthelyiségek 23 és
6 óra között nem tarthatnak nyitva. Láng
Zsolt polgármester a rendelettervezet mellett
érvelve elmondta, hogy a mostanáig rendel-
kezésre álló jogszabályi lehetôségekkel körül-
ményesen lehetett csak megvédeni a lakók éj-
szakai nyugalmát, az új rendelet egyértelmû
helyzetet teremt majd. Nem támogatta a ren-
delet elfogadását a Budai Liberális Klub
(BLK) frakciója. Koncz Imre (BLK) vélemé-
nye szerint nem zárórával, hanem rendfenn-
tartással kell megvédeni a lakók nyugalmát.

Javasolta, hogy a korlátozás helyett a polgár-
mesteri hivatal az általa kiadott közterület-
használati engedélyben rögzítse minden eset-
ben a mûködés feltételeit. Koncz Imre úgy vé-
li, egy olyan világvárosban, mint Budapest, a
ªataloknak is joguk van a szórakozáshoz. Ko-
rodi Enikô (BLK) pedig szintén felvetette,
hogy ne általánosságban a kerthelyiségekre,
hanem közterületekre vonatkozzon a rende-
let hatálya.

Fekete László (Fidesz—KDNP) képviselô a vi-
tában elmondta, hogy az elmúlt idôszakban
sok Lövôház utcai lakó megkereste ôt. Aggo-
dalmuknak adtak hangot: a sétálóutcában
várhatóan megnyíló teraszok zavarni fogják a
környéken élôk nyugalmát. Hutiray Gyula (Fi-
desz—KDNP) támogatható kompromisszum-
nak tartotta a kerthelyiségek nyitva tartásá-
nak éjjeli 11 órás korlátozását, amely egyszer-
re szolgálja az aludni és a szórakozni vágyók
igényeit is. Ôrsi Gergely (MSZP) üdvözölte azt
a törekvést, hogy a szabályozás még a Lövô-
ház utcai új vendéglátóipari helyiségek meg-
nyitása elôtt született meg. (Részletes írásun-
kat a rendeletrôl a 3. oldalon olvashatják.)

*
A kerület gazdaságosabb mûködésének elôse-
gítése érdekében döntött úgy a képviselô-tes-
tület, hogy a tíz éve alapított Intézményellátó
Igazgatóságot (Intelig) 2010. december 31-i
hatállyal jogutód nélkül megszünteti. Az ön-

kormányzat jelenlegi vezetése által készítte-
tett pénzügyi és gazdálkodási átvilágításból
kiderült, az önkormányzat 38 önálló gazdál-
kodású költségvetési intézményének pénzesz-
közeit kezelô vállalat fenntartása igen költsé-
ges. Az alapításakor kitûzött célt sem érte el:
nem tudta gazdaságilag hatékonyan mûköd-
tetni a rábízott intézményeket. A már idézett
átvilágítási tanulmányban a szakértôk az Inte-
lig jogutód nélküli megszüntetését és az álta-
la ellátott feladatok többirányú szétosztását
javasolták. A képviselô-testület ennek szelle-
mében úgy határozott, hogy az Intelig eddigi
feladatait a Mûvelôdési Irodán belüli gazdasá-
gi csoport, a Pénzügyi Iroda, valamint a II.
Kerületi Városfejlesztô Zrt. fogja ellátni. Póta
Gyula (BLK) a határozat elfogadása elôtti vitá-
ban hangsúlyozta, nem tartja kellôen megala-
pozottnak a döntés-elôkészítést. Véleménye
szerint egy ilyen horderejû, a kerület egész
gazdálkodására kiható határozatról már az
új, októberben felálló önkormányzatnak kel-
lene döntenie. Dankó Virág alpolgármester
válaszában kiemelte, hogy az önkormányzat

célja az átgondolt, ésszerû gazdálkodás,
amelyhez forrásokat is kell találni. Az átalakí-
tás rövid távon is jelentôs megtakarításokat
eredményez, és ha ez a feladat az októberben
megalakuló új testületre hárulna, idén már
semmiképpen nem valósulhatna meg. Az In-
telig megszüntetésérôl elvi döntést hozott a
testület: a konkrét intézkedési feladatokról a
szeptemberi ülésükön szavaznak a képvise-
lôk.

*
A közelgô helyhatósági választásokra készül-
ve a képviselôk egyhangúlag megválasztották
a Helyi Választási Bizottság tagjának dr. Föld-
váryné dr. Orosz Juliannát, Raduj Klárát és
dr. Mészáros Erzsébetet, póttagnak dr. Kosztolá-
nyi Ádámot és dr. Laczkó Istvánt.

*
A II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata igazgató fôorvosának dr. Polák Lász-
lót nevezte ki a képviselô-testület, akinek
megbízatása 2010. augusztus 4-tôl 2011. de-
cember 31-ig szól. Az új intézményvezetô bal-
eseti sebész, illetve egészségügyi szakmene-
dzser diplomával is rendelkezik. Az elmúlt
közel tizennégy évben vezetôként dolgozott a
versenyszférában.

*
A képviselôk egy perces néma felállással tisz-
telegtek a néhány hete elhunyt Kállai Ferenc,
a nemzet színésze emléke elôtt. LD

Lomtalanítás idén is
szeptemberben

A II. kerületben évek óta szeptember-
ben tart lomtalanítást az FKF Zrt. A válla-
lat ugyanakkor nem teszi nyilvánossá a
lomtalanítások pontos idôpontját, ami-
vel a lomtalanításhoz kötôdô lomozást
és koszt szeretnék visszaszorítani. A lom-
talanítási területeket kisebb körzetekre
osztják, hogy nagyobb erôkkel, rövi-
debb idô alatt szállíthassák el a felesle-
gessé vált holmikat.

A lakókat az adott körzetben zajló
lomtalanításról levélben elôre értesítik,
és a társasházak lépcsôházaiban is
nyomtatványt helyeznek el. Az FKF Zrt.
06 40 353-353 ügyfélszolgálati tele-
fonszámán, a pontos lakcímet megad-
va felvilágosítást nyújtanak a lomok ki-
készítésének idôpontjáról. A lomokat
úgy kell kihelyezni, hogy a vállalat jár-
mûvei könnyen és gyorsan meg tudják
közelíteni a helyszínt, és a lomkupacok
ne okozzanak balesetveszélyt.

Az FKF Zrt. kéri, hogy a közterületi
rend megóvása érdekében a levélben jel-
zett idôpontban helyezzék ki a lomokat,
melyeket másnap szállítanak el. A kör-
nyezet megóvása érdekében a haszno-
sítható hulladékokat (fehér és színes
üveg, papír, mûanyag, fém doboz, ita-
los kartondoboz) a szelektív hulladék-
gyûjtô szigeteknél, vagy a hulladékudva-
rokban lehet elhelyezni. A lomtalanítást
követôen az úttest megtisztításáról a
vállalat gondoskodik, az ingatlan elôtti
járdaszakasz takarítása azonban a tulaj-
donosok feladata.

Kisebbségi képviselô-
jelölt állítása

A választáson a választási bizottsághoz
bejelentett és nyilvántartásba vett jelölô
szervezetek által állított jelöltek indul-
hatnak. A választáson csak olyan sze-
mély lehet jelölt, aki az adott kisebbség
kisebbségi választói jegyzékében szere-
pel, akár azon a településen, ahol jelölt-
ként indul, akár más településen.

A jelöltet szeptember 3-án 16 óráig le-
het bejelenteni a helyi választási bizott-
ságnál. A bejelentést az EK jelû forma-
nyomtatványon kell megtenni. Ha a jelölt
kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is fel-
tüntessék a szavazólapon, az EK nyomtat-
ványhoz csatolni kell az N jelût is. A jelöl-
tet a helyi választási bizottság a bejelenté-
sét követô 2 napon belül veszi nyilvántar-
tásba. Ha a választópolgárt több helyen
is jelöltnek ajánlották, legkésôbb szeptem-
ber 7-én 16 óráig kell nyilatkoznia arról,
hogy melyik jelölést fogadja el.
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hét-
köznap 9–18 óráig, szombaton 8.30–
13.30 óráig tart nyitva (1024 Budapest,
Keleti Károly utca 13/b, telefonszám:
212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz második kerületi szerve-
zete szeptember 1-jétôl szerdánként 16–
18-ig (1024 Budapest, Keleti Károly u.
13/b). Idôpont-egyeztetés az aktuális
hét keddjéig a 212-5030-as számon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Budapest, Keleti Károly u. 29.) hét-
köznaponként 12–16 óráig tart nyitva. A
napközben hívható telefonszám: 06 30
769-8359, e-mail: 2ker@kdnp.hu.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fazekas utca 19–23.)
hétfôtôl péntekig 8–18 óráig tart nyitva.
Tel.: 212-2978, e-mail: bb02@mszp.hu.

A BUDAI LIBERÁLIS KLUB IRODÁ-
JA (1024 Budapest, Margit körút 48., I.
emelet) hétköznapokon 17–19 óráig
tart nyitva, tel.: 201-0453; www.blk.hu.

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

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

FOGADÓÓRA. Balsai István ország-
gyûlési képviselô (2 vk.) következô foga-
dóóráját szeptember 2-án csütörtökön
17.30-tól a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1.), illetve szep-
tember 30-án 17.30-tól a Pesthidegkúti
Közösségi Házban (1028 Máriaremetei
út 37.) tartja.

ORSZÁGHÁZ-LÁTOGATÁS augusz-
tus 30-án és október 11-én. Az augusz-
tusi idôpontra augusztus 26-ig, az októ-
berire október 6-ig jelentkezhetnek a
441-5484-es telefonszámon vagy a vivia-
na.vida@parlament.hu e-mail címen
névvel, elérhetôséggel, idôpont megjelö-
lésével. Az elsô 30 fô jelentkezését tud-
ják elfogadni.

Szavazatszámlálókat várnak
A II. kerületi Választási Iroda a szavazatszámláló bizottságokba tagok, illetve póttagok je-
lentkezését várja. Azon választójogosultsággal rendelkezô magyar állampolgárok jelent-
kezését várják, akik kerületünk állandó lakói. Nem lehet a szavazatszámláló bizottság vá-
lasztott tagja: állami vezetô, képviselô, a választási bizottság illetékességi területén mû-
ködô közigazgatási szerv köztisztviselôje, a választáson induló képviselôjelölt és hozzátar-
tozói, valamint a választókerületben jelöltet állító párt, jelölô szervezet tagja. A jelentke-
zéseket a d.szabo.ilona@masodikkerulet.hu e-mail címen és a 346-5464-es számon fo-
gadják augusztus 31-ig.

A jelöltajánlás szabályai
AZ AJÁNLÓSZELVÉNYEK KÉZBESÍTÉSE. A
választópolgárok 2010. augusztus 16. és augusztus
19. között kapnak értesítést a választási névjegyzékbe
történô felvételükrôl. Az értesítôvel együtt postázzák
az ajánlószelvényeket, és ezzel egyidôben megkezdô-
dik a jelöltállítás (ajánlás) idôszaka is.

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16 óráig
lehet az ajánlószelvény kitöltésével és annak a jelölt, il-
letve a jelölô szervezet képviselôjének való átadásá-
val. A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározá-
sán alapul, arra senki nem kötelezhetô.

A választópolgárok kerületünkben is három ajánló-
szelvényt kapnak, amelyekkel fôvárosi kerületi képvi-
selôjelöltet, polgármesterjelöltet és fôpolgármester-je-
löltet ajánlhatnak.

Kerületünkben az egyéni választókerületek száma ti-
zennégy. A fennmaradó hat mandátum kompenzációs
listáról szerezhetô meg, amelyre azonban szavazat, il-
letve ajánlás nem adható le. Kerületünk választópolgá-
rai az egyéni választókerületi képviselôjelölt, polgár-
mesterjelölt és fôpolgármester-jelölt mellett az egyes
jelölô szervezetek fôvárosi listáira is szavazhatnak,
ezekre azonban ajánlást nem tehetnek.

A JELÖLTÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES
AJÁNLÁSOK SZÁMA. Egyéni választókerületi
képviselôjelölt az lehet, akit az adott egyéni választó-
kerület választópolgárainak legalább 1%-a, polgár-
mesterjelölt pedig az lesz, akit a II. kerületi választópol-
gárok 2%-a ajánl. A fôpolgármester-jelöltséghez a fô-

város választópolgárainak 2%-ának ajánlását kell
megszerezni.

AZ AJÁNLÁS SZABÁLYAI. Az ajánlószelvény-
re a választópolgárnak rá kell vezetnie családi és utó-
nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, továbbá az
ajánlott személy családi és utónevét, a jelölô szervezet
nevét, avagy a független jelölés tényét. Az ajánlószel-
vényt az ajánló választópolgárnak saját kezûleg alá
kell írnia. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta,
vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi
ajánlása érvénytelen.

NEM GYÛJTHETÔ AJÁNLÓSZELVÉNY:
munkahelyen munkaidôben vagy munkaviszonyból, ille-
tôleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból faka-
dó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben; a
Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szol-
gálati viszonyban levô személytôl a szolgálati helyen
vagy szolgálati feladat teljesítése közben; tömegközleke-
dési eszközön; állami és helyi önkormányzati szervek hi-
vatali helyiségében. Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá
tekintettel másnak elônyt adni vagy ígérni, valamint az
ajánlásért elônyt kérni, illetôleg elônyt vagy annak ígére-
tét elfogadni a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 48. § (3) bekezdése értelmében tilos.

AZ AJÁNLÓSZELVÉNY ELVESZTÉSE,
MEGSEMMISÜLÉSE esetén újat a jegyzôtôl le-
het igényelni személyesen, az Ügyfélszolgálati Köz-
pont helyiségében (1024 Budapest, Margit krt. 47–
49., telefon: 346-5617, 346-5620).

Választási információs szolgálat
� Általános tájékoztatás: 346-5561, 346-5473, 346-5604, 346-5606.
� Névjegyzékkel, értesítôvel, utcajegyzékkel, igazolások kiadásával, szavazóhelyisé-

gek címével kapcsolatos tájékoztatás: személyesen 1024 Margit krt. 47–49. (Ügyfél-
szolgálati Központ), telefon: 346-5617, 346-5620, 346-5616.

� Ügyfélfogadás: hétfô: 8.00–12.15, 13.00–18.00, kedd: 8.00–12.15, 13.00–16.00,
szerda: 8.00–12.15, 13.00–16.30, csütörtök: 8.00–12.15, 13.00–16.00, péntek: 8.00–
15.00. Ebédidô pénteken nincs.

Megalakult a választási bizottság
Augusztus 9-i alakuló ülésén a Helyi Választá-
si Bizottság elnökévé választotta dr. Földváry-
né dr. Orosz Juliannát, elnökhelyettessé Raduj
Klárát, a testület tagja dr. Mészáros Erzsébet.
A bizottság minden hétfôn és csütörtökön 13
órától ülésezik a Polgármesteri Hivatalban. A
bizottság elsô ülésén határozatot hozott ar-
ról, hogy a kisebbségi önkormányzati választá-
sok idôpontját a kerületben a helyhatósági vá-

lasztások napjára, október 3-ra tûzi ki. A ki-
sebbségi önkormányzatokra adott voksokat
— szintén a bizottság döntésének megfelelô-
en — a Hûvösvölgyi út 12/b alatti szavazókör-
ben lehet majd leadni. A bizottság elérhetôsé-
ge: e-mail: szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu,
tel.: 06 30 560-3928, fax: 346-5409. A bizott-
ság határozatai megtekinthetôk a www.maso-
dikkerulet.hu honlapon.



6. OLDAL ÖNKORMÁNYZAT BUDAI POLGÁR

Legyen helyben is más a politika
A Lehet Más a Politika polgármesterjelöltje a II. kerületben
Kovács Márton nemzetközi kapcsolatokkal és esélyegyenlô-
séggel foglalkozó szakember. Az LMP a II. kerület minden
választókerületében állít jelöltet, kérjük, ajánlószelvényével
támogassa ôket.

1. vk.: Illés Márton Gábor, 2. vk.: Varga Péter 3. vk.: Hanzély Ákos, 4. vk.: Kará-
csony Gergely, 5. vk.: Kovács Márton, 6. vk.: Gönci Balázs, 7. vk.: Kálózi Attila, 8.
vk.: Menyhárt Zsóªa, 9. vk.: Perjés Gábor, 10. vk.: Pulay Glória, 11. vk.: Thurzó Zsu-
zsa, 12. vk.: Balogh Andrea, 13. vk.: Melegh Marianna, 14. vk.: Fabók Márton.

A kopogtatócédulákat állandó kitelepüléseink helyszínén is leadhatják, ahol sze-
mélyesen is megismerkedhetnek jelöltjeinkkel: Moszkva tér, az óra alatt (hétköz-
nap 8–19 óráig), Margit-híd szigeti bejárója (mindennap 10–16 óráig), Batthyá-
ny tér (hétköznap16–18 óráig); Hûvösvölgyi végállomás (hétköznap 16–18 órá-
ig), Fény Utcai Piac (szombaton 9–12 óráig).

Ajánlószelvény-gyûjtô pontok: Uniclub — 1021 Zuhatag sor 4., Pogány Anikó
— 1011 Ponty u. 16., e-mail: poganyaniko@gmail.com, tel.: 06 30 348-0802.
www.lehetmas.hu/bp1212

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MSZP a II. kerületben
Dr. Molnár Zsolt országgyûlési képviselôt indítja polgár-
mesterjelöltként. Önkormányzati jelöltjeinkrôl részletes infor-
mációt az irodán, illetve tájékoztató anyagainkban találnak.

Egyéni képviselôjelöltjeink: 1. vk: György Domonkos,
2. vk.: Ôrsi Gergely, 3. vk.: Aitner Marcell; 4. vk.: Löfºer Gá-

bor; 5. vk.: Szûcs Attila; 6. vk.: dr. Varga Elôd Bendegúz; 7. vk.: Rataj János; 8. vk.:
Kunhalmi Ágnes; 9. vk.: dr. Loránd Gergely; 10. vk.: dr. Horváth Márton András; 11.
vk.: Andóczi-Balogh Mária; 12. vk.: Besenyei György; 13. vk.: Nagy Julianna; 14. vk.:
Besenyei Zsóªa.

Ajánlószelvényeiket az alábbi idôpontokban és helyszíneken várjuk:
Augusztus 16-tól szeptember 2-ig hétfôtôl péntekig 8–18 óra között szemé-

lyesen a kerületi MSZP-irodában (1027 Fazekas u. 19–23.).
Péntekenként 14–17 óra között, szombatonként 9–12 óra között a Fény Ut-

cai Piac bejáratánál találkozhat jelöltjeinkkel.
Augusztus 24-én és 31-én kedden 16–18 óra között a Hûvösvölgyi Végállo-

másnál várjuk Önöket.
Hívására házhoz megyünk ajánlószelvényéért, keressen bennünket a 212-

2978-as, a 06 20 929-3671-es számon vagy a bp02@mszp.hu e-mail címen.
Köszönjük megtisztelô bizalmát, tisztelettel várjuk támogatását!

Az MSZP II. kerületi Szervezete

Tisztelt budai választópolgárok!
A tavaszi országgyûlési választásokhoz hasonlóan most az
önkormányzatokban van szükség radikális változásra! A
Jobbik a kerületben nem indít önálló polgármester-jelöltet,
hogy — a 2002-es választás tapasztalataiból okulva — ne

adjunk esélyt a múlt árnyainak a visszatérésre! Kérjük, hogy ajánlószelvényével és
szavazatával támogassa önkormányzati képviselôjelöltjeinket és fôpolgármester-je-
löltünket! Amennyiben egy jobboldali családból legalább egy fô a Jobbik jelöltjére
szavaz, kellô súllyal fogunk rendelkezni ahhoz, hogy az elmúlt nyolc évünket elrabló
szocialistákat és neoliberálisokat elszámoltassuk, és a magánérdekek helyett az Ön
érdekét elôtérbe helyezô politikát állítsunk. 1 család — 1 radikális voks.

Képviselôjelöltjeink: 1. vk.: Péczka Bernadett, 2. vk.: Kovács Karolina, 3. vk.: Bodor
Zoltán, 4. vk.: Mészáros Péter, 5. vk.: Szekeres Lajos, 6. vk.: Rostás Ákos, 7. vk.: Pszotka
Ede, 8. vk.: Megyeri Zsolt, 9. vk.: Vajda Béla, 10. vk.: Rideg Sándor, 11. vk.: Schön Péter,
12. vk.: Komáromi Ferenc, 13. vk.: Biró Barna, 14. vk.: Mészárovits Antal.

Ajánlószelvényét az alábbi helyeken adhatja le, vagy keresse II. kerületi irodánkat
a 785-7808-as számon, valamint az info@jobbik02.hu e-mail címen, és házhoz me-
gyünk érte! Most csak 15 nap van az ajánlószelvény-gyûjtésre!

Kopogtató-leadóhelyek: ABC — 1025 Felsô Zöldmáli út 76; Andrea Optika
— 1026 Házmán u. 12.; Botos Zoltán — 1015 Csalogány u. 12., III. em. 8. (B lép-
csôház); Élelmiszerbolt — 1029 Ördögárok utca 69.; Komáromi Ferenc — 1028
Liliom utca 13.; Láng Zoltán — 1029 József Attila útja 69.; Mészárovits Antal —
1028 Hunyadi János utca 18.; Napvirág Panzió — 1025 Napvirág utca 5.; Nimród
Íjászbolt — 1013 Déli pályaudvar, metrószint; Petró Hús és Hentesáru — Moszk-
va tér—Dékán utca sarok; Püski könyvesbolt — 1013 Krisztina krt. 26.; Radics
Autószerelô mûhely — 1029 Ördögárok utca 11/c; Sport sörözô — 1028 Hideg-
kúti út 4.; Sportbolt — 1023 Frankel Leó út 21–23. II. kerületi Jobbik-iroda —
1027 Fô utca 63–65., III. emelet 3., nyitva tartás: hétköznap 8–20 óráig. Jobbik
stand: Fény utcai piac felsô bejárata: péntek 14–17 óráig és szombat 9–12 óráig;
Moszkva tér, a metrókijárattal szemben: kedd, csütörtök 16–19 óráig; hûvösvöl-
gyi végállomás: hétfô, péntek 16–20 óráig.

Jó úton járunk
Tisztelt Választópolgárok!
Az elmúlt négy évben mindent megtettünk annak
érdekében, hogy megszolgáljuk a bizalmat, ame-
lyet 2006 ôszén és az azóta eltelt idôszakban kap-
tunk Önöktôl. Komoly munkát végeztünk, kerüle-

tünk sokat szépült és fejlôdött, jelentôs mértékben bôvült intézményhálózatunk is.
A megkezdett úton azonban nem szabad megtorpannunk, hiszen sok teendô áll
még elôttünk. Ezúttal is elkötelezett, városrészünk közösségéért dolgozó jelöltek
számára kérjük támogatásukat. Olyan közösségre, amely egységesen, az öncélú po-
litikai ígéretek és viták helyett a szakmai szempontokat szem elôtt tartva szeretné
kerületünket egyre szebb és nyugodtabb hellyé tenni. Kérjük, ajánlószelvénye leadá-
sával és az októberi választáson való részvételével segítse Ön is ezen törekvésüket!

Köszönettel és tisztelettel:
A Fidesz—Magyar Polgári Szövetség II. kerületi Szervezete

A Fidesz-KDNP jelöltjei a II. kerületben:
� Polgármesterjelölt: Dr. Láng Zsolt.
� Egyéni önkormányzati képviselôjelöltek: 1. vk.: Ernyey László; 2.vk.: Schan-

da Tamás; 3. vk.: Kaposi Péter; 4. vk.: Némethy Béla; 5. vk.: Riczkó Andrea; 6.
vk.: Gárdos Pál; 7. vk.: Lánszki Regô; 8. vk.: Dömök Lászlóné; 9. vk.: Dr. Gór Csa-
ba; 10. vk.: Dankó Virág; 11. vk.: Legény Béla; 12. vk.: Dr. Csabai Péter; 13. vk.:
Bándy Péter; 14. vk.: Skublicsné Manninger Alexandra.

� Önkénteseink az elkövetkezô napokban személyesen is felkeresik Önöket ajánló-
szelvényükért, illetve leadhatják azokat az alábbi gyûjtôhelyek valamelyikén:

� Választási Irodánkban (1024 Keleti Károly u. 13/b, Fidesz-iroda) hétköznap
9.00–18.00, szombaton 8.30–13.30 óráig (a nyitvatartási idôn túl a levélszek-
rénybe bedobva).

� Vízivárosban a GÁRDOS TV Video Szervizben (Szász Károly u. 2.) és a Korona
Gyógyszertárban (a Kapás utca—Varsányi Irén utca sarkán).

� Pesthidegkúton a Hidegkúti út—Remete út saroknál található Gyógyszertár-
ban, Dr. Striffer Imre gyógyszerész úrnál; a REPARÁTOR Bt-ben a Nagyrét utcai
közlekedési lámpás saroknál, a SZÉPHALOM Bevásárlóközpontban a Lottózó-
ban (a CBA bejáratánál a földszinten) és a SIAM Szépségszalonban (2. szint).

Tisztelt Választópolgár!
Húsz évvel a rendszerváltás után nem elég, ha naponta
megállapítjuk, hogy Magyarországon ezt vagy azt a gondot
még nem sikerült megoldani. Ha fel akarunk zárkózni a leg-
fejlettebb országokhoz, akkor nem szégyen, ha megismer-
jük azokat a megoldásokat, amelyek ôket sikeressé tették.

A Szabad Európa Társaság célja az, hogy az Európában már sikerrel kipróbált ötle-
tek, megoldások és módszerek közül Magyarország minél többet hasznosítson.

A SZET alapítói többségükben második kerületi lakosok, fontos számukra, hogy
az egyesület szellemisége szûkebb környezetünkben is teret kapjon. Mindehhez tá-
mogatókat leltünk a Budai Liberális Klub önkormányzati képviselôi között, akiknek
évtizedes önkormányzati tapasztalatait szeretnénk hasznosítani. Amennyiben fon-
tosnak tartják a gondolatok sokszínûségét és az Európában már sikerrel kipróbált
technikák hasznosítását, akkor kérjük, ajánlásukkal támogassák a jelöltjeinket!

1. vk.: dr. Kis Zoltánné, 2. vk.: Kollár György, 3. vk.: Póta Gyula, 4. vk.: dr. Boglutz
István, 5. vk.: Korodi Enikô, 6. vk.: Koncz Imre, 7. vk.: dr. Zagyvai Péter, 8. vk.: Ja-
novszki Zsolt, 9. vk.: Vági Antal, 10. vk.: Szász Domokos, 11. vk.: dr. Nagy Judit, 12.
vk.: Surján András, 13. vk.: Teschler Mátyás, 14. vk.: Baloghné Marton Zsófia.

Ajánlásaikat az alábbi helyszíneken, vagy postán juttathatják el hozzánk: Fény Ut-
cai Piac, augusztus 28., szombat délelôtt; Budai Liberális Klub iroda, hétköznap 10–
19 óra között: 1027 Margit körút 48., I. em., telefon: 201-0453. Postacím: 1536 Bu-
dapest, Pf.: 420. Információ: www.szet.eu és www.blk.hu.
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Ismét rajthoz áll a kerület
A II. kerületi önkormányzat idén szeptember 26-án
vasárnap rendezi meg a Millenárison
a hagyománnyá vált Kerületi Kaptató utcai
futóversenyt.

TÁVOK ÉS KORCSOPORTOK Kerekesszékes, 1000 m: Millená-
ris—Kis Rókus u.—Tizedes u.—Keleti Károly u.—Marczibányi tér—Lö-
vôház u.—Millenáris. Rajt: 9 óra.

6. (1993–1992-ben születettek) 2200 m: Millenáris—Kis Rókus u.—
Keleti Károly u.—Tizedes u.—Kis Rókus u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó
út—Ribáry u.—Marczibányi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 9.15 fi-
úk, 9.25 lányok.

5. (1995–1994-ben születettek) 2200 m: Millenáris—Kis Rókus u.—
Keleti Károly u.—Tizedes u.—Kis Rókus u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó
út—Ribáry u.—Marczibányi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 9.35: fi-
úk, 9.45 lányok.

4. (1997–1996-ben születettek) 1800 m: Millenáris—Kis Rókus u.—
Tizedes u.—Keleti Károly u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó út— Ribáry u.—
Marczibányi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 10.15 fiúk, 10.25 lá-
nyok.

3. (1999–1998-ban születettek) 1800 m: Millenáris—Kis Rókus u.—
Tizedes u.—Keleti Károly u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó út—Ribáry u.—
Marczibányi tér—Lövôház u.— Millenáris. Rajt: 10.35 fiúk, 10.45 lá-
nyok.

Gyaloglás, 2200 m: Millenáris—Kis Rókus u.—Keleti Károly u.—Tize-
des u.—Kis Rókus u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó út—Ribáry u.—Marczibá-
nyi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 11 óra.

2. (2000–2001-ben születettek) 1300 m: Millenáris—Kis Rókus u.—
Kitaibel Pál u.—Keleti Károly u.—Marczibányi tér—Lövôház u.—Mille-
náris. Rajt: 11.15 fiúk, 11.25 lányok.

1. (2002-ben vagy késôbb születettek) 1000 m: Millenáris—Kis Ró-
kus u.—Tizedes u.—Keleti Károly u. —Marczibányi tér—Lövôház u.—
Millenáris. Rajt: 11.35 fiúk, 11.45 lányok.

Felnôtt és családi, 2200 m: Millenáris—Kis Rókus u.—Keleti Károly
u.—Tizedes u.—Kis Rókus u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó út—Ribáry u.—
Marczibányi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 12.15 óra.

NEVEZÉS: A kerületi iskoláknak elônevezési lehetôséget biztosíta-
nak a szervezôk. Nevezés a testnevelô tanároknál. Elônevezni a
www.masodikkerulet.hu honlapról letölthetô nevezési lap kitöltésével
lehet, amelyet a kaptato@masodikkerulet.hu mail e-mail-címre, a
346-577-es faxszámra vagy a II. Kerületi Önkormányzat Mûvelôdési
Iroda postacímére (1027 Budapest, Bem tér 1.) lehet elküldeni. Elône-
vezési határidô: szeptember 17. Helyszíni nevezés a versenyköz-
pontban reggel 8 órától. Minden távnál a rajt elôtt 15 perccel zárják le
a nevezést. Nevezési díj nincs.

ISKOLÁK KÖZÖTTI VERSENY: a tanulók létszámához viszonyítva
az elsô hat, legtöbb iskolást megmozgató II. kerületi iskola vásárlási
utalványban részesül. Az egyes iskolákból indulók létszámát nem a ta-
nulók által leadott nevezési lapok, hanem a célba érkezések, a célban
leadott, a rajtszám sarkán lévô igazoló jegy alapján állapítjuk meg! A
tombolán is csak azok vesznek részt, akik a célba érkezés után az iga-
zoló jegyet letépik a rajtszámról és leadják a célban.

DÍJAZÁS: minden kategória elsô három fiú, illetve lány helyezettje
érmet és oklevelet, minden gyermekkategória fiú és lány elsô helye-
zettje serleget kap. Minden induló jutalma egy, a verseny emblémájá-
val ellátott póló lesz, amelyet a célban a rajtszám sarkán lévô igazoló
jegy leadása után vehetnek át.

TOMBOLA 11, 12 és 12.45 órakor.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÔ PROGRAMOK: Magyar Vöröskereszt elsô-
segélynyújtó sátra; „Fecske-fészek” függôségektôl mentesen — tesz-
tek, beszélgetések, kézmûves foglalkozás; frissítô masszázs; kémiai és
élelmiszer-biztonság: tesztek, játékok, tanácsadás; kézmûves, mûvé-
szetterápiás foglalkozások; légzésfunkció-vizsgálat; párkapcsolatok;
polgári védelmi bemutató; rovarles; sport, biztonság, egészség; táplál-
kozási tanácsadás, ételkóstoló. Véradás: 8–13 óra között.

További információ: www.masodikkerulet.hu/sport/keruletikaptato/
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„Ezen a nyáron ez a legjobb dolog”
Árvízkárosult gyerekek táboroztak kerületünkben

Augusztus második hetében harminc
árvízkárosult gyerek üdülhetett
Ráckevén és Budapesten. A gyerekek
Edelénybôl és Szendrôrôl érkeztek, hogy
egy hétre megfeledkezzenek az otthoni
nehézségekrôl, és önfeledten élvezzék
azokat a sokszor varázslatos
programokat, amelyeket a Baptista
Szeretetszolgálat szervezett számukra.
A II. kerületi önkormányzat támogatta a
gyerekek budapesti kirándulását.
Láng Zsolt polgármester és ország-
gyûlési képviselô személyesen vezette
végig a borsodi gyerekeket a Parlamenten.

A szendrôi Korbély Dalma ugyan járt már a
Parlamentben, de ez most sokkal izgalma-
sabb volt, mondja.

— A II. kerület polgármestere bevezetett
minket az ülésterembe, ahol megmutatta a
helyét, elmagyarázta, hogyan kell szavazni,
és sok érdekességet is elárult. Például azt,
hogy akárcsak az iskolában, itt is van, aki iga-
zoltan, és van, aki igazolatlanul hiányzik.

— A júniusi árvizek országszerte jelentôs
károkat okoztak: házak dôltek össze, embe-
rek maradtak fedél nélkül, gyakran egy élet
munkáját ragadta magával a víz — mondta
Láng Zsolt. — Ekkor, akárcsak minden jóérzé-
sû ember, a fôváros II. kerületének lakói is
összefogtak, és egy emberként segítették a
nógrádi árvízkárosultakat az önkormányza-
tunk által meghirdetett adománygyûjtési ak-
cióban. A segítségnyújtás azonban itt még
nem ért véget.

A Baptista Szeretetszolgálat szervezésében
a borsodi Edelénybôl és Szendrôrôl árvízká-
rosult gyerekek érkeztek a fôvárosba. A máso-
dik kerület a gyermekek üdültetését — a Roz-
maring Kertvendéglôvel együttmûködve —
háromszori étkezéssel támogatta, valamint
az étteremmel közösen sétahajózást is szer-
veztünk a gyerekeknek, de a sûrû programba
még egy barlanglátogatás is belefért — tette
hozzá a polgármester.

Az ötlet, hogy egy hét vakációra invitálják a
gyerekeket, Boda Attilától és feleségétôl, Nórá-
tól származik. Bodáék egy hangulatos kis mo-
telt üzemeltetnek Ráckevén, ahol már több íz-
ben láttak vendégül nehéz élethelyzetbe ke-
rült vagy szegény sorsú családokat.

— Amikor hallottunk a katasztrófáról, rög-
tön eszünkbe jutott, hogy elhívjuk magunk-
hoz az árvízkárosult gyerekeket — mondja Bo-
da Attila. — Ezzel nemcsak nekik nyújtunk
némi vigaszt és kárpótlást, de a szülôknek is
segítünk. Arra gondoltunk, hogy ilyen hely-
zetben az a legnagyobb segítség, ha nincs láb
alatt a gyerek, és a felnôttek zavartalanul vé-
gezhetik a helyreállítási, felújítási munká-
kat. Jó érzés volt látni az országos szintû
összefogást, hogy mindenki a maga terüle-
tén, a maga lehetôségeinek megfelelôen igye-
kezett kivenni a részét a segítségnyújtásból.
És mintha még a sors is a kezünkre akart vol-
na játszani: éppen erre a hétre nem jelentkez-
tek hozzánk vendégek, de elôtte is, utána is
telt házunk volt.

Baricz Dezsôt, a Baptista Szeretetszolgálat
munkatársát, a programok megálmodóját és
megvalósítóját kereste fel a Boda házaspár,

aki haladéktalanul munkához is látott. Dezsô
tizenkét éve dolgozik a szolgálatnál, és, mint
mondja, eddig csak jó tapasztalatai vannak
az emberek segítôkészségérôl.

— Gyermekotthonban nevelkedtem, nem
volt igazi gyerekkorom — mondja Baricz De-
zsô, mikor arról kérdezem, miért tartja fon-
tosnak a segítségnyújtást. — Amit én nem
kaphattam meg az élettôl, azt igyekszem a ne-
héz helyzetbe jutott gyerekeknek megadni.
Szerettem volna minél színesebb programot
összeállítani, hogy maradandó élményt je-
lentsen ez a néhány nap. Ráckeve mellett a fô-
várost is meg akartuk mutatni. Felkerestem
budapesti szállodákat, amelyek közül a Griff
és a Novotel egy-egy éjszakát, a Kempinski
pedig egy ebédet ajánlott fel csoportunknak.
Ide jött el Király Viktor, a népszerû énekes,
hogy rövid koncertet adjon nekünk. Nagyon
hálásak vagyunk a II. kerület polgármesteré-
nek, Láng Zsoltnak, aki nemcsak végigvezette
a gyerekeket a Parlamenten, de neki köszön-
hetjük a Pál-völgyi cseppkôbarlangban tett
izgalmas túrát is. Hasonlóan sokat köszönhe-
tünk a Duna-parti Rozmaring vendéglô veze-
tôjének, Szabó Lajosnak, aki — a II. kerületi
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Felsôoktatási ösztöndíjpályázat
A Közoktatási, Közmûvelôdési, Informatikai és Sport Bizottság pá-
lyázatot írt ki a kerületben lakó, felsôoktatási intézményben tanul-
mányokat folytató, illetve felsôoktatási intézményben tanulmányo-
kat kezdeni szándékozó diákok részére a 2010/2011. tanévre. Az
ösztöndíj 2010 szeptemberétôl 10 hónap idôtartamra nyerhetô el,
összege 50 000 és 100 000 Ft/fô közötti.

A pályázaton részt vehetnek: a II. kerületben állandó lakó-
hellyel rendelkezô hallgatók, akik a képzésre vonatkozó keretidôn
belül, államilag támogatott és teljes idejû (nappali tagozatos) kép-
zés keretében az alábbi képzési típusok egyikében felsôfokú tanul-
mányokat folytatnak: felsôfokú szakképzés, felsôfokú alapképzés,
mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori képzés. Pályáz-
hatnak az adott tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középisko-
lás, illetve felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intéz-
ménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok, aki a követ-
kezô tanévtôl az elôzô bekezdésben felsorolt képzésekben kíván-
nak részt venni.

A család egy fôre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a min-
denkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét (42 750 Ft). Elônyt
élvez az a pályázó, aki országos tanulmányi, mûvészeti vagy sportver-
senyen bekerült az elsô hat helyezett közé, eltartója/szülôje munka-
nélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül. Elônyt jelent, ha valaki be-
tegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos ellátást
igénylô beteg vagy rokkant van (amit szakorvos igazol), gyermeket
nevel, vagy nem a fôváros területén mûködô intézményben tanul,
vagy a kerület területén önkéntes társadalmi munkát végez.

A pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal Mûvelôdési Irodá-
ján (Bem tér 1., I. em., tel.: 346-5781) és az Ügyfélszolgálati Köz-
pontban (1024 Margit krt. 47–49.) a Lakosságszolgálati Csoport Iro-
dájában (Pesthidegkút, Máriaremetei út 37.) lehet átvenni, illetve le-
tölthetô az önkormányzat honlapjáról.

A pályázathoz be kell nyújtani a hiánytalanul kitöltött és aláírt
adatlapot, az adatlap mellékleteként szereplô jövedelemnyilatko-
zatot, kiegészítve a munkahely által kiadott kereseti igazolással és
egyéb bevételt igazoló bizonylatokkal (határozat, postai utalvány,
banki kivonat stb.). Felsôoktatási intézményben már tanulmányo-
kat folytató hallgató esetén az adatlap mellékletét képezi a felsôok-
tatási intézmény által kiállított igazolás arról, hogy a pályázó a
megjelölt képzéstípusok valamelyikében a 2010/2011-es tanév elsô
félévében részt vesz. Amennyiben a hallgatói jogviszony igazolását
a pályázó önhibáján kívül a pályázat benyújtásának határidejéig
nem tudja beszerezni, a pályázat kiírója hiánypótlásra ad lehetôsé-
get. Ez esetben az igazolást a pályázat benyújtását követôen szep-
tember 30-ig lehet pótolni. A kiemelkedô tanulmányi, mûvészeti,
tudományos és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolatát
csatolni kell.

A beadott pályázat érvénytelen, ha a hiányzó mellékleteket vagy
adatokat a megadott határidôn belül nem pótolják. Az érettségi
elôtt álló, még középiskolás tanulók csak akkor kapják meg az ösz-
töndíjat, ha felvételt nyernek valamelyik felsôoktatási intézménybe.

A pályázat beérkezésének határideje: 2010. szeptember 21.
kedd 16 óra, postán vagy személyesen.

önkormányzattal összefogva — többször meg-
etetett bennünket, és sétahajózást is szervez-
tek nekünk.

Szabó Lajos vendéglôs maga is sokszor
megtapasztalta a víz erejét, háromszor volt ár-
vízkárosult.

— Számomra természetes, hogy ha valaki
bajban van, annak segíteni kell. Természeti
csapás esetén ez az érzés még erôsebb az em-
berben. Rá kell jönnünk, hogy együtt jobb,
együtt könnyebb — még a legnehezebb hely-
zetben is. Aki ad, az kapni is fog, és nem-
csak, sôt elsôsorban nem pénzt, hanem sze-
retetet, megértést és támogatást. Errôl be-
szélgettünk a gyerekekkel is.

A program valóban nagyon színesre sikere-
dett. A Ráckevén eltöltött két nap után,
amelynek csúcspontja a gyerekek egybehang-
zó véleménye szerint az Aquapark volt, a fôvá-
rosban is egyik élmény érte a másikat: látoga-
tás a Parlamentben, barlangtúra, mozi, vi-
dámpark, cirkusz. A gyerekek elôször feszen-
genek a mikrofon láttán, de ahogy elkezdünk
beszélgetni az elmúlt hét történéseirôl, egy-
más szavába vágva sorolják élményeiket. A
ªúknak az utazás, a lányoknak Király Viktor
tette felejthetetlenné a budapesti napokat. A
hetedikbe készülô Écsik Ákos hosszan töri a
fejét, hogy mi is volt a legjobb, majd a sok
ªnom étel mellett teszi le voksát.

Tóth Orsolya, a szendrôi Apáczai Csere Já-
nos Iskola igazgatóhelyettese és matematika-
tanára kísérte a csoportot a táborba.

— Most már önfeledten tudnak örülni a
gyerekek a programoknak. A nyár elején Ba-
latonon kaptunk táborozási lehetôséget, de
akkor még nagyon közeli volt a sokk. Volt
olyan kisgyerek, aki pánikrohamot kapott,
egy másikat kórházba kellett vinni.

Orsolya megrendülten mesél az otthoni ál-
lapotokról, a katasztrófáról, amit csak az ért
meg igazán, aki átélte. Az iskolát, amely feb-
ruárban költözött a mostani, teljesen felújí-
tott épületbe, hamarabb be kellett zárni,
mert leszakadt az a híd, amelyen keresztül
megközelíthetô volt. A talajvíz feljött a pincé-
ben, és az ott tárolt régi tablókat mind tönk-
retette.

A gyerekek is felvették a harcot a víz ellen.
Mesélik, hogyan segítettek kint a gáton, pa-
kolták a homokzsákot, a másodikos Levente
az átázott lambériát szedte le a falról, amit
azért, saját bevallása szerint, egy picit élve-
zett is.

— Az emberek szorongva készülnek a télre
— mondja Orsolya —, hiszen sok helyen a pin-
ce, ahol a kazán áll, még mindig víz alatt van.
Ahová már vissza lehetett költözni, ott is ned-
vesek, penészesek még a falak.

Tóth Zsóªa Edelénybôl érkezett két testvéré-
vel együtt. Szeptemberben lesz tizedikes, de
már tudja, hogy orvos szeretne lenni. Két-
szintes házuk alsó részét, a konyhát és a nap-
palit teljesen elöntötte a víz, de a felsôrôl is
lemosott sok mindent, egy hétig nem is tu-
dott hazamenni a család.

— A biciklimet nagyon sajnálom — sóhajt
Zsóª, majd vidáman hozzáteszi: — Ez a kirán-
dulás sok mindenért kárpótol, azt hiszem,
mindannyian egy életre szóló élményt kap-
tunk!

— Ezen a nyáron ez a legjobb dolog — he-
lyesel Dalma kisöccse, Kristóf is. — Örökre
megmarad minden gyerek fejében. És ha öre-
gek leszünk, és elmeséljük a gyerekeinknek
a kalandjainkat, még ôk is csudálkozni fog-
nak!

Péter Zsuzsa
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Mozgassuk meg az országot!
Schmitt Pál köztársasági elnök
a beiktatását követô napon, augusztus
7-én este szûkebb hazájában,
Máriaremetén a Templomkerti Esték
rendezvénysorozat aktuális programján
vett részt. Az államfô vendégei
olimpikonok voltak: Regôczy Krisztina
jégtánc világbajnok, olimpiai
ezüstérmes és Gyulay Zsolt kétszeres
kajakozó olimpiai bajnok. A
köztársasági elnök felesége, Makray
Katalin olimpiai ezüstérmes tornász
pedig a háziasszonyi teendôket látta el
— ahogy teszi ezt immár negyedik éve.
A rendezvényen részt vett Láng Zsolt
polgármester is, aki
a rendezvénysorozat fôvédnöke.
A II. kerületi önkormányzat évek óta
támogatja a bazilika berendezéseinek
felújítását célzó jótékonysági
programok megvalósulását.

Augusztus elsô szombatján több százan eljöt-
tek a máriaremetei bazilika kertjébe. Sokan
voltak kíváncsiak Schmitt Pálra, aki köztársa-
sági elnökként is a legnagyobb közvetlenség-
gel üdvözölte a vendégeket, és hálás szavak-
kal köszönte meg azt az emlékérmet, amelyet
Esterházy atyától vett át a rendezvény kezde-
tén.

Schmitt Pál kétszeres olimpiai bajnokként
látta vendégül a sportban szintén jelentôs si-
kereket elért Regôczy Krisztinát és Gyulay Zsol-

tot. Schmitt Pál rövid bevezetôjében külön ki-
tért a sportnak az egészségmegôrzésben ját-
szott szerepére.

A riasztó számok közismertek, tízmillió
magyar emberbôl 8,7 millió nem sportol
semmit. Ezért tekinti az államfô egyik fontos
küldetésének, hogy a magyar ªatalok minél
többet sportoljanak.

— Minden szülôt arra biztatok, ne vegye el
gyerekétôl a sportolás lehetôségét, ezt a sem-
mi mással össze nem téveszthetô szép érzést.
Adjuk meg nekik az esélyt egy egészségesebb
életre! A célunk ennek megfelelôen nem is
lehet más: mozgassuk meg az országot!

És hogy Schmitt Pál saját életében meny-
nyire komolyan veszi a sportolást, mi sem bi-
zonyította jobban ezen az estén, minthogy az
olimpikon társak elôtt unokáit hívta a szín-
padra. Mindannyian sportolnak: többen az

úszást választották, de az egyik kislány a rit-
mikus sportgimnasztikának kötelezte el ma-
gát. Két unoka pedig büszkén vitte körbe a
nagypapa ’68-ban és ’72-ben nyert olimpiai
aranyérmeit, amelyet a közönség minden tag-
ja megnézhetett, sokan kézbe is vették a di-
csô sportmúlt emlékeit.

Az unokák után az olimpikonok meséltek a
sporttal kapcsolatos élményeikrôl Kiss Nor-
bertnek, az elnöki hivatal vezetôjének kérdé-
seire válaszolva. Regôczy Krisztina és Gyulay
Zsolt egyetértettek abban Schmitt Pállal,
hogy a sportnak sokkal nagyobb szerepet kell
kapnia az emberek mindennapjaiban.

Az esten fellépett a Csillagszemû Tánc-
együttes is, akik a köztársasági elnök beikta-
tási ünnepségén szintén szerepeltek elôzô
nap.

Jocha Károly
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XII. Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál
2010. augusztus 25.
19.30 Ezerarcú harmonika. Balkan Project. Orosz Zoltán és zenésztár-

sai koncertje. (Szabadtéri színpad. Jegyár: 2500 Ft.)

2010. augusztus 26.
18.00 Hidegkúti Szalon. Helyi képzô- és iparmûvészek kiállításának

megnyitója a Nagyszalonban. A mûvészeket köszönti Láng Zsolt, a
II. kerület polgármestere, a kiállítást megnyitja Szepes Hédi mûvé-
szettörténész.

19.00 A XII. Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál ünnepi meg-
nyitó koncertje. Köszöntôt mond Láng Zsolt polgármester.

Hazám, hazám, te mindenem. Erkel Ferenc emlékére. Közre-
mûködik a Honvéd Férfikar és Eckhardt Gábor zongoramûvész.

Ghymes-koncert. (Szabadtéri színpad. Jegyár: 2000 Ft.)

2010. augusztus 27.
10.00 Síppal-dobbal — fesztiválcsalogató. (Hûvösvölgyi végállomás)

15.00–
18.00

Mesekert és játszótér: Griffmadár hintája, Paprikajancsi csúz-
lizdája, Paprikajancsi ûrállomása, Sárvíz Kézmûves mûhely,
Újszászi kézmûves asszonyok, Égigérô domb, Griffmadár fenn-
sík.

16.00 Magyar mulatósok — Szárma tamburazenekar. (Vásársé-
tány)

17.00 Malommese — Ciróka bábszínház. (Óperenciás udvar)

17.00 Gyógyító gombák — Kökény Mária fitoterapeuta elôadása.
(Nagyszalon)

18.00 Kovács Marci (Felvidék) és Micsik Béla (Vajdaság) népi hangszeres
mulatósa Korom Péter borvetélkedôjével. (Vásársétány)

18.30 Petôfi Sándor: A helység kalapácsa — Besenczi Árpád egyszemé-
lyes elôadása. (Vásárszínpad)

20.00 Verbunk rapszódia — Erkel Ferenc, a népdal és a cigányzene
népszerûsítôjének emlékére.

A Rajkó zenekar koncertje. Közremûködik Vincze Lilla. (Sza-
badtéri színpad. Jegyár: 1500 Ft.)

21.30 Teleszkópos bolygó- és csillagmegfigyelés.

21.30 Sör és blues — Blues Night Long együttes. (Vásárszínpad)

2010. augusztus 28.
8.45 Fürge Família — családi futóverseny Pesthidegkút utcáin. Regiszt-

ráció korcsoportonként a játszótér melletti kapunál 8.30-tól,
9.30-kor eredményhirdetés.

9.45 Biciklitúra Pesthidegkút és Solymár között a természetjáró
Erkel emlékére. Zenés indulás a Vám- és Pénzügyôrség Zenekara
közremûködésével. Gyülekezô a játszótér melletti kapunál 9.30-
tól.

10.00 Lázár Ervin—Radványi Balázs: A négyszögletû kerek erdô. A
Kecskeméti Katona József Színház elôadása. Rendezô: Cseke Péter.
(Szabadtéri színpad. Jegyár: 1000 Ft.)

11.00–
18.00

Mesekert és játszótér. Tintaló cirkusz. Fesztiválfogat Pesthi-
degkút utcáin. Mozibarlang — Ismeretterjesztô filmek környe-
zetvédelemrôl, fenntarthatóságról, Magyarország és a nagyvilág
élôvilágáról.

11.30 Magyar indulók — Térzene a Vám- és Pénzügyôrség Zenekará-
nak közremûködésével. (Szabadtéri színpad)

14.30 Öreg kút titkai — Marci bá, Béla bá és a Vándormuzsikus.

15.00 Magyar táncház — Tabulatúra régizene-együttes. (Óperenciás
udvar)

15.00 Körülöttünk él a világ — növényismereti játszóház. (Zöldág te-
rasz & kert)

16.00 Van is, meg nincs is — Méhes Csaba pantomimjátéka. (Óperenci-
ás udvar)

16.45 Jönnek a Langaléta Garabonciások! (Vásársétány)

17.30 Az ördög három aranyhajszála — Fabatka BábSzínház. (Vásár-
színpad)

18.15 Biobor-vetélkedô. (Vásársétány)

18.15 Kútmesék — Gulyás László. (Öreg kút ligete)

18.30 Furulyás Palkó — Kolompos együttes. (Óperenciás udvar)

20.00 Szabó Magda: Régimódi történet — Veszprémi Petôfi Színház.
Rendezô: Bereményi Géza. (Szabadtéri Színpad. Jegyár: 2500 Ft.)

2010. augusztus. 29.
10.00 Növényismereti túra a budai hegyekben. Ördögárok túra.

10.30 Gingalló — Szalóki Ági gyermekkoncertje. (Szabadtéri színpad.
Jegyár: 1000 Ft.)

11.00–
18.00

Mesekert és játszótér. Fesztiválfogat Pesthidegkút utcáin. Mo-
zibarlang. Pupilla madárismereti játszóház. (Öreg kút ligete)

11.30 Térzene — Vám- és Pénzügyôrség Zenekara. (Szabadtéri szín-
pad)

15.00 Meztelen Diplomaták — egyetemisták zenekara. (Szabadtéri
színpad)

15. 45 Sváb délután — Mondschein zenekar. (Vásárszínpad)

17.00 Hófehérke és a három variáció — Elôadják az Ökumenikus Ál-
talános Iskola 6. (Pacsirta) osztályos tanulói. Írta és rendezte: Járó
Ildikó. (Szabadtéri színpad)

17.30 A Jánosvitéz — MárkusZínház. (Óperenciás udvar)

18.30 Radványi Balázs és barátai. (Vásárszínpad)

19.30 Tangószerenád — világbajnokok gálája. A Budapesti Tangó-
fesztivál része. (Szabadtéri színpad. Jegyár: 1500 Ft.)

21.00 És Rómeó és Júlia… Az összes szerepet játssza: Nagy-Kálózy Esz-
ter, Rudolf Péter. Rendezô: Horgas Ádám. (Színházterem. Jegyár:
1500 Ft.)

A fesztivál ideje alatt szombaton és vasárnap egész nap: Kincses-
tár játszóház újrahasznosított anyagokból, fair trade kávé, teakós-
tolás, hulladék játszóház a Zöldág teraszon. „Hogyan készülnek a
képek?” — BUKET Kerítéstárlat a kertben. Háztáji ételkülönleges-
ségek, kürtôskalács, sör, biobor. Kézmûves vásár, kézmûves foglal-
kozások.

Napközben az elôadásokra a helyfoglalás érkezési sorrendben
történik. A belépôjegyes elôadásokra jegyek elôvételben kapha-
tók a Klebelsberg Kultúrkúria információs pultjánál (1028 Temp-
lom utca 2–10. Tel.: 392-0860) és az Interticket hálózatán (www.
jegy.hu). Információ: www.kulturkuria.hu.

A fesztivál fôtámogatója: Budapest Fôváros II. Kerületi Önkor-
mányzat.
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológia-
történeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lép-
csôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. Vas- és acélöntészetünk története. A múzeum elôtti
parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból ki-
alakított panteon látható. Formázási és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes beje-
lentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múze-
um, 1027 Budapest, Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
� 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: AUGUSZTUS 21.: Nikola Parov—Mihályi Gábor: Naple-
genda. Táncjáték. AUGUSZTUS 24.: Jacques Loussier koncertje. AUGUSZTUS 28., 29.: Fenyô Miklós kon-
certje. Az elôadások 20.30 órakor kezdôdnek. Részletes információ: www.szabadter.hu

SZÍNHÁZ VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: AUGUSZTUS 19.: Bencsik Imre—Straub Dezsô:
Nejcserés támadás. Vígjáték a Gergely Theáter elôadásában. Fôszereplôk: Gregor Bernadett, Cseke Katinka,
Gergely Róbert és Harsányi Gábor. Rendezte: Straub Dezsô. AUGUSZTUS 24.: Anyám tyúk, avagy az ember
tragédia. A L’art pour l’art Társulat elôadása. AUGUSZTUS 26.: Michael Stewart: Szeretem a feleségem. Víg-
játék. AUGUSZTUS 28.: Titus Maccius Plautus: A hetvenkedô katona. Egyfelvonásos komédia. Az elôadások
20 órakor kezdôdnek. Részletes információ: www.szabadter.hu

GYEREKEKNEK HELEN DORON EARLY ENGLISH: Játékos angoloktatás 1–14 éves korú gyerme-
keknek a Keleti Károly utca 8. alatt és a Teszvesz játszószobában (Budagyöngye). Jól felépített tananyag és
tanmenet, minôségi zene, tanári kézikönyv, korosztályos bontás, 5–8 fôs csoportok, nemzetközi színvonal. Be-
jelentkezés: 06 70 2010 369 vagy bp-rozsadomb-obuda@helendoron.com
� ELC — ANGOLOKTATÁS GYEREKEKNEK: Képzett, anyanyelvi tanárokkal az angol tantervet követve. Foglal-
kozások délutánonként az IBS épületében. Maximális csoportlétszám: 10 fô. Jelentkezés: info@englishscho-
ol.hu vagy www.englishschool.hu, tel.: 06 20 920-4373.
� ANGYALHANG: — zenés baba-mama-foglalkozás 0–4 éveseknek hegedûszóval, örömteli, családias hangu-
latban, szerdán és csütörtökön 10.30-tól a Keleti Károly u. 8. III. emeleten. A foglalkozásokat Takács-Tóth Kata-
lin hegedûmûvész és tanár tartja. Elôzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 06 70 948-4595.
� ZENEDOBOZ: Zenei fejlesztés és játék a Mazsola Játszóházban kéthetente szerdán 10.30–11.30-ig. Részvé-
tel szülôvel 1–3 éves korig, a belépés ingyenes. Bejelentkezés: 200-1907 és 06 30 982-0386, vagy e-mailben:
remusz@hu.inter.net (1026 Krecsányi u. 1.)
� VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: AUGUSZTUS 22., 10.30: A rigócsôrkirály. Zenés mesejáték a Fogi
Színháza elôadásában. AUGUSZTUS 29., 10.30: Létramesék. A Bozsik Yvette Társulat elôadása.

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub új helyszínen mûködik. SZEPTEM-
BER 7.: Nyári emlékek felidézése. SZEPTEMBER 14.: Szent Mihály hava, szeptemberi jeles napok. Össze-
jöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas
polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. A klub új helyszíne: 1026 Szilágyi Erzsébet fasor 73.

� HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Augusztusban nyá-
ri szünetet tartunk. SZEPTEMBER 9-ÉN 16 órakor ta-
lálkozunk újra klubhelyiségünkben. (1028 Máriareme-
tei út 37.)
� TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubna-
pok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdet-
tel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as számán.
� ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET:
Minden tagtársunkat szeretettel várjuk SZEPTEMBER
ELSEJÉN 16 órakor az összejövetelünkön. (1024 Kele-
ti Károly u. 13/b)
� BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEM-
BER 7., 14.00.: Klubnap. SZEPTEMBER 8., 10.00:

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

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

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

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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

RAGADOZÓK. Robert Rodriguez, aki egyebek mellett Austinben alapított stúdiójáról
(Troublemaker Studios), soha meg nem valósított projektjeirôl (Barbarella, John Carter of
Mars), na meg arról híres, hogy újra divatba hozta a gitártokba rejtett fegyvereket (Des-
perado), eredetileg maga tervezte megrendezni a Ragadozó folytatását. Aki nem a nyolc-
vanas évek végén nôtt bele a kamaszkorba, meglehet, eligazításra szorul: az 1987-ben
bemutatott Ragadozó (Predator) Arnold Schwarzenegger kommandós korszakának ra-
gyogó gyöngyszeme, melyben a terepszínûre festett testépítô egy nálánál is robusztu-
sabb, s még csak nem is evilági gyilkológéppel akad össze, s megindul a VHS-korszakot
anno felvirágoztató dzsungelharc. Bár a filmet több folytatás is követte, azok egyike sem
ért az eredeti nyomába, és akkor még nagyon finoman fogalmaztunk. Így került a képbe
a mindenhez értô Rodriguez, aki viszont olyan grandiózus tervekkel állt elô az új irányok
felvázolásakor, hogy arra nem akart, vagy nem mert a stúdió pénzt áldozni. Évek
múltán és a Predator-sorozat teljes kivéreztetését követôen azonban mégiscsak jól
jöttek a hajdani Rodriguez-sziporkák; az eredeti nagyságrendek ugyan továbbra
sem jöhettek szóba, de egy szerényebb kivitelû, a kor igényei szerint összerakott
filmre azonban már áldozott a vezetôség; Rodriguez pedig az amerikai—magyar
vagy magyar—amerikai Antal Nimródot választotta a tiszta schwarzeneggeri for-
ráshoz visszakanyarodó produkció megrendezésére. Antal pedig, miként elôzô két,
amerikai filmje során, ezúttal is korrektül felmondja a leckét, bemutat egy-két ak-
ciórendezôi kunsztot, elvégzi a feszültségteremtés kötelezô gyakorlatait. A Ragado-
zók leginkább olyan semmilyen akciófilm, de gagyinak nem neveznénk. Olyan nyá-
ri mozi.

E. K.
Amerikai film. Rendezte: Antal Nimród. Fôszereplôk: Adrian Brody, Topher Grace, Laurence Fish-
burne.

RUTTKA-KÉPEK A LEGENDA TISZTELETÉ-
RE. Ruttka Ferenc alkotásaiból nyílt tárlat a
FilmesHázban (1092 Ráday u. 31/k, tel.: 299-
3030). Az ötven éve kerületünkben élô festô-
mûvész Puskás Ferenc labdarúgó elôtt tiszte-
leg a kiállítással. Az alkotó lapunknak elmond-
ta, hogy huszonöt évvel ezelôtt több ezer ér-
deklôdô elôtt a Halászbástyán (képünkön) nyi-
totta meg egy kiállítását a legendás futballis-
ta. A festmények mellett azok a díszlettervek
is megtekinthetôk, melyek Jancsó Miklós és
Málnay Levente filmjeihez készültek. A kiállí-
tás augusztus 29-ig hétfôtôl csütörtökig 9–
16 óra között látogatható.
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MÓRICZ ZSIGMONDDAL BUDAPESTEN.
Különös kalandra invitálja olvasóját ez a nem
szokványos kötet, mûfaját tekintve riportal-
bum. A Holnap Kiadó könyvének gerincét Mó-
ricz Zsigmond 33, Budapesttel kapcsolatos ri-
portja adja, melyet Kolos Réka építész, a
nagy író unokája válogatott archív képekkel
társítva.

1873-ig, Pest, Buda és Óbuda egyesítéséig
visszatekintve ad spontán áttekintést fôváro-
sunk fejlôdésének egyes állomásairól. Móricz
Budapestet a bonyolult emberi viszonyok
helyszíneként jeleníti meg. Riportjaiból megis-
merhetjük az akkori lakosság életét. A beszá-
molók olyan erôvel hatnak, hogy óhatatlanul
összehasonlítjuk mai körülményeinkkel. A le-
gendásan pezsgô kávéházi élet a rossz lakásvi-
szonyokból következett. Ma — lakásunkat kí-
mélendô — beülünk egy kínaiba, egy görög
étterembe vagy egy tapas-bárba, élvezve Bu-
dapest bontakozó multikulturális életét. Nem volt ez másképp a tabáni kiskocsmákban
sem. Azokban szerb, rác, tót vagy görög származású mesteremberek beszélték meg az
élet apró és nagyjelentôségû dolgait. „Küszködni születtél”, írta ma is élô kortársainak
Kondor Béla. Móricz is ezzel az igével jellemzi a várost, midôn letekint rá a Halászbástyá-
ról: „ott lent a város, a Magyar Küszködés városa.”

Kolos Réka építészként biztos kézzel választja ki a megfelelôt korabeli fotók ezrei kö-
zül, jó nyelvi érzékkel választ idézeteket a képek mellé. E mellett két, eddig nem publikált
riportot is megismerhet az olvasó Móricz Zsigmond szellemi hagyatékából. -mi-

Fele-más nap
Szeptember 18-án ismét fele-
más napra virradhatunk. Ek-
kor rendezi meg ugyanis a Kle-
belsberg Kultúrkúria immár
negyedik alkalommal azt a ját-
szónapot, amelyre minden-
kit, épeket és fogyatékkal élô-
ket egyaránt invitál. A 10 órá-
tól kezdôdô programsorozat
játék lesz a javából! Komoly, ôszinte együtt-
játék, ahol egyenlô esélyekkel indul minden-
ki, ahol nem számít, hogy a résztvevôknek kü-
lönbözô a pszichés, mentális vagy ªzikai álla-

potuk. Ahol tanulnak egymás-
tól, merítenek egymásból hi-
tet, tudást, örömöt.

Idén e hatalmas közös játék
és tanulás újabb és újabb izgal-
makat rejt. A programok és
mûvészetek kavalkádjában
mindenki találhat kedvére va-
lót. Festés, zenélés, mozgás,

lovaglás mellett kipróbálhatja ügyességét,
tehetségét és bátorságát a különbözô verse-
nyeken.

További információ: www.szma.eu

BÉBIKONTAKT. Augusztus 25-én 18 órától a Millenáris parkjában a Tünet együttes hívja ze-
nés-táncos interaktív elôadásra azokat a kisgyerekeket és szüleiket, akik számára élmény a moz-
gás. Az elôadás címe, Bébikontakt — önmagáért beszél. Szülôk és gyerekek együtt, önfeledten
táncolhatnak, énekelhetnek. A belépés díjtalan.

� Társas összejövetel a Pál-völgyi-barlangnál.
SZEPTEMBER 15.: A Régészeti Park megtekintése
Százhalombattán. SZEPTEMBER 29.: Látogatás a
Magyar Televiziónál. OKTÓBER 6–8.: Kirándulás
Harkány és Siklós környékére. További felvilágosítás
a keddi klubnapokon vagy a 326-7830-as telefonszá-
mon, ill. a tothbuda@chello. hu címen. (Keleti Károly
u. 26.)
� DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Augusztus
végéig nyári szünet. Legközelebb SZEPTEMBER 8-
ÁN 16 órakor találkozunk. Megbeszéljük ôszi kirán-
dulásunk programját. Utána legközelebb OKTÓBER
13-án tartunk összejövetelt. (1024 Keleti Károly u.
13/b; tel.: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURIS-
TÁK KÖRE: AUGUSZTUS 22.: Börzsöny. Találkozó:
8.15 óra, Árpád híd, Volán pu. AUGUSZTUS 28.: Pi-
lis-hegység. Találkozó: 7.45, Batthyány tér, HÉV
pénztár. AUGUSZTUS 28.: Alföld. Találkozó: 7.15,
Nyugati pu. AUGUSZTUS 29.: Gödöllôi dombvidék.
Találkozó: 7.30, Nyugati pu., pénztár. SZEPTEMBER
4.: Dél-Bükk. Találkozó: 6.45 óra, Széna tér, Volán
pu. SZEPTEMBER 5.: Börzsöny. Találkozó: 7.30 óra,
Nyugati pu., pénztár. Információ: 316-3053, 06 20
997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)
� BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT
SPORTKÖR: SZEPTEMBER 5.: Pilis. Dobogókô, Pilis-
nyereg, Fekete-hegy, Barátkút, Esztergom. Találkozó:
Pomáz, HÉV-megálló, 8.30. Túravezetô: Czirbik Sán-
dor, tel.: 06 30 570-9904. SZEPTEMBER 12.: Bör-
zsöny. Nagybörzsöny, Bányapuszta, Kôkorsó, Szabó-
kövek, Királyrét. Találkozó: Nyugati pályaudvar, pénz-
tár, 6.40. Túravezetô: Mészáros Lajos, tel.: 06 30
217-34164.

KLUBOK BABA-MAMA-KLUB: Minden szer-
dán 10-tôl dr. Rochlitz Zsuzsa vezetésével a Kájoni
Házban.
� BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Nyáron is
minden héten klubnap csütörtökön délután 3-tól 6-
ig, nemcsak tagoknak. Vannak még szabad helyeink,
várjuk a kedves jelentkezôket. AUGUSZTUS 31.: Ná-
dasdladány, Székesfehérvár, Tác-Gorsium. SZEP-
TEMBER 4–14.: Poreè, üdülés közvetlen tengerparti
szállodában. SZEPTEMBER 17–20.: Az Októberfest
200 éves. Október végére izraeli látogatást terve-
zünk 9 nap, 8 éjszakára, sok kirándulással. Tel.: 216-
9812 (rögzítô is), 06 20 42-42-180, 06 20 968-7001,
e-mail: fonixke@t-online.hu, II., Margit krt. 64/b, be-
járat a Bárdos Lajos emléktábla alatti ajtón a fôbejá-
rat mellett balra.
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Újdonságok a hagyomány szellemében
Simonné Puskás Judit Nivó- és Berczik
Sára-díjas balett- és moderntánc-
pedagógust nem kell bemutatni a
Kapás utcában mûködô táncklub
közönségének. Huszonötödik éve
dolgozik az intézményben, nagy sikerrel
és lelkesedéssel oktatja az ifjú
táncosokat. Ez az évad mégis új
kihívásokat tartogat számára, hiszen
április elsejétôl ô vezeti a Berczik Sára
Budai Táncklubot.

— Nekem az egész életem összenôtt a Budai
Táncklubbal. Hároméves koromban kezdtem
táncolni, balerina szerettem volna lenni.
Gyerekkoromban klasszikus balettet tanul-
tam itt, majd a Táncmûvészeti Fôiskola elvég-
zése után 1985-tôl itt tanítok klasszikus ba-
lettet, dzsessz- és modern táncot. Pedagógus-
ként sok mindent megvalósíthattam, és na-
gyon örülök a lehetôségnek, hogy most veze-
tôként talán még többet tehetek a táncmûvé-
szetért.

Jut majd ideje a tanításra is?
Nagyszabású terveim vannak, amelyek sok

idôt és energiát igényelnek, de a pedagógiai
munkát továbbra is gyakorlom.

Milyen újdonságok várhatók a táncklub-
ban?

Mindenek elôtt nagyon fontosnak tartom a
hagyományaink megôrzését, Berczik Sári né-
ni módszerét, az esztétikus testképzést, ame-
lyet szerencsére nekem is lehetôségem volt
még személyesen ªgyelemmel kísérni. Ez in-
tézetünk egyik legnagyobb értéke. Folytatód-
nak egyéb hagyományos tanfolyamaink is,
mint a klasszikus balett és a dzsesszbalett. A
hozzánk jelentkezôk számára a kulturált, mû-
vészi mozgásformák elsajátítása és az egész-
ségmegôrzés az elsôdleges cél. Ezért is volt
nagyon népszerû a nôi torna zongorakíséret-
tel. Szeptembertôl olyan szakmailag elismert
oktatókat hívtunk, akik Sári nénitôl tanulták
a nôi kondicionáló torna, új nevén Berczik
torna módszerét. E mellett szakmai szem-
pontból szeretném továbbfejleszteni a tánc-
klubot. Új ªatal pedagógusok, Varga Beáta és
Nyolczas Kinga modern tánctechnikákat és
kortárs táncmûvészetet oktatnak ezentúl in-
tézményünkben.

A tizenéves ªatalok, de akár a hölgyek szá-
mára is szeretnénk ezzel lehetôséget biztosí-
tani, hogy ebben az új mûfajban is képezhes-
sék magukat.

Szeptember 19-tôl új képzést indítunk Ber-
czik Sára Alkotói Mûhely címmel, amelynek
célja, hogy Berczik Sára módszerét, mozgás-
anyagát megôrizzük, technikáját továbbad-
juk. Elsôsorban olyan pedagógusok és mû-
kedvelôk jelentkezésére számítunk, akik a
mozdulatmûvészet, a modern tánc és a kor-
társ tánctechnikák oktatási módszerével kí-

vánnak megismerkedni. A mû-
hely szellemi „anyja” Szollázs
Erzsébet. Az elôadásokra min-
den alkalommal hívunk ven-
dégpedagógusokat.

Nem említettem még civil
kezdeményezésünket, a Ber-
czik Alapítvány Baráti Kört, a
BAB-Kört. Tagjai kedvezmé-
nyesen vehetnek részt az Alko-
tó Mûhely képzésein és a Ber-
czik Sára Emlékversenyen.

Megmaradnak a klub már
hagyományosnak számító ese-
ményei?

Novemberben megtartjuk a
Budai Gálaesteket, amikor az

elôzô év sikeres vizsgakoreográªáit láthatja a
közönség. Ebben az évadban kilencedik alka-
lommal rendezzük meg a Berczik Sára Emlék-
versenyt, amelyre az ország minden pontjá-
ról várjuk a jelentkezôket. Fontos esemény
lesz egykori kiváló pedagógusunk, Hajós Klá-
ra születésének századik évfordulója. Erre az
alkalomra és a tánc világnapja tiszteletére
workshopot rendezünk, amelyre a táncmûvé-
szet területérôl számos elhivatott szakem-
bert kértünk fel elôadónak.

Péter Zsuzsa

UTAZÁS ITÁLIA FÖLDJÉRE. Olaszországi
utazásra invitálja a mûvészetek szerelmeseit a
Klebelsberg Kultúrkúria szeptember 23–28.
között. A hatnapos út során, amelyet kényel-
mes légkondicionált busszal tesznek meg,
Olaszország legszebb városkáival és azok ne-
vezetességeivel ismerkedhetnek meg az uta-
sok.

Program: 1. nap: Indulás Budapestrôl a ko-
ra reggeli órákban, érkezés 20 óra körül a Pe-
rugia környéki szállásra. 2. nap: Assisi (Santa
Maria degli Angeli bazilika, Basilica di San
Francesco, S. Maria Sopra Minerva, Basilica di
S. Chiara), Perugia (katedrális, Palazzo dei Pri-
ori, Fontane Maggiore, etruszk emlékek). 3.
nap: Cortona (etruszk emlékek), Arezzo
(dóm, városháza, Basilica di San Francesco,
Petrarca háza). 4. nap: Urbino (Palazzo Duca-
le, Raffaello szülôháza), San Marino. Szállás
Ravenna mellett. 5. nap: Ravenna (VI. száza-
di templomok, keresztelôkápolnák és a ben-
nük levô mozaikok megtekintése, Dante mau-
zóleuma), Rimini (római emlékek, Tempio Ma-
latestiano). 6. nap: hazautazás, érkezés Buda-
pestre körülbelül 21 órakor. Szállás: 2+2
ágyas faházakban, reggeli a szálláson. Költ-
ség: 86 500 Ft, amelyet a Klebelsberg Kultúr-
kúriában (1028 Templom u. 2–10.) lehet
beªzetni. Az összeg tartalmazza a szállás költ-
ségét is. Bôvebb tájékoztatás: Hedry Mária,
tel.: 392-0860, www.kulturkuria.hu. (Ajánlott
olvasmány: Szerb Antal: Utas és holdvilág)

AZ EGYENLÔ ESÉLYEK NAPJA. Szeptem-
ber 5-én a Vasúttörténeti Parkban (1131 Tatai
utca 95.) rendezi meg az Edukid Gyermek Hal-
lásdignosztikai Központ az Egyenlô esélyek
napját. A rendezvény célja elsôsorban, hogy
az ép és sérült gyermekek közösen játsszanak
és nevessenek. A szervezôk ezen kívül fontos-
nak tartják, hogy a látogatók megismerjék a
nehezítettséggel élô gyermekek életét, az új
rehabilitációs eszközöket és az integrált okta-
tás jelentôségét. Játékos elôadásokkal, felada-
tokkal, kiállításokkal, szaktanácsadással, kü-
lönbözô egészségügyi szûrésekkel várják a
gyermekeket.

A rendezvény ingyenes, orvosok, pedagógu-
sok, elôadómûvészek jönnek el, akik fontos-
nak tartják az integrált oktatás lehetôségét,
egy új szemléletmód létrejöttét. A délelôtt
10-tôl este 18 óráig tartó eseményen fellép a
Kolompos együttes, Magistican, a díjnyertes
gyermekbûvész, a 8 in 1 énekegyüttes, Nagy
Mónika Lilla fuvolamûvész, az Initial-X akroba-
tacsapat, Bacsevits Ervin és Tóth Naomi csellis-
ták, valamint Éder Krisztián, azaz SP.

A BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB
TANFOLYAMAIRA beiratkozni a hely-
színen, szeptember 2-án, 3-án és 6-án
14–18 óráig lehet.
A TÁNCKLUB EGYÉB TANFOLYA-
MAI: sztepp, akrobatika, társastánc, Ke-
rekítô bábos torna. Felvilágosítás és je-
lentkezés: 1022 Budapest, Kapás u. 55.
Tel.: 201-7992, e-mail: budaitancklub@
marczi.hu, www.budai-tancklub.hu.
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A BÉCSI KAPU TÉRI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN augusztus 20-án 9 órakor ünne-
pi istentisztelet lesz, amire a más felekezetekhez tartozó keresztény testvéreket is hívják.
Szeptember 5-én 11 órakor tanévnyitó istentisztelet. Külön szeretettel hívják az I. és II.
kerületben lakó elsô osztályba menô és a 2010/11 évben konfirmációra jelentkezô 7–8.
osztályos evangélikus gyermekeket.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN augusztus
22-én 9.30-kor ünnepi istentisztelet Szent István napi újkenyéri úrvacsoraosztással, au-
gusztus 29-én 9.30-kor istentisztelet. Szeptember 1-jétôl bibliaóra szerdánként 18 órá-
tól, ifióra csütörtökönként 19 órakor. Szeptember 4-én 10 órakor Magyar Feltámadás
címmel az I. Kárpát-medencei Hazafias versmondóverseny közös megrendezésére kerül
sor a Szabadság téri Hazatérés református templomban középiskolások és egyetemista
jelentkezôk részére. Szeptember 5-én 9.30 órakor ünnepi istentisztelet az 1940-es bécsi
döntés emlékére. Szeptember 12-én 9.30 órakor istentisztelet, szeptember 19-én 9.30
órakor hittantanévnyitó istentisztelet szeretetvendégséggel. Vasárnapi gyermek istentisz-
telet a felnôtt istentisztelettel egy idôben van.
X. JUBILEUMI NEMZETKÖZI GOSPELFESZTIVÁL augusztus 28-án 16–22 óra között
Solymáron a Sportcentrumban. A fesztivál fôvédnöke dr. Mádl Ferencné Dalma asszony,
dr. Beer Miklós püspök.
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István király ünnepén
Idvezlégy Bódog Szent István királ,
Te népednek reménsége!
Idvezlégy mi megtérésönknek
Bizon doktora és apostola!
Idvezlégy minden szentségnek
És igazságnak tiköre!
Temiattad hittönk Krisztus Jézusban,
Temiattad idvözölönk es Krisztusban
Kérünk, imádj ez te népedért,
Imádj egyházi szolgálókért es,
Hogy egy ellenség se legyen
Ragadozó ez te néped között.
(Érdy-kódex, 1527-nél nem késôbb)

„Közben megszületett a fejedelem Istentôl megjö-
vendölt ªa, akit a próféta szerint ismert az Úr,
még mielôtt a méhben megfogant volna. Ezt Is-
ten kedveltje, Adalbert püspök hite ôszinteségé-
ért a keresztség fehér ruhájába öltöztette, és lelki
gyámola lett. Akkor az István nevet kapta;
hisszük, hogy Isten is ezt akarta, mert ami „Ist-
ván” a görög nyelvben, „koronázott” a latin be-
szédben. Mivelhogy Isten azt óhajtotta, hogy vi-
selje e világban a királyi hatalmat, s a jövôben
váltsa fel az örökké tartó boldogság koronájával,
kijelölte ôt az örök, el nem múló dicsôség elnyeré-
sére. Nôtt a gyermek gyámolítva a királyi neve-
lésben, átlábalta a kisdedéveket, s miután a ser-
dülôkor elsô lépcsôfokán átlépett, apja összehív-

ta Magyarország fôembereit és az utánuk követ-
kezô rendet; a közös tárgyalás tanácsa szerint
ªát, Istvánt a nép élére állította, hogy uralkod-
jék ôutána, és ennek megerôsítésére mindet kü-
lön-külön megeskette. […]

Atyja halála után az ötödik évben — így akar-
ta az isteni kegyelem — elhozták az apostoli ál-
dás levelét, s miközben a püspökök és a papság,
az ispánok és a nép egybehangzó magasztalásu-
kat fennen kiáltozták, Isten kedveltjei, István, ki-
rállyá választatott, s az olajkenettel felkenve a
királyi méltóság diadémájával szerencsésen
megkoronáztatott. Hogy az uralkodói rang jelé-

nek elnyerése után milyen életû s ítéletû férª
volt, megvilágítja a püspökökkel és Magyaror-
szág fôembereivel együtt kibocsátott törvényköny-
ve, melyben tudniillik megszerkesztette minden
ártalomnak ellenmérgét. És mert úgy tetszett né-
ki, hogy a békének, mellyel Krisztus fûzte egybe
a világot, legyen ªa, el nem múló kötés aláírásá-
val utódainak szigorúan meghagyta: senki köz-
tük ellenségként más földjét ne támadja,
törvényes vizsgálat nélkül ellenfelét ne bántsa,
az özvegyeket és árvákat senki se nyomorgassa.
[…]

Királyságának sorsául pedig, de kivált sarja-
dékának szaporításáért a római császári méltó-
ságot viselô, szelíd erkölcsei miatt jámbornak ne-
vezett Henrik húgát, név szerint Gizellát vette há-
zastársul, kit miután olajkenettel felkentek, a ko-
rona viselésében társának ismert el. […]

Ez a férfiú hívô volt, minden cselekedetét telje-
sen Istennek szentelte, fogadalom s felajánlás út-
ján szüntelen imáiban magát és királyságát az
örökszûz istenanya, Mária gyámsága alá helyez-
te, kinek tisztelete s dicsôsége a magyarok közt
oly nevezetes, hogy nyelvünkön még e szûz
mennybevitelének ünnepét is, tulajdonnevének
hozzátétele nélkül, csak Királyné napjának
emlegetik. […]

(Részletek Szent István király nagy legen-
dájából)

Teendôk katolikus temetés esetén
Ha sikerült gondoskodnunk elhunyt hozzátar-
tozónk szentségekkel való ellátásáról, akkor
mindent megtettünk azért, hogy boldog örök
élete legyen. Fontos az elhunyt lelki üdvéért
mondott szentmise, melyet nemcsak a teme-
téshez kapcsolódva, hanem késôbb is rend-
szeresen (pl. az elhunyt halálának évforduló-
ján) érdemes kérni, ez is hathatós segítôje
örök boldogságának.

A halálozást az elhunyt lakóhelye szerinti
plébánián kell anyakönyveztetni, ôk az illeté-
kesek a temetésre is, de lehet máshol is kér-
ni, ez esetben a másik plébánián szabadon

dönthetnek, tudják-e vállalni a temetést. A
területileg illetékes helyen a temetés akkor
tagadható meg, ha az elhunyt más vallású
volt, vagy ha az illetô nyilvánosan és véglege-
sen elfordult az Egyháztól. A temetés elvégzé-
sének nem feltétele, hogy utólag, visszame-
nôleg egyházközségi hozzájárulást, „egyházi
adót” ªzessenek az elhunyt hozzátartozói!

Fontos, hogy az egyházi temetkezést az el-
hunyt rokonai személyesen intézzék az illeté-
kes plébánián, és ne bízzák különféle temet-
kezési vállalkozásokra, mert ez esetben az
anyakönyvezés gyakran nem történik meg.

Hitoktatás
A budavári evangélikus egyházközségben a tanév-
nyitó után csütörtökönként 17 órakor alsós és felsôs,
vasárnaponként a 11 órai istentisztelettel párhuzamo-
san az óvodás és alsós csoportok részére a Táncsics
Mihály u. 28. alatt, szerdánként 17 órakor pedig a Szi-
lágyi E. fasor 24. alatti kápolnában (Püspöki Hivatal
épülete) tartanak hitoktatást. Konªrmációra elôkészí-
tô hittanórák (7. és 8. osztályosoknak) péntekenként
17 órakor lesznek, elsô alkalom szeptember 17. Lehe-
tôleg szülôi kísérettel várják a gyermekeket.

Felnôttek bibliaórája minden kedden 18 órakor van
a Lelkészi Hivatal épületében (Táncsics Mihály u. 28.)
és minden hétfôn 17 órakor a Szilágyi E. fasor 24.-ben.

A középiskolás korosztály bibliaórája minden pénte-
ken 18 órakor, az egyetemistáké minden csütörtökön
19 órakor, a felnôttek beszélgetô köre minden hétfôn
19 órakor kezdôdik a Táncsics M. utca 28. alatt.

A Cimbalom utcai református egyházközösség
szervezésében tartott iskolai és a gyülekezeti hitokta-
tásra az iskolákban (Áldás, Pitypang, Törökvész, Újla-
ki) kifüggesztett jelentkezési lapokon lehet jelentkezni,
illetve az egyes szülôi értekezleteken a hitoktatónál,
vagy az alábbi telefonszámokon: Salánki Katalin hitok-
tató: 06 20 392-2831, illetve az egyházközség szoká-
sos elérhetôségein: 06 30 289-9415 és 326-5629,
vagy a hegedus.cimbalom@freemail.hu e-mail címen
és a hittanévnyitó istentiszteleten. A hitoktatás a szep-
tember 20-i héttel indul. A gyülekezetben mind felsôs,
mind alsós hittanórák lesznek. Konfirmációi elôkészítô
szeptember 8-tól kezdôdik. Minden csoport esetében
idôpont-egyeztetésre kerül sor a családokkal. Az isko-
lákban a tanórák után tartják a hittanórákat. Végleges
beosztás szeptember második hetétôl várható.
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Rendôrkézen a nyaklánctolvajok
Két férª lépett egy hölgyhöz a Szemlôhegy ut-
cában augusztus 12-én délután, azzal a szán-
dékkal, hogy elvegyék a nyakláncát. Az elkö-
vetôknek sikerült is leszakítani a mintegy 60
ezer forintos arany ékszert, majd futásnak
eredtek, de messzire nem jutottak. A közel-
ben szolgálatot ellátó biztonsági ôrség mun-

katársai ugyanis észrevették a nyílt utcán el-
követett bûncselekményt, és a rendôrjár-
ôrök kiérkezéséig visszatartották a két férªt.
A II. kerületi rendôrkapitányságon elôállítot-
ták a tetteseket, akiket elôzetes letartóztatás-
ba helyeztek, és ellenük lopás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

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

Eddig a II. kerületben még ismeretlen mód-
szerrel elkövetett trükkös lopás ügyében nyo-
moznak a rendôrök. Egy idôs hölgy azért tett
feljelentést a kapitányságon, mert két tolvaj
mintegy százezer forintos kárt okozott neki.
Egy 40 év körüli, körülbelül 155 centiméter
magas nô azzal az ürüggyel csengetett be a
sértetthez, hogy információt kapjon a lakókö-
zösségrôl, mert szeretnének a házban lakást
venni. A tulajdonos beengedte az illetôt az
otthonába, majd hamarosan a 25 év körüli,

kövér testalkatú, sötét színû, egyrészes ruhát
viselô barátnô is megérkezett. A kedélyes be-
szélgetés közben egyikôjük még a hölgy gyû-
rûjét is elkérte megnézésre, társa pedig a
mellékhelyiségre távozott. A tulajdonos
ªgyelmetlenségét kihasználva végül a gyûrûn
kívül más értékeket is elloptak a hívatlan láto-
gatók. A rendôrség felhívja a ªgyelmet, hogy
alapos indok nélkül senkit se engedjünk be a
lakásba. Gyanús esetben értesítsük a rendôr-
séget.

———————————
Az Elektromos Mûvek munkatársának adta
ki magát két férª, amikor becsengettek egy
idôsebb férª Török utcai lakásába augusztus
11-én délelôtt. Mint mondták, a villanyórát
és a villanykapcsolókat jöttek ellenôrizni. A
sértett beengedte az álszerelôket, ez után az
egyikük szóval tartotta a házigazdát. Társa
közben több helyiségben egyedül tartózkod-
va egy mûszerrel átvizsgálta a villanykapcso-
lókat. A sértettnek akkor lett gyanús a hely-
zet, amikor a férªak a villanyóra kicserélésé-

re hivatkozva a lakásban lévô készpénzrôl ér-
deklôdtek. A tulajdonos mondta, hogy telefo-
non hívja házastársát, ekkor a két elkövetô si-
etve távozott. Csak késôbb derült ki, hogy a
két trükkös tolvaj készpénzt, valutát és éksze-
reket vitt magával. A rendôrség egy 45 éves,
165 cm magas, fehér bôrû, zömök testalkatú
férªt keres, aki szemüveget, barna színû sza-
badidôruhát. drapp baseballsapkát és kesz-
tyût viselt. Társa magasabb, vékony testalka-
tú, fehér bôrû személy.

� Több autót is elloptak az utóbbi
két hétben a kerületben. A Szépvöl-
gyi útról tûnt el július végén egy 2,5
millió forintos gépkocsi. A Varsányi
utcában július 28-án egy 900 ezer fo-
rint értékû gépjármûvet tulajdonítot-
tak el, és aznap egy motorkerékpár-
nak is nyoma veszett a Törökvész
úton. Két nap múlva a Budenz úton
tûnt el egy 4,5 milliós autó. A Török-
vész útról egy közel 5 milliós forint ér-
tékû gépkocsit tulajdonított el isme-
retlen tettes augusztus 5-én.
� Továbbra is vonzóak a tolvajok
számára a gépkocsiban hagyott ér-
tékek. A Búzavirág utcában feltört
gépkocsiból július végén például két-
százezer forint értékû mûszaki cikk
tûnt el. A Kecske-hegynél parkoló au-
tóból százezer forintos szerszámot
vittek el. Háromszázezer forint és ira-
tok tûntek el július 31-én egy, a Felhé-
vizi utcában feltört autóból. Lapto-
pot loptak július 29-én egy gépkocsi-
ból az Ördögárok utcában. Az Árpád
fejedelem útján július 31-én kész-
pénzt és laptopot tulajdonítottak el
egy autóból. Több százezer forintos
rongálási kárral járt egy autó feltöré-
se a Zsindely utcában. Zártöréssel nyi-
tottak ki gépkocsit az Ürömi utcá-
ban, amivel ötvenezer forintos kárt
okoztak. A Barlang utcában törtek
fel egy gépjármûvet augusztus ele-
jén, az ellopott számítástechnikai esz-
köz értéke 30, a rongálási kár 50
ezer forint.
� A betörôk sem pihentek az el-
múlt hetekben, de kevesebb siker-
rel jártak, mint korábban. Megpró-
báltak betörni a Vadalma utca egyik
házába, a rongálással tízezer forintos
kárt okoztak. Fémtárgyakat loptak el
a Máriaremetei úton július 10. és júli-
us 31. között, miután felfeszítették a
ház egyik rácsát. A Tüske utca egyik
házába július 26. és augusztus 1. kö-
zött próbált bejutni a betörô úgy,
hogy felfeszítette a teraszajtót. A Ke-
lemen László utca egyik lakójának
másfél milliós kárt okozott a betörô,
aki július végén járt a lakásban.

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

� I. körzet Gyarmati Tibor r. fôtörzsôrmester 06 20 329-9541
Dupcsák Viktor r. fôtörzszászlós 06 20 249-1362

� II. körzet Bagócsi Gábor r. zászlós 06 20 240-1248
� III. körzet Szondi Gergô r. ôrmester 06 20 243-6941
� IV. körzet Dollencz Gábor r. ôrmester 06 20 322-8635
� V. körzet Nagy Zsuzsanna r. ôrmester 06 20 298-8255
� VI. körzet Porcsin Csaba r. törzsôrmester 06 20 290-1611

� VII. körzet Nyul Péter r. ôrmester 06 20 325-6777
� VIII. körzet Jurcsisin Miklós r. ôrmester 06 20 241-9432
� IX. körzet Gombita Gergô r. ôrmester 06 20 279-3156
� X. körzet Csemer Tibor r. fôtörzsôrmester 06 20 273-9481
� XI. körzet Köntös Norbert r. fôtörzsôrmester 06 20 952-3838
� XII. körzet Homa Tibor r. törzsôrmester 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 fel-
világosítást, illetve a www.masodikkerulet.hu oldalon található információ.

Személyes adatokat másoltak
A Szépvölgyi úton antennaszerelôként csen-
getett be az egyik lakásba egy 40–45 év körü-
li, 175–180 cm magas, vékony testalkatú,
markáns arcú férª. Az illetô a haját hátrafé-
sülve hordta, a magyar nyelvet pedig akcen-
tussal beszélte. Mint mondta, a ház tetején lé-

vô antennát kell javítania, és a televíziót is el-
lenôrzi.

A lakásból nem tûnt el érték, az állítólagos
szerelô azonban elkérte a lakás tulajdonosá-
nak személyi igazolványát, és abból ismeret-
len célból adatokat másolt ki.
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Ijesztô, de nem okoz nagy bajt
Nagy riadalmat okozó, az esetek döntô
többségében mégsem okoz súlyos
problémát a kis erek gyulladásos
betegsége, a Henoch-Schönlein
purpura, amely több szervet érintô
tarka tüneteivel jogosan kelthet
félelmet a szülôben és jelenthet
meglepetést az orvosnak.

Az emberi érrendszer felosztható nagy, köze-
pes és kis erekre, ez utóbbiakat érinti a He-
noch-Schönlein purpura, amely a leggyako-
ribb gyermekkori érgyulladás. A betegség
nem ritka, ªúkban, lányokban egyaránt elô-
fordulhat, ªúkban talán sûrûbben, többnyi-
re 4 éves kor fölött. Elsô leírói — egy XIX. szá-
zadi belgyógyász, Schönlein és egy ªatalabb
gyermekgyógyász honªtársa, Henoch — után
a mai napig így jelölik ezt a betegséget a szak-
irodalomban.

A betegséget a hajszálerek allergiás im-
munreakció miatt fellépô gyulladása okozza,
ezért az úgynevezett autoimmun betegségek
közé sorolják. Ez azt jelenti, hogy a szervezet
immunfolyamatai „tévúton járva” a sajátot is
idegennek vélik.

Leggyakrabban felsôlégúti betegségeket
(mandulagyulladás, arcüreggyulladás) köve-
tôen, amikor már a hurut gyógyulni látszik,
fájdalmas bokaízület-duzzanat jelentkezik.
Néhány nappal késôbb jellegzetes bôrelválto-
zásokat látunk, ugyanis a hajszálerek gyulla-
dása miatt az érfalak áteresztôképessége kó-
rosan megnövekszik. Az érfalban a már emlí-
tett allergiás reakció indul el ekkor. A bôrvér-

zések hirtelen jelennek meg, nagyon sokszor
a láb feszítô oldalán, csaknem szimmetriku-
san, ezek elérhetik a comb és a fartájék bôrét
is. A bevérzések kezdetben kicsik, gombostû-
fejnyi, lencsényi méretûek, de hajlamosak
növekedni, és akár tenyérnyi összefolyó elvál-
tozásokat eredményezhetnek. A riadalmat to-
vább fokozza, hogy a vesekapillárisok károso-
dása miatt a vizelet színe is megváltozik, a je-
lentkezô vérvizelés következtében.

Szakember számára a kórkép felismerése
ilyenkor legtöbbször már nem jelent problé-
mát, bár a betegségek sokszor „nem isme-
rik” a szakirodalmat, és sajátos sorrendben
vagy tünetekkel is kezdôdhetnek, ilyenkor a
diagnózis nehéz. Elôfordul, hogy nagyon he-
ves hasfájás az elsô tünet, amelyet még véres
széklet megjelenése is tetéz, és bár ez nem
mindig társul feltûnô bôrvérzéssel, a popsi
bôrének vizsgálata helyes irányba terelheti a
kórismét, így sebészet helyett a kórház bel-
gyógyászati osztálya felé kell venni az irányt.

Igaz, hogy a kórkép ijesztô lehet, de szeren-
csére az esetek igen jelentôs többségében
(97%) jó és spontán gyógyhajlamú; ágynyuga-
lom, és szoros ruházat, például zokni kizárá-
sával 1–2 hét alatt meggyógyul. Az esetek kis
százalékában vese- és központi idegrendsze-
ri érintettség is elôfordul, de a korrekt intéze-
ti kezelés mellett még ezek az esetek is jó
prognózisúak.

Elôfordulhat-e a betegség visszatérése?
Igen, és sajnos, nem lehet megjósolni, hogy
ki lesz az, akinél akár többször is, sôt hetek-
kel késôbb ismét kiújul ez a kórság.

Dr. Onódy Gábor

Fájdalomambulancia
A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kapás utcai szakrendelôjében mûködô Fájdalomam-
bulancia keretein belül 2010 augusztusától fejfájás panaszával érkezô betegeket is fogad-
nak. Beutalóköteles szakrendelés, elôzetes idôpont-egyeztetés szükséges. Rendelési idô
kedden és pénteken 8–14 óra között. Az ambulancia a fenti rendelési napokon a 488-
7564-es telefonszámon érhetô el.

� MARCZIBÁNYI SPORTCENTRUM: Focisuli,
gyerekek részére jógaország és fitkid, fitnesz-
órák és pályák bérlése. (1022 Marczibányi tér
16., tel.: 336-0777)
� KOLOZSVÁRI TAMÁS SPORTCENTRUM: In-
gyenes lehetôség: futás, kosárlabdázás, pá-
lyabérlet: tenisz, labdarúgás. Pályák: rekor-
tán futókör, kis- és nagyméretû mûfüves labda-
rúgópályák, salakos teniszpályák, kosárlabda-
pálya. (1023 Kolozsvári Tamás utca 11–13.,
Kulcsár Róbert, tel.: 06 20 771-2703)
� KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Torna ked-
den és csütörtökön 8 órától és 19 órától Túry
Veronikával (tel.: 200-9356), 17.45-tôl Árvay
Katalinnal (tel.: 06 30 521-4144).
� BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjaví-
tás, alakformálás. www.budai-callanetics.hu,
tel.: 201-1620, 06 70 286-3837, 06 30 539-
3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)
� NORDIC WALKING: Nordic Walking okta-
tással egybekötött túrák, séták a II. ker. vitor-
lázó repülôtérnél. Információ: Szelényi Anna
sportrekreációs szakember, tel.: 06 30 384-
8409, www.fogarasisiiskola.hu.
� NORDIC WALKING: Tanfolyamok augusz-
tus 25-én a Fenyôgyöngyénél. Edzések a Török-
vész út végén. Részletek a honlapon. Jelentke-
zés: Kárai Zita, 06 20 539-2401, info@50felett-
fitten.hu, www.50felettfitten.hu
� SIVANANDA JÓGA: Hatha jóga alaptanfo-
lyamok, hasi panaszok jógaterápiája, meditáci-
ós tanfolyam, felfrissítô órák. Információ: 397-
5258, 06 30 689-9284, joga@sivananda.hu,
www.sivananda.hu (1028 Szegfû u. 2.)
� FELDENKRAIS-MÓDSZER: „Mintha megola-
jozódott volna az 55 éves szerkezet. Olyan
mozdulatokra leszek figyelmes, amelyeket egy-
szerûen évek óta nem tudtam megtenni.” (H.
Anna) Helyszín: 1021 Tárogató út 2–4., fszt. 1.
Érdeklôdés: 06 20 973-9489, fsts@chello.hu,
www.feldenkrais-budapest.hu
� CURVES: Edzés csak nôknek. Fogyhat vagy
erôsödhet, mindössze 30 perc alatt alkalman-
ként. 1024 Margit körút 43–45. Tel.: 315-
0725, www. edzescsaknoknek.hu
� 3–1–2 MERIDIÁNTORNA: Élj 100 évet
egészségben! Könnyû, hatásos, mindenki el-
sajátíthatja 6–90 évesig. Órák csütörtökön 13
órától a Klebelsberg Kultúrkúriában. Informá-
ció: Kocsányi Gabriella, 376-8796, 06 20 332-
1630, www.egeszsegbiztonsag.hu
� AQUAFITNESS: Egészségmegôrzés, kondi-
cionálás, rehabilitáció a vízben. Úszástudás
nélkül, nemtôl és kortól függetlenül. Helyszín
a Petneházy Klub Hotel uszodája, 1029 Fekete-
fej u. 2–4. Tel.: 06 30 946-6344.
� TÁNC-ÉS MOZGÁSTANFOLYAMOK szep-
tembertôl a Baár—Madas gimnáziumban. Ba-
bagimnasztika, kreativ gyermektánc, játékos
focisuli, gerincgimnasztika. Érdeklôdni lehet:
Németh Erika, 06 30 670-2383, e-mail: nemet-
heri@freemail.hu, http://tancesmozgas.fw.hu/
(1026 Lorántffy Zs. út 3).

Élénk repülôélet a Hármashatárhegyen
Bár az elsô világháború után a gyôztes hatal-
mak betiltották a repülést Magyarországon,
azért a sportrepülés életben maradt. Sok bu-
dapesti kedvenc kirándulóhelye, a vitorlázó
repülôtér festôi környezetben fekszik a Hár-
sakalja szomszédságában. A hôskorban még
futók segítették a földrôl a magasba a gépe-
ket. A kezdet Rotter Lajos, Bánhidy Antal, Sa-
mu Béla és Thorotzkay Ernô nevéhez fûzô-
dik. Egyébként a repülôtéren forgatták Ré-
vész György híres ªlmvígjátékát, a Kétszer
kettô néha öt-öt. 1969-ben pedig itt futottak
több százan együtt Balczó Andrással a cél elôt-
ti utolsó métereken világbajnoki gyôzelme al-
kalmával.

— A magyar sportrepülés alapjait a Mû-
egyetem Gépészmérnöki Karának tanárai és

hallgatói fektették le — mondta Sarkadi Dé-
nes, a Mûegyetemi Sportrepülô Egyesület tit-
kára. Az „alapító atyák” között megtaláljuk
Rubik Ernôt, a bûvös kocka feltalálójának
édesapját is. A kísérletek és fejlesztések az
egyetem alagsori laboratóriumában folytak.
A két háború közötti virágzó repülôélet 1945
után gellert kapott, bár az MHSZ keretein be-
lül továbbra is repültek. Szerencsére a nyolc-
vanas években egykori mûegyetemi pro-
fesszorok és a diákok segítségévek újjáala-
kult a klub. Ma már a vitorlázó repülôk mel-
lett siklórepülô, hôlégballonos, sárkányrepü-
lô és motoros sárkányrepülô szakosztályunk
is mûködik. A repülôtér területe állami tulaj-
donban van, a Duna-Ipoly Nemzeti Park ré-
sze. Takács Gábor
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Egy cseppnyi II. kerület Isztambulban
Kerületünk lakóinak egy része naponta látja
Gül Baba türbéjét, aligha gondolva arra, hogy
ez az épület a mohamedán vallás egyik fontos
szent helye. Ennek bizonyságát adja, hogy az
Isztambulban lévô mohamedán építészet di-
csôségét megidézô „mini-város” egyik dísze
a Rózsadombon található türbe másolata. A
kis méretarányos makett ugyan eltörpül a ha-
talmas épületek mellett, de megbecsültsége
bármelyik mecsettel, történelmi épülettel ve-
tekszik.

Az Isztambul szívében lévô idegenforgalmi
látványosságot nagyon sokan keresik fel, a
külföldiek nézelôdnek, a törökök meghatot-
tan hajtanak fôt. Az idegenvezetô örömmel
vezeti a magyar látogatót, akit azon a tájon ro-
konként kezelnek. Sorolja a türbe történetét.
A török csapatok 1541-ben elfoglalták a ma-
gyarok fôvárosát, Budát. Gül Baba, a rózsák
atyja még abban az évben szeptember 2-án

az ostromban szerzett sebeiben elhunyt, Al-
lah ezzel adta meg számára a legnagyobb di-
csôséget, hogy hitéért halhatott meg. Az agg

férª életében dervisként nagy tiszteletet ví-
vott ki magának, ezért a bevett várral szem-
ben lévô dombon helyezték örök nyugalomra
Mekka felé nézô hamvait. Koporsója vitelét
maga Szulejmán szultán is segítette. Amíg
Budát törökök uralták, addig ápolták, gon-
dozták emlékét; ezért emeltek halála után két
évvel türbét a sír fölé.

Az idegenvezetô elmondása szerint szeret-
ne eljönni a türbéhez, az elôkelô zarándok-
helyre, hogy tiszteletét fejezze ki a nemes
férªú sírja elôtt. Érdeklôdött, hogyan ápol-
ják, gondozzák a távoli Duna partján lévô
szent helyet, sírja körül találunk-e még a der-
visre oly jellemzô rózsákat? Kossuth, Rákó-
czi emlékét nagy becsben tartják ônáluk,
nem beszélve Széchenyirôl, akinek a munkás-
sága ma is hatással van Isztambulra, hiszen ô
alapította meg annak tûzôrségét.

Matthaeidesz Konrád

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden ked-
den 17 órától ingyenes jogi tanácsadás tár-
sasházi közös képviselôknek. (1024 Buda-
pest, Mechwart liget 1.).

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

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, 346-5408 minden hónap el-
sô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart (1024
Mechwart liget 1.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda
(1024 Keleti Károly u. 15/a, bejárat a Kitaibel
Pál utca felôl), telefonszám: 346-5724, e-ma-
il: 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.

Közlekedési hírek

Közlekedés Bel-Budán
� A Keleti Károly utcában végig elkészült az új kockakô-burkolatú útpálya, és háztól házig
teljes szélességében a járdákkal együtt megújult az utca. Az utca Bimbó úti torkolatában új
csomópontot alakítottak ki, és megújult a járda a Mechwart ligetnél.
� Az egyirányú Lövôház utca új burkolatot kapott a Marczibányi tértôl a Káplár utcáig, a
Káplár utca pedig egyirányú a Lövôház utca felôl a Fillér utcáig, ugyanakkor a Lövôház utca sé-
tálószakasza várhatóan augusztus 20-ra készül el a Káplár utca és a Fény utca között.
� A Lövôház utca—Fény utca keresztezôdésében elbontották a jelzôlámpákat, és megemel-
ték a keresztezôdést a járdaszintre.
� A Pengô utca zsákutca lett a Lövôház utcánál.

*
� A Szilágyi Erzsébet fasorban a vízvezeték-építés várhatóan 20-ára befejezôdik a Kútvölgyi
út és a Gábor Áron utca között.
� A Pasaréti úton ugyancsak befejezték a hosszan tartó csatornaépítést a Gábor Áron utca és
a Radna utca közötti szakaszon.
� Az Alsó Törökvész úton felújították az útpályát és a zöldterületeket is.
� A Hûvösvölgyi út melletti szervizutat idôszakosan lezárják a laktanyánál, a Riadó utcánál és
a Kelemen László utca elôtti szakaszon az Ördögárok mellett, mert gázvezetéket építenek.
� A Margit híd alatt a felsô és alsó rakparton hétvégenként lezárásokra, korlátozásokra kell
számítani. A járatok a szigetnél nem állnak meg. A 26-os és a 134-es busszal, illetve a gyalo-
gosok és a kerékpárjukat tolók a híd északi járdáján érhetik el a szigetet.
� A Batthyány téri csarnok mellett a Markovits Iván utca véglegesen egyirányú lett a Fô utca
felôl.
Forgalomkorlátozások augusztus 19-én és 20-án
� Augusztus 19-én csütörtökön reggel 8 órától lezárják a Lánchíd utcai parkolót, és ekkortól
megállási tilalmat rendelnek el: a táblákkal jelölt helyeken a Budai Alsó rakparton a Margit híd-
tól délre, a Fô utca—Lánchíd utca vonalától a Duna felé esô területen a Margit híd és az Erzsé-
bet híd között, a Döbrentei téren, a Kapisztrán téren, a Lovas úton és a Váralja utcában, Pesten
a Bajcsy Zsilinszky út V. kerületi oldalán a József Attila utcától az Arany János utcáig, a Pesti alsó
rakparton az Erzsébet hídtól délre, valamint a Parlamenttôl északra tilos a megállás. Csütörtö-
kön este 8 órától ezeket a területeket le is zárják. Csütörtökön délután 4 órától a Kossuth La-
jos tér környékén, a Széchenyi rakparton, az Olimpiai parkban, a Szabad sajtó úton és a Március
15. téren tilos megállni, itt a lezárások augusztus 20-án reggel 6 órától lépnek életbe.
� Augusztus 20-án pénteken reggel 8 órától lezárják az Erzsébet híd északi járdáját 23 órá-
ig és déltôl a Kapisztrán teret éjfélig. 15.30–17.00 óráig szakaszosan és idôszakosan lezárják
a Lánchíd—Zrínyi utca—Szent István tér útvonalat. Délután 5-kor zárják le az Erzsébet hidat,
a Lánchidat az Alagúttal együtt, a Margit hidat és a Szabadság hidat, valamint a Szent István
körút—Kiskörút—Szabadság híd—Bartók Béla út—Villányi út—Budaörsi út—Alkotás utca—
Vérmezô út—Margit körút—Török utca—Üstökös utca—Margit híd által határolt területet. A
határoló útvonal csomópontjaiban a forgalmat elterelik, valamint az Üllôi út—Ferenc körút ke-
resztezôdésében is.

Rosta Mariann

Kifüggesztett tervek
A Fôépítészi Iroda tájékoztatja az érintett lakos-
ságot, hogy a Budapest II. Kerületi Városrende-
zési és Építési Szabályzat Hûvösvölgyi út, Lipót-
mezei út, 10930/22 hrsz.-ú ingatlan és a belte-
rülethatár által határolt területre vonatkozó ren-
delkezéseinek módosítását az elfogadás elôtt
2010. augusztus 13-tól szeptember 13-ig köz-
zéteszik az Ügyfélszolgálati Központ (1024 Bu-
dapest, Margit körút 47–49.) földszinti hirdetô-
tábláján. A tervvel kapcsolatos észrevételeket
2010. szeptember 13-ig lehet írásban eljuttatni
a Fôépítészi Irodára (1024 Budapest, Mechwart
liget 1.).
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A rejtvény fôsoraiban Goethe szavait rejtettük el. A 2010/15.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „Az ember nem más,
mint testbe öltözött lélek.”. A helyes megfejtést beküldôk kö-
zül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint ér-
tékben választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából:
Gál Tibor, Süli Miklósné és Schromm Aranka. 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. szeptember 3-ig.

Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Nyugdíjas orosztanárnôt keresünk beszélge-
tôpartnernek idôs hölgy részére, heti két al-
kalommal, tiszteletdíj ellenében. Tel.: 06 30
931-7602

Családokhoz közvetítünk leinformálha-
tó bébiszittereket, idôsgondozókat, ház-
vezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700,
243-8280, 06 20 359-5918

KERESÜNK KERÜLETI ISKOLABÜFÉKBE
TULAJDONOSI SZEMLÉLETTEL BÍRÓ, A KÉ-
SÔBBIEKBEN ÖNÁLLÓAN IS DOLGOZNI TU-
DÓ SZORGALMAS, MOSOLYGÓS, TISZTA,
NEMDOHÁNYZÓ MUNKAERÔT KORA REG-
GELI MÛSZAKKEZDÉSSEL. TEL.: 06 20 384-
5548

Gyakorlattal rendelkezô nôi-férfi fodrászt
keresünk vendégkör átvételére, vállalkozói-
val a Török utcába. Tel.: 06 20 480-5780

GYERMEKFELÜGYELETET vállal megbízha-
tó pótnagymama tanulási és otthoni segít-
séggel. Tel.: 06 30 503-1644

Örömmel vállalom gyermekeinek szeretettel-
jes felügyeletét és otthonának gondoskodó
rendben tartását, a háztartási teendôkben
való segítségnyújtást. Tel.: 06 30 830-0778

Gyermekfelügyeletet vállal szeretettel,
gondoskodással, hozzáértéssel, gyakor-
lattal fiatal pótnagymama gépkocsival.
Tel.: 06 20 326-6952

IDÔSEK SEGÍTÉSÉT, HÁZI GONDOZÁSÁT,
ÜGYINTÉZÉST, TAKARÍTÁST VÁLLAL LE-
INFORMÁLHATÓ, MEGBÍZHATÓ GYÓGY-
PEDAGÓGUS NÔ REFERENCIÁVAL. TEL.:
06 20 342-8698

Házimunkák végzését, bejárónôi feladato-
kat, gyermekfelügyeletet, német nyelv taní-
tását vállalom. Tel.: 06 30 402-9439
Igényes hölgyek nagy gyakorlattal szívesen
vállalnak gyermekfelügyeletet, teljes körû
házvezetést, takarítást, vasalást, fôzést a II.
kerületben és környékén, rugalmas idôbe-
osztásban, akár alkalmanként is. Tel.: 06 20
779-9732
TAKARÍTÁST VÁLLALOK IDÔS EMBEREK-
NÉL. HA SZERETNÉ, ELÔTTE SZEMÉLYES
TALÁLKOZÓ. TEL.: 06 20 482-5121
Kedves, igényes, megbízható fiatal hölgy ta-
karítást, egyéb háztartási munkákat és gyer-
mekfelügyeletet vállal. Tel.: 06 20 779-9754

OKTATÁS
HIDEGKÚTI CSALÁDI HÁZBAN BÖLCSÔ-
DÉS KORÚ GYERMEKEK EGÉSZNAPOS
FOGLALKOZTATÁSÁT, FELÜGYELETÉT
VÁLLALOM. EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS, JÁT-
SZÓHÁZ, NÉMET NYELVOKTATÁS. EGÉSZ-
SÉGÜGYI DIPLOMÁVAL ÉS LEINFORMÁL-
HATÓ TAPASZTALATTAL RENDELKEZEM.
TEL.: 06 30 646-9724, 06 30 824-9131
BÖLCSÔDÉNKBE ÉS ÓVODÁNKBA szere-
tettel várjuk gyermekét is. Szülôs beszokta-
tás, bioételek, intenzív angol, kiváló iskola-
elôkészítés és sok-sok sport. Életkor szerint
külön csoportok már bölcsôdében is.
www.pinocchio.hu
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, FELZÁRKÓZ-
TATÁS MINDEN TÁRGYBÓL, NAGY GYA-
KORLATTAL! HÁZHOZ MEGYEK! TEL.: 06
70 595-1948
Alsó tagozatos tanuló délutáni tanítását, fel-
ügyeletét vállalja leinformálható nyugdíjas

tanítónô. Tel.: 06 20 512-1201, 333-9664,
este.
Türelmes, kedves tanárnô olasztanítást vál-
lal igényes, személyre szabott programmal
Budán. Akár az Ön otthonában is. Tel.: 06
20 779-9754
Insegnante gentile e paziente impartisce le-
zioni di ungherese a domicilio a Buda con
programma personalizzato. Cell: 00 36 20
779-9754
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNÔ több éves
külföldi tapasztalattal NÉMET-, AN-
GOL−, FRANCIAOKTATÁST, nyelvvizsgára
felkészítést vállal felnôtteknek és tanu-
lóknak. Tel.: 06 30 373-8069
ANGOL/TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁR
VIZSGÁKRA 20 ÉVES TAPASZTALATTAL
EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FEL-
KÉSZÍT! TEL.: 06 30 343-8351
ANGOL nyelvoktatás Hidegkúton, 60 per-
ces órák, INGYENES SZINTFELMÉRÉS! Ká-
dár Anna nyelvtanár, tel.: 06 20 412-3663.
MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, két-
szintû érettségire felkészítést vállal fiatal ta-
nár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak ma-
tek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy.
Tel.: 06 20 342-7667

INGATLAN
JELZÁLOGHITEL, HITELKIVÁLTÁS AZ ERSTE
BANKTÓL KÖLTSÉGMENTESEN. TEL.: 06 30
931-5689
KÖZVETLEN VÍZPARTON, SAJÁT STÉG-
GEL KIADÓ NYARALÓ Szigetbecsén, Rácke-

ve mellett a Kis-Dunán. Kocsibeállással, fel-
szerelt konyhával, kerti bútorokkal. Grillezé-
si, bográcsozási, kenuzási, horgászási lehe-
tôséggel. 15 000 Ft/éj/ház 5 fôig. Tel.: 06 30
443-4575, www.expressz.hu/utazas/belfol-
di-szallas/hirdetes-21948216/
KIADÓ A PASARÉTI ÚT ELEJÉN I. EMELETI
65 m²-ES KÉTSZOBÁS, ERKÉLYES LAKÁS.
TEL.: 06 20 912-3814
KIADÓ 110 m²-es IRODA a Hûvösvölgyi út
elején, kis irodaház II. emeletén, kedvezô
áron. Tel.: 06 30 703-1502
Budaligeti családi házban külön bejáratú
45 m²-es lakás 40 000 Ft+rezsiért kiadó. Ér-
deklôdni: 06 20 928-8810.
II., Buday László utcai egyszobás 34 m²-es
lakásomat — lehetôleg ebben az utcában
— I. emeleti kétszobás erkélyesre cserél-
ném, értékegyeztetéssel. Tel. 06 30 937-
5860
Tulajdonosától vásárolnék a Mammut,
Mechwart liget környékén 2,5 szobás, 75
m² körüli magasemeleti, csendes lakást ma-
gánszemélyként. Tel.: 06 20 5-152-152
Szépséges környezetben, vár alatt 40 m²-es
napos, erkélyes, emeleti lakás eladó. Ára:
17 M Ft. Érdeklôdni: 06 30 345-5612.
Eladó a II., Rózsahegy u. 3/a sz. alatt
egy I. emeleti, utcára nézô 25 m²-es gar-
zonlakás 13 M Ft-ért, és egy alagsori,
utcára nézô 49 m²-es kétszobás lakás 8
m²-es tárolóval 16 M Ft-ért. Tel.: 316-
6901, 428-1406
A II., Keleti Károly utcában eladó egy felújí-
tandó félemeleti lakás, 50 m², a háló kertre,
a nappali utcára néz. Irányár: 23 M Ft. Tel.:
06 30 271-7033
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A II., Volkmann utcában kertes társasház
földszintjén 51 m²-es kétszobás, cirkófûté-
ses felújított lakás kocsibeállóval 15,8 M Ft-
ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
A II., Alsó Zöldmáli úton 58 m²-es kétszo-
bás, étkezôkonyhás, loggiás, cirkófûtéses la-
kás gépkocsibeállóval 21,8 M Ft-ért eladó.
Tel.: 06 20 967-5691
Tulajdonostól a Csévi utcában egyszobás,
felújított, 41 m²-es félemeleti lakás magán-
személy részére eladó. Loggiás, tárolós, gép-
kocsibeállás. Irányár: 18,8 M Ft. Tel.: 06 20
946-0020
A PASARÉTEN 27 m²-ES FELÚJÍTANDÓ
FÉLSZUTERÉN LAKÁS HATLAKÁSOS TÁR-
SASHÁZBAN 6,3 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.:
06 30 436-2602
HASZONÉLVEZETTEL terhelten, lakottan el-
adó 2,5 szobás I. emeleti rózsadombi felújí-
tott öröklakás a Törökvész elején 78 és 66
éves házaspártól féláron, 13 M Ft-ért. Tel.:
06 20 483-7527
Törökvész úti csendes, napfényes kétszo-
bás lakás tulajdonostól eladó 19 M Ft-ért,
vagy kiadó. Tel.: 06 20 939-1602
A II., APOSTOL UTCÁBAN 64 m²-ES LOG-
GIÁS, TÁROLÓS FELÚJÍTOTT TÁRSASHÁ-
ZI LAKÁS TULAJDONOSTÓL ELADÓ.
IRÁNYÁR: 25,8 M FT+TEREMGARÁZS
1,8 M FT. TEL.: 06 30 964-1629
A II., CIMBALOM utcában ház eladó 1000
m²-es telken. Tel.: 06 70 221-0911, 10–13-
ig.
Tulajdonostól eladó egy 50 m²-es két-
szobás, napfényes, kertre nézô lakás a
Szilágyi E. fasorban. Harmadik emelet,
lift nincs. Irányár: 18,9 M Ft. Tel.: 06 30
214-9651, délután.
TULAJDONOSTÓL eladó a Tárogató úton
78 m²-es háromszobás lakás+garázs. Ár:
30,9 M Ft. Tel.: 06 30 835-5596
MÁRIAREMETÉN a Piszke u. 17-ben csalá-
di ház eladó. Tel.: 06 20 401-6038
A XIII., Szent István parkban 75 m²-es, há-
rom különbejáratú szobás, erkélyes, Dunára
panorámás felújítandó lakás 28,6 M Ft-ért
eladó. Tel.: 06 20 967-5691
Az V., Régiposta utcában 82 m²-es két és fél
szoba hallos III. emeleti lakás Dunára nézô
erkéllyel 34 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-
5691
A IX., Thaly Kálmán utcában új építésû IV.
emeleti másfél szobás, erkélyes lakás 15,8
M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
TULAJDONOSTÓL eladó privátnak XII. (Isten-
hegy) zöldövezeti kertkapcsolatos, örökpa-
norámás, jó közlekedésû 67 m²-es csendes,
felújított lakás. Azonnal beköltözhetô. La-
kás: 34 000 000 Ft, garázs: 3 000 000 Ft.
Tel.: 275-1733, 06 30 372-7212, 06 70 576-
5142
Nagykovácsiban az Arany János utcánál
480 m²-es telken 240 m²-es ötszobás, tera-
szos, két fürdôszobás igényes családi ház

garázzsal 59 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20
967-5691
Erdôbénye mellett, nagyvadas terüle-
ten, Sima községben kétszobás családi
ház melléképületekkel, 8596 m²-es kert-
tel eladó. Irányár: 6,5 millió forint. Tel.:
00 49 94317985552 vagy 06 30 250-
4557
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkert-
ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorá-
más telek eladó. Ára 5,5 M Ft. Tel.: 06
30 250-4557
ELADÓ TÓALMÁSON 2264 m²-ES BEKE-
RÍTETT ÜRES TELEK. A TELKEN VÍZ, VIL-
LANY, A TELEKHATÁRON TELEFON, A FA-
LUBAN TERMÁLFÜRDÔ. IRÁNYÁR: 2 150
000 FT. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000
A BUDAI NEW YORK INGATLANIRODA
KERES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT,
VILLÁKAT, ÜZLETI INGATLANOKAT PON-
TOS SZOLGÁLTATÁSSAL, KORREKT JUTA-
LÉKKAL. TEL.: 215-7336, 06 30 530-
5338, www.budainewyork.hu
A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔ-
KÉPES BELFÖLDI, KÜLFÖLDI ÜGYFELEI
RÉSZÉRE VÉTELRE, BÉRBEADÁSRA KE-
RES II. KERÜLETI CSALÁDI HÁZAKAT, LA-
KÁSOKAT ÉS ÉPÍTÉSI TELKEKET. TEL.:
274-0174, 06 30 396-5579, info@best-
busa.hu, www.ingatlan-buda.hu
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei ré-
szére keres-kínál eladó és kiadó lakáso-
kat, házakat, villákat, telkeket és irodá-
kat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu,
www.budaivillak.com, www.irodain-
fo.com
KERESÜNK-KÍNÁLUNK ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT, VILLÁ-
KAT, TELKEKET. KEDVEZÔ FELTÉTELEK-
KEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.:
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
amadex.hu
A PIRAMIS A BUDAI CSALÁDI HÁZAK
SPECIALISTÁJA. 1000 CSALÁDI HÁZ,
100 IRODAHÁZBAN IRODÁK. www.pira-
misingatlan.hu. Tel.: 33-55-965

EGÉSZSÉGÜGY
INGYENES FOGORVOSI KONZULTÁCIÓ a
II., Mechwart térnél. Kiemelkedô minôségû
tömések, gyökérkezelések, fogpótlások, fém-
mentes megoldások, protézisek, szájsebé-
szet, fogbeültetés, fogfehérítés. Bejelentke-
zés: 06 70 500-0447, www.lifedent.hu
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
FOGORVOSI RENDELÔMET megnyitottam
a Máriaremetei út 65. szám alatt. Implantá-
ció, fogpótlások, fogsorok rövid határidô-
vel. Fogkôeltávolítás, fogfehérítés, fogék-
szer. Bejelentkezés: dr. Németh Andrea, tel.:
06 30 852-7157

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

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

FOGSOROK, HIDAK, KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁ-
SA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYOZÓ,
FOGFEHÉRÍTÔ. MOZGÁSKORLÁTOZOT-
TAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI
ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍ-
TOTT! TÓTHNÉ HÛVÖS KATALIN FOG-
TECHNIKUS MESTER, 1013 KRISZTINA
KRT. 51., FSZT. 1. MOBILTELEFON: 06 30
222-3016
Gyermekortopédiai magánrendelés hétfô
délután, III., Szépvölgyi út 39., OXIVIT. Dr.
Balla Mária. Bejelentkezés: 346-0460.
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSA-
DOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA KÖL-
TÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788, 06
20 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA,
dr.kertesz.maria@chello.hu, http://aku-
punktura.mimnet.hu
FRISSÍTÔ MASSZÁZSTANFOLYAMOK IN-
DULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
A II., PENGÔ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLI-
EK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉ-
SZESÜLNEK. ÉRDEKLÔDNI: DR. BINDER-
NÉ, TEL.: 06 30 921-1809.
DR. APOSTOL ÉVA BÔRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–18-
IG. TEL.: 06 30 972-6272
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hû-
vösvölgyi út 54. alatt, a Videoton szék-
házban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porc-
korongsérvek, nyaki eredetû szédülé-
sek megszüntetése. Fülakupunktúrás fo-
gyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyó-
gyász, www.drgarzo.segitek.hu. Tel.: 06
30 945-8477
KINEZIOLÓGIAI STRESSZOLDÁS RÓZSA-
DOMBON. ÉRDEKLÔDNI LEHET: 06 70
419-1091.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-
0948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le-
folyók, csatornák gépi tisztítása azon-
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze-
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, 06 20 917-0697
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, WC-CSÉ-
SZÉK, WC-TARTÁLYOK cseréje, javítása. Mo-
só-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603
GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtés-
szerelés éjjel-nappal, csôtörések, dugulá-
sok, javítások, vécétartályok cseréje hétvé-
gén is! Tel.: 06 20 341-5522
VÍZSZERELÉS. Csapok javításától a teljes fel-
újításig. Beázások, csôtörések elhárítása.
Tel.: 378-4649, 06 30 933-2115
Átemelôszivattyúk javítása, szennyvízaknák
tisztítása, csôtörésjavítás, duguláselhárítás,
villanybojlerek tisztítása nonstop, 20 éves
szakmai múlttal rendelkezô szakemberek-
kel. Tel.: 06 30 606-6067
VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
felújítása, szerelvények cseréje, felszerelése
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
KISS ERNÔ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉS-,
KLÍMA-, GÁZ-, KÉMÉNYSZERELÉST TER-
VEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL, ENGEDÉ-
LYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS,

PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. ÁR
MEGEGYEZÉS SZERINT. TEL.: 06 20 923-
3109, 06 70 258-0000
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, gázkészülékek
javítása, cseréje, gázvezeték tervezése,
gázmû engedélyezése. Fûtésrendszer ki-
építése. 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, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása ga-
ranciával. Tel.: 359-5033, 06 30 924-
8010
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszi-
várgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, 06 20 926-5362
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minôsített vállalkozás.
Villanyszerelés, vezetékek, kapcsolók, lám-
pák cseréje alacsony áron, garanciával.
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Tel.: 06 20
333-2323
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, 06 20 915-2678

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KE-
RÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍ-
TÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421-
5959, 06 30 942-2946
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, 06 20 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20
9-618-618, www.mosogepszerelo.hu. IN-
GYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBA-
MEGÁLLAPÍTÁS.
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTO-
MATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, 06
30 942-2946

ELEKTRONIKA
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ-
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER,
GRUNDIG.) TEL.: 06 20 471-8871
ANTENNASZERELÉS, javítás, DUNA, M2 átál-
lítás, mûholdas és földi telepítések. II/A
elônyben! Tel.: 201-5368, 06 20 537-6281

LAKÁS—SZERVIZ
Bádogos és tetôfedések, magas és lapos-
tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: 06 20 944-9015, 249-2664
BÁDOGOSMUNKÁK, VÍZVEZETÉK-SZERE-
LÉS, CSAPOK, VÉCÉK CSERÉJE, TETÔFEL-
ÚJÍTÁSOK, PALA-, CSERÉPJAVÍTÁSOK.
TEL.: 06 20 391-5982, 291-9239
Lapostetô-szigetelés 10 év garanciával. Ál-
mennyezet készítése részmunkákkal. Szak-
ipari munkák. Teljes körû építôipari kivitele-
zés. Elérhetôség: 06 30 931-3203.
TETÔ VÍZ- ÉS HÔSZIGETELÉSE, 10–15 ÉV
GARANCIÁVAL ÉPÜLETFELÚJÍTÁS HÔSZI-
GETELÉSSEL. 19 ÉVES VÁLLALKOZÁS.
VIA-ÉPSZAKKER KFT. 1022 TÖRÖKVÉSZ
ÚT 16/B. TEL.: 326-5312
Lapostetô-szigetelést vállalunk. Referenciá-
val, 10 év garanciával, stabil gárdával. 4 PIL-
LÉR Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
Épületek külsô-belsô feliratozása GYOR-
SAN, PONTOSAN, OLCSÓN. plastform, 1064
Izabella u. 80., tel.: 331-5347, www.plast-
form.hu
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Homlokzatszigetelés:
— a legkorszerûbb anyagokkal, akciós
áron (REVCO, KINGSTONE)

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

Pályázatírás
Energiatanúsítvány kiállítása

Nagyszénás-Építô Kft.
Tel./fax: 06 26 355-481
Mobil: 06 30 655-6552

Szobafestést, tisztasági festést válla-
lunk 500 Ft/m² áron akár azonnali kez-
déssel. Tel.: 06 30 867-7790, 06 70 297-
6557
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KIS-
IPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
ZÁRAK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA 0–24 ÓRÁ-
IG. TEL.: 06 30 863-7680
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 978-
7429
Kapu, kerítés, korlát, lépcsô, rács, elôte-
tô, redôny, zsaluzia, télikert árnyékolás.
Tel.: 06 70 278-1818
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
BÚTORASZTALOS! Konyha, gardrób, háló,
fürdôszoba, nappali bútor készítése méret-
re. Tel.: 06 20 310-9131
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurá-
lását, készítését. Tel.: 06 30 944-2206
Asztalos-, lakatosmunkák készítéstôl a leg-
kisebb javításig. Hívjon bizalommal. Min-
denre van megoldás. Tel.: 06 20 411-4349
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
30 341-3423
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôregyártva.
Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok, lép-
csôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolá-
sa. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: 06 30
387-2894
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelé-
sét vállalom garanciával. A felmérés díjta-
lan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
NAPELLENZÔ, REDÔNY, RELUXA, SZÚ-
NYOGHÁLÓ, SZALAGFÜGGÖNY — TISZ-
TÍTÁS IS —, ROLETTA, ABLAKFÓLIA GA-
RANCIÁVAL. TEL./FAX: 394-4391, 06 30
825-5225
REDÔNY, napellenzô, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa szerelése, gyártása, javítá-
sa, motorizálása korrekt áron. Tel.: 06 70
268-9591
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932

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

KERT
FAKIVÁGÁS. BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ, VE-
SZÉLYES FÁK ÁGANKÉNTI LEBONTÁS-
SAL VALÓ KIVÁGÁSA. TEL.: 06 20 485-
6547, KOVÁCS SÁNDOR.
FAVÁGÓ ALPINISTA MESTER 25 éves tapasz-
talattal favágást-gallyazást szállítással vál-
lal. Gond Ferenc. Tel.: 06 30 977-1745
Ásást, fûnyírást, lombseprést, metszést, sö-
vényvágást vállalok. Kisebb lépcsôházak
takarítását is elvégzem. Tel.: 06 20 349-
5395, metz.mate75@gmail.com
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, met-
szést, permetezést, favágást vállalok. Tel.:
06 20 970-7506
KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁS. Minden,
ami a kerttel kapcsolatos. Tervezés, kivitele-
zés, tanácsadás. Öntözôrendszer építése, tér-
burkolás. Referenciákkal. Tel.: 06 20 378-
4634, e-mail: prokert@gmail.com
Teljes körû KERTÉPÍTÉS és KERTÁPOLÁS,
profi ÖNTÖZÔRENDSZEREK tervezése, tele-
pítése, karbantartása, FAVESZTÉLYTELENÍ-
TÉS, FAKIVÁGÁS alpintechnikával is KER-
TÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. Tel.:
06 20 561-7063
PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉL-
TECHNIKÁVAL, IPARI ALPINISTA MUN-
KÁK, KERTÉPÍTÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT,
KORREKT ÁR. TEL.: 06 30 907-5948
Fiatalember fûnyírást, takarítást és kisebb
ház körüli munkákat vállal jutányos áron.
Tel.: 06 20 219-5627
KERTÉPÍTÉS, PARKFENNTARTÁS, AUTO-
MATA ÖNTÖZÔRENDSZEREK TELEPÍTÉ-
SE, FÛKASZÁLÁS, TÉRKÔBURKOLATOK
LÉTESÍTÉSE A LEGJOBB ÁRON. TEL.: 06
30 907-5948
ÖNTÖZÔRENDSZEREK TERVEZÉSÉT, tele-
pítését vállaljuk garanciával, 10 éves tapasz-
talattal, valamint már meglévô rendszerek
átépí tését , fo lyamatos szerv ize lést ,
téliesítést. Tel.: 06 30 203-4109
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fûnyí-
rást, fakivágást, sövényvágást vállalok szak-
értelemmel, lélekkel. Tel.: 06 30 418-6663,
gold333@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS
SOKAT DOLGOZIK A PÉNZÉÉRT? HOZZA KI
BELÔLE A LEGTÖBBET! PÉNZÜGYI TERVE-
ZÉS, BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS INGYENE-
SEN. Kretz Éva, tel.: 06 30 931-5689.
ESKÜVÔI rendezvényt tartson a Rózsa-
domb legromantikusabb helyén. Kitûnô
konyhával, nagy italválasztékkal, 120 fôig.
Csodálatos kerthelyiségben a Napvirág étte-
remben. A vendégeknek szállást, az ifjú pár-

nak szobát az átöltözésre biztosítunk. II.,
Napvirág u. 5. Tel.: 06 20 944-6304
Gyermek, felnôtt, család, párokkal foglalko-
zó pszichiáter, pszichológus, gyógypedagó-
gus Hidegkúton. Érdeklôdni: 06 30 369-
1090.
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔ, ADÓTANÁCS-
ADÓ VÁLLALJA KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁL-
LALKOZÓK TELJES KÖRÛ KÖNYVELÉSÉT.
TEL.: 200-9716, 06 20 524-6623

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

TÁRSASHÁZAK
TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLA-
LUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 919-
1013, www.haztakaritas.hu
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, e-
mail: wamag@t-online.hu
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAK-
KÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCI-
ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: 06 30 977-6612
TÁRSASHÁZAK TELJES KÖRÛ KÖZÖS
KÉPVISELETÉT SZAKKÉPESÍTÉSSEL, REFE-
RENCIÁVAL (24 ÓRÁS INGYENES GYORS-
SZOLGÁLATTAL) VÁLLALJUK. TEL.: 06 30
406-6117

MÛGYÛJTÉS
KELETI SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTA-
LAN. TEL.: 06 30 456-3938

VÉTEL, ELADÁS
HAGYATÉK, GYÛJTEMÉNY (PÉNZ, BÉLYEG,
KÉPESLAP STB.), RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS.
HÉTVÉGÉN IS! MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: 06 20
947-3928
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
Megbízható, leinformálható mûtárgybe-
csüs készpénzért vásárol teljes hagyaté-
kot, gyûjteményeket, festményeket, ke-
leti szônyegeket, ezüsttárgyakat, aszta-
li és fali órákat stb. Tel.: 06 20 402-
2966, 06 20 402-3211

TÁRSKERESÉS
ÉRZELMI INTELLIGENCIASZINT-FELMÉ-
RÉSSEL EGYBEKÖTÖTT REGISZTRÁCIÓ A
PUNCSHÁZ TÁRSKÖZVETÍTÔBEN. TEL.:
06 70 423-8747

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

Megrendelését telefonon is jelezheti
és szállításnál fizeti!

Cementakció!
Cement, mész, tégla, sóder, homok, zsalukô, betonacél,

szegélykô, térkô, vakolat, csemperagasztó.

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

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

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

a Hattyúház mögött
— állatgyógyszertár,
felszerelési eszközök

— diétás és normál tápok
forgalmazása

— UH, RTG, lézerterápia
— kedvezményes mikrochipezés stb.

Nyitva:
Hétfôtôl szombatig 10–12-ig

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

Negyvenes, nemdohányzó, kerületbeli 170/
60 független, sportos hölgy komoly társat
keres. Tel.: 06 20 229-9007

Feltûnôen csinos, szenvedélyes, budapesti,
48 éves értelmiségi hölgy keresi 45–60 éves
önálló egzisztenciával rendelkezô sármos,
fé r f i a s, in te l l i gens pár já t . Fotóva l :
uriembertkeresek@gmail.com

20 év tapasztalatával várom önt, amen-
nyiben társra vár. Az emberi sorsok segíté-
se, a társkeresés számomra hivatás. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim:
Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig és
20–22-ig, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu

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

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB HAGYO-
MÁNYOS TÁRSKERESÔ HÁLÓZATA!
NAGY ÜGYFÉLKÖR, NAGY ESÉLY A TÁRS-
RATALÁLÁSRA! R. ZSUZSANNA, TEL.: 06
30 602-0094

EGYÉB
ARANY-, ezüst- és drágakô-felvásárlás napi
legmagasabb áron. Tel.: 209-4245

MEGVALÓSÍTJUK ELKÉPZELÉSEIT! Laká-
sok, gyerekszobák, üzlethelyiségek falfelüle-
teinek festése, látványtervezés, egyedi min-
ták kivitelezése. Tel.: 06 70 419-1089

KÁVÉHÁZAK, VENDÉGLÔK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes gra-
fikai munkák. Deko-team Grafikai Stú-
dió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 375-
8696, 06 30 933-6221

Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ru-
hadarabok méretre, rendelésre nagy fonal-
választékkal, hozott fonalból is. Tel.: 356-
6009, www.kotode.hu
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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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Budagyöngye Bevásárlóközpont:
1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 121., telefon: +36 30 866-1857
Új Udvar Üzletház:
1036 Budapest, Bécsi út 38-44., telefon: +36 30 378-4175

Ökopiac a II. kerületben
MINDEN SZOMBATON 6.30–12 ÓRÁIG

A KULTÚRKÚRIA UDVARÁN

A Magyar Biokultúra Szövetség
második ökopiacát nyitotta meg

Pesthidegkúton
a Klebelsberg Kuno
Kultúrkúria udvarán

1028 Budapest, Templom u. 2–10.

Nyitva tartás:
minden szombaton 6.30–12 óráig.

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

Ellenôrzô szervezet:
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.,

HU-OKO-01

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

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

Web: www.biokultura.org


